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Merkkejä myydään Histonin tapahtumissa, kiltahuoneella ja 
Facebookin haalarimerkkitorilla hintaan 3€/kpl.

Tuunaa haalarisi histonin päheillä 
haalarimerkeillä!
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V
uoden loppu lähestyy ja tunnelman pitäisi olla 
katossa. On kuitenkin hieman tyhjä olo. Siihen 
päättyy paitsi minun vuoteni Supernatantin 

päätoimittajana, myös opiskelijan elämä. Olen 
saavuttamassa sen yliopiston kiltahuoneiden 
kätköissä huhutun nirvanan, nimittäin maisteriksi 
valmistumisen. Vaikka olen odottanut tuota päivää, 
niin siitä huolimatta tuntuu oudolta kokea kaiken 
loppuvan näiden kiireiden keskellä. Tämän vuoden 
aikana olen päätoimittajan toimen ohella tehnyt 
kokopäivätöitä ja gradua iltaisin, nämä erinäisten 
opiskelija-aktiivihommien lisäksi. Noh, asioihin 
tulee sitten uudistusta vähän isommalla kädellä 
vuodenvaihteessa. 

Uudistuksista puheenollen, olen ehtinyt todistamaan 
monia muutoksia, niin pieniä kuin isojakin, sekä 
opiskelujen kuin myös kiltatoiminnan saralla. Kiltalehti 
ei ole ollut poikkeus tässä. Supernatantti varmasti 
tulee mukautumaan ja myös uudistumaan tulevien 
haasteiden mukaisesti. Nyt kuitenkin pohditaan 
varmasti yhtä suurinta uudistusta Supernatantin 
historiassa. Nimittäin sitä, että lähdetäänkö 
Supernatanttia digitalisoimaan. Tämän uudistuksen 
pohdiskelu tulee lankeamaan uuden hallituksen 
harteille (ja siten myös uuden päätoimittajan), mutta 
killan mielipidettä tullaan kuulemaan asiassa. Eli sinä, 
hyvä lukija, voit olla vaikuttamassa isoon asiaan 
ensi vuonna — tule siis keskustelemaan asiasta 
seuraavassa kevätvuosikokouksessa!

Toimitus myös uudistuu, ainakin päätoimittajan osalta. 
Raippa siirtyy eteenpäin uudelle päätoimittajalle 
vuodenvaihteessa, ja hän fuksin tarmolla 
tulee varmasti johtamaan uuden toimituksensa 
Supernatantin syövereihin! Tässä olisi Peenikslinnun 
viisaus uudelle päätoimittajalle: KRAAAAA!

Pääkirjoitus
Päätoimittajan horinat

Toivotan näin lopuksi uudelle Supernatantin 
toimitukselle ja Histonin hallitukselle onnea jatkoon! 
Samoin haluan kiittää nykyistä toimitustani, joka 
selvisi tästä vuodesta (ja minusta). Kiitos myös teille 
hyvät lukijat, toivottavasti jatkatte kiltalehtemme 
tukemista jatkossakin. Kohti uusia seikkailuja Gambi-
ponin ja Histo-konin kanssa!

Lauri Rannaste
Mediavastaava, päätoimittaja 2018
mediavastaava@histoni.fi
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Hallituksen sana
Puheenjohtajan porinat

H
eipä hei kaikki rakkaat kiltalaiset! Pian 
on aika ojentaa puheenjohtajan nuija 
seuraavalle puheenjohtajalle ja päästää uusi 

hallitus irti. Kulunut vuosi on opettanut paljon, kuten 
sen alussa toivoinkin. Olen saanut tutustua niin 
moniin uusiin ihmisiin, mikä on ollut aivan mahtavaa. 
Toki vuosi on ollut rankka, mutta paljon se on myös 
antanut. Vaikka vasta loppuvuodesta opin nuijimaan 
kokoukset alle kahteen tuntiin, niin on niissä kolmen 
tunnin kokouksissa ollut sitä jotain! Sai tuskastella 
perse puutuneena, mutta samalla jaksoi naurattaa 
rakkaiden haltsulaisten jutut. Ja silloin kun minä alan 
nauramaan, niin sille ei meinaa sitten tulla loppua:).

Tänä vuonna, varsinkin syksyn aikana, olemme 
saaneet tehtyä tärkeitä asioita. Kokosimme 
työryhmän luomaan opiskelijadiplomia, jonka 
opiskelija voi saada todistuksena oppimastaan. 
Olemme myös luoneet paremmat kontaktit 
Kontinkankaan kiltojen välille. Uutuutena tuli 
muun muassa kiltahuonekierros Kontinkankaan 
kiltahuoneissa, ja toivommekin, että tapahtuma 
järjestettäisiinkin tulevaisuudessa vuosittain, jotta 
yhteistyö kiltojen välillä säilyisi. Myös yhteiset sitsit 
on luvassa ensi keväälle, joten pysykää kuulolla!

Haluaisin kiittää kaikkia tämän vuoden aikana 
killan eteen töitä tehneitä aktiiveja <3. On tärkeää, 
että pienellä killalla on näin aktiivisia ihmisiä, ketkä 
vievät sitä eteenpäin ja noudattavat myös vanhoja 
perinteitä. Itse astun, ainakin hetkeksi, syrjään 
hallitustoiminnasta. Joten on aika kiittää ja kumartaa 
sekä todeta näin tamperelaisittain: Se o moro nääs!

Elisa "the Queen" Myllymäki 
Histoni ry:n puheenjohtaja  
puheenjohtaja@histoni.fi

Da queen!
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Suppi tests: 
alternative uses 
of condoms

TL;DR - The September Suppi meeting 
was full of either hungover, tired or 
absent members. We were out of good 
ideas, so let’s talk about condoms!

Armour. Cock sock. Fort Knox. Raincoat. 
Rubber. Our favourite contraceptive, 
condom, has many favourite names.  Ever 
since the ancient times, various articles 
of wear — was it then animal horn, 
lamb intestine, tortoise shell or oiled silk 
paper — have been used to protect our 
private parts from unwanted diseases 
and parasites (i.e. offspring). Around the 
second half of the 19th century various 
STDs raged their way through the 
population, which finally brought forth 
public sexual education and the invention 
of rubber condom, the ancestor of our 
beloved, nowadays more common latex 
version. Using the condoms as they were 
designed to be used would be advicable. 
But we’re not interested in that, we’re too 
busy crying over our incomprehensible 
research data to get laid. So instead let’s 
do what we know best: Experiment! 

Instead of covering the goo shooter 
and going to town, we decided to 
test other possible applications for 
the johnny bags, rating them for their 
usefulness, effectiveness (and aesthetics). 
Supernatantti editorial staff chose their 
favourites that Internet had to offer for 

testing. The experiment equipment were 
ordered from Kaalimato (www.kaalimato.
com), all together 72 XXL lubricated 
condoms, altogether cost 29 € with the 
posting fees included,  ready for action. 
Additionally the testers brought various 
items to test the condoms with. Kaalimato 
was asked to advise us in our experiments 
and assist us with a sponsorship, but they 

Let the fun begin...

Always protect your Peenix Bird from 
diseases with a condom. Be responsible.
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Suppi tests: 
alternative uses 
of condoms

politely declined. The testing method 
ideas have been provided by imagination 
and Google. Let’s get down to business! 

Water satchel 
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Fill condom with water. Quickly realize it 
becomes almost impossible to hold the 
condom when it’s too full.

"Not very reliable as a water storage, 
too soft and slippery. Could store 1 litre 
in an emergency."
“Drinking from the made satchel is very 
tricky, not recommended.”
"If you have to take number one while 
doing IT, I think you will manage with it."

Rubber socks
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Pull a condom over your foot. Marvel at 
how water tight your foot is now.

“Works. Blood doesn’t flow.”
“My feet feel soft like the skin of a baby, 
because of the lubricant of the condoms.”

Water satchel in testing

Rubber gloves
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Pull a condom over your hand. Now ask 
someone to pull another condom onto 
your other hand. Afterwards try the "two 
hands, one condom" technique.

“Works in a principle. Beer can still be 
held, although with two hands, but still, 
so it works.”
“Recommended for germaphobes.”

Fits like a glove.

Slippery due to lubricant.

Join Supernatantti editorial staff they 
said, experience weird things they 
said.
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Swimming cap
FAIL ☹

INSTRUCTIONS
Cover your head with a condom. 
Consider your life choices.

”Doesn’t quite fit onto this 173 cm of pure  
T H I C C man meat!!”
“Fail as a swimming cap. When pulled 
onto face during insertion, snot spreads 
all over the rubber and face.”
“Swimming glasses included, snorkel also 
if you make a small hole for nostrils.”

Cock ring
UHM??? 🤔

INSTRUCTIONS
Wrap four condoms around the shaft 
for maximum pleasure/pressure. Results 
unclear, the banana we used as a test 
subject exploded.

“Jösses. Dear lord.”

Bottle top for 
a beer bottle
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Put a condom over an open beer bottle 
and travel in peace without worrying 
that you’ll get beer all over your stuff!

Warning: may explode the banana from 
the tip. Or your dick.

How to transform swimming cap into 
swimming goggles.

”Works after small 
adjusting, though 
it’s just better to 
drink the bottle 
empty.”
"I think it is safe 
to share this beer 
with others".
"Will hold the liquid 
pretty well inside."
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can do it effortlessly and hygienically.” 
(Supernatantti didn’t test this)
”When filled can be used as a nunchuck 
for mild violence.”

Condom nursing 
bottle
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Stick the condom onto the bottle, bite till 
a hole forms, drink from the nipple.

“The rubber had to be bit down pretty 
hard to break it. The material can 
withstand some rough play!”
“Enjoyable, if you like things like that 😏”
“The beer spread from the bottle into the 
condom, had to continue drinking, I see 
nothing wrong with this”
“Can also be used as a milking simulator”

Feeding the baby.

Condom bag for 
storing stuff
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Fill a condom with various items. Think 
beforehand is the lubricant a good or a 
bad thing.

”Can be used to store candy so you 
can finally be the candy man of your 
neighbourhood.”
“If you want to transport something into 
jail with your prison wallet, this is how you 

This present would go up the "chimney".

phone cover
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Place phone into a condom and tie it up. 
Realise too late that a lubricated condom 
may have been a mistake.

“Internet and phone calls work somewhat, 
even under water (and when they do, at 
least the connection will be protected 
(öhö öhö)”
”Minor point: Phone covered in lube 
afterwards, potentially damaging the 
device”

Remember to turn the non-lubricant side 
towards the phone.
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Balloon animal
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Blow some air into condom, shape as if 
you would a normal balloon animal.

“Challenging material, but pass”
“Disturbing, yet cute”
“New mascot?”

Summary
Condoms are hilarious, but in the end it’s 
the best idea to use them only for their 
correct purpose. Stay safe everyone, and 
have fun!

I. N. 

Kill me, creator.

A d d i t i o n a l 
notes
”Didn’t work as a sleeping bag. We didn’t 
really even try it but it was really hard to 
fit either way.”
“Fail as a belt, too slippery to knot.”
“Don’t smell condoms. Smells like a 
german dwarf cave.” (tester didn’t want 
to specify how they know what one 
smells like)
“These taste like soap. But at least food 
should slide through the digestive tract 
now.”
”Could work as an emergency piss bag 
during a long trip or something.” 
“The lube could work as a hair gel.”
”Works as a choker and a hair tie too!”

And finally, the ultimate experiment:
The condom raft
PASS ☺

INSTRUCTIONS
Fill lots of condoms with air and tie them 
together. Don’t let them touch the ground, 
or anything, as they will explode. Have a 
brave individual test the raft in the ice 
cold river in the middle of the night.
Results: The condoms kept on exploding, 
but enough survived that the tester 
managed to float, if not on them, at least 
with them, somewhat successfully.

"This is one small raft for a man, one giant 
mistake for me."

A new position for Suppi was opened 
after the editor-in-chief went missing.
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“When you meet someone 
better than yourself, turn 
your thoughts to becoming 
his equal. When you meet 
someone not as good as you 
are, look within and examine 
your own self.” -Confucius

Those who have heard about Confucius 
and his previously unknown career in 
biochemistry laboratories, do not need any 
introduction to this glorious man. For those 
who have not heard about him, here is a 
brief introduction. Confucius was a Chinese 
teacher, editor, politician and philosopher. 
Confucius was born in 551 BC and he died 
in 479 BC. Throughout his lengthy life, 
Confucius did biochemical experiments in 
secret. 

After a scroll including a drawing of him at 
the laboratory was found along with many 
other scrolls, where he had written his 
notes about his laboratory work, his secret 
life was revealed. That collection of scrolls 
was called as “The Art of Biochemistry” by 
Confucius. These collections were posted to 
the Internet in 2018 along with some dank 
memes, 2567 years after his death. Here are 
some of his quotes from the “The Art of 
Biochemistry”. 

“Think Twice, Pipet once."

“All fragile and expensive 
laboratory equipment will 
break down before they 
can be used.”

Laboratory Confucius – words of 
wisdom from the LABoratory

The picture of Confucius at the laboratory from 
the recently discovered scroll (Image: Lauri 
Rannaste)

“If you suspect the outcome 
of your work, try to make 
it sound more convincing.”

“Collaboration is important 
because it can always be used 
to blame someone else.”

“Do not just believe in 
miracles – expect them.”

L. R.
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Luonnontieteilijoiden Jouluristeily 2018

J
ouluristeily on yksi niistä oudoista 
perinteistä, jotka pitävät pintansa 
vuodesta toiseen. Kuten aina 

ennenkin, myös tämän vuoden marraskuun 
lopulla joukkio Histoneita kera muiden 
luonnontieteilijöiden pakkaantui busseihin, 
valmiina kohtaamaan bussimatkan Oulusta 
Turkuun. Koska elämme todellisuudessa, 
jossa mikään ei tietenkään alkuvalmisteluista 
huolimatta toimi kuten pitäisi, jouduimme 
jälleen toteamaan että RIP excu-DVD:t 
(ainakin jossakin bussissa). Vielä jonain 
päivänä te toimitte ongelmitta, kaikkialla. 
Vielä jonain päivänä. 

On kuitenkin lohdullista että matka 
Turkuun sujui sinänsä hyvin, verrattuna 
esimerkiksi edellisten vuosien kolarointiin 
ja harhaan ajamiseen. Tänä vuonna 
pysähtyminen Tampereella tosin tehtiin 
nössösti välttämällä kaupungin keskustaa 
ja keskittämällä kaikki matkaajat 
Ideaparkiin (tässä pitää tietää että 
kirjoittaja asuu Tampereella ja on säd 
koska ei päässyt matkafiilikseen mukaan 
moikkaamalla ohikulkevia oululaisia). 

Mutta mutta. Pitkän ja varmasti hajottavan 
bussimatkan jälkeen saapuminen Turkuun 
tapahtui kellon ollessa XX. Edelleen, tämän 
artikkelin kirjoittaja ei sattunut olemaan 
mukana todistamassa tätä saapumista, 
vaan ITSE tuli paikan päälle vasta hieman 
kello kuuden jälkeen, miellyttävän 
lyhyen ajomatkan jäljiltä virkeänä ja 
erittäin skarppina. Kohtasin pikkuhiljaa 
Histoneita laivan käytävällä ja bileet alko!

Jouluristeilyä on vaikea kuvailla 
ulkopuoliselle, mutta sitäkin hankalampaa 
siitä on raportoida järkevästi jälkikäteen. 
Syitä tähän on useita: ensinnäkin, laivalla 
tuntuu tapahtuvan kaikille vähän mitä 
sattuu epämääräisellä aikajanalla. Toinen, 
suurempi ja tyhjentävämpi syy on, että 
muutaman drinkin jälkeen tehtävään 
määrätyn toimittajan muistiinpanot ovat 
tasoa ”DINOSAURUS!!!” (Syy tähän oli 
siis übermahtavaan dinosauruspukuun 
pukeutunut tyyppi, joka viuhahti ohitse 
pianobaarissa martinien lomassa). 

Tälläkin risteilyllä Histoneita haastettiin 
suorittamaan erilaisia hauskoja 
risteilyaiheisia tehtäviä risteilypassin 
ohjeiden mukaan. Yksi niistä oli ”Keksi 
oma drinkki, tilaa se baarista!”. Tähän 
pätenee vanha kunnon sanonta ”älä hulluu 
yllytä”. Muistiinpanoihin tämä ikuistui 
seuraavasti: ”lopputulos: älä vittu ikinä 
päästä histoneita tekemään drinkkejä 
koska lopputulos voi olla Spermainen 
Mervi”. Merviä kauniimpaa oli Gambinan 
uudelleensyntyminen päätoimittajamme 

Awww yiss.



13

Luonnontieteilijoiden Jouluristeily 2018
toimesta. Useaan kertaan (muistiinpanot: 
”that man fucking stupid”, jota ei kyllä 
jälkeenpäin voi allekirjoittaa. Gambinan 
luominen raaka-aineista, sehän on lähes 
alkemiaa! That man fucking genius). 
Näistä numero kolme oli ”katkerampi, 
kuten Laurikin. Pistää aamukoneen 
käyntiin, voi taas taittaa Suppia”. 

riehumaan Itämerellä. Epäilen vahvasti, 
että on oikeudenmukaista syyttää tätä 
myrskyä lukuisista mustelmista, joita löytyy 
polvista ja kyynärpäistä – laiva nimittäin 
keinui ihan oikeasti aika kovasti. Aiempina 
vuosina keinumisen on ehkä voinut laittaa 
iloliemen nimiin, mutta tänä vuonna 
tanssilattialla muuvit nousivat aivan uuteen 
ulottuvuuteen kun reivaamisen lisäksi 
piti huolehtia, noh, ihan vain pystyssä 
pysymisestä. Ana Tuden Keinutaan ei ole 
koskaan ollut yhtä paikallaan. Ba dum 
tssh! Keinuminen jatkui myös seuraavana 
päivänä, eli perjantaina, lilluessamme laivan 
uima-altaassa. Merisairautta oli siis, hieman. 

Gambina vol 2.0 on juuri 
syntynyt lasiin, hellä rubiinin-
punainen suudelma luo toivoa 
paremmasta.

Olihan laivalla toki ohjelmaa, vieläpä 
runsaasti. Pääesiintyjä Petri Nygård ei 
herättänyt suurta innostusta kaikissa  
(”Petri oli paska t. Jani”), mutta mitä 
ilmeisemmin suuri osa histoneista otti 
ilon irti biletysmahdollisuuksista. Toiset 
taas... noh, istuivat hytissä soittamassa 
ukulelea. Ja rakensivat kondomieläimiä. 
Ja vahvistivat välisiään ystävyyssuhteita 
kyseenalaisin tavoin (”Emma nuoli 
miu tissejä. Emma on ihana <3). 

Yksi asia tässä risteilyssä oli erittäin hauskaa, 
nimittäin pieni myrsky, joka totta kai sattui 

Velho tilaamassa oranssia 
taikajuomaa pianobaarissa.
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Lopulta laivan tyhjentyessä ja bilekansan 
jakautuessa erinäisiin kuljetusvälineisiin 
väsymys alkoi myös kehittyä aika kovaksi. 
Niin kovaksi, että se sai taas toteamaan 
että ”Joo, ei tätä enää ens vuonna 
jaksa”. Nähdään siis risteilyllä 2019!!!

P. J.

Lopulta kiltalaiset pääsivät takaisin 
Ouluun väsyneinä ja krapulaisina. Niin 
risteilyllä kuin myös paluumatkalla monet 
kokivat nousuja ja laskuja. Myös uusia ja 
vanhoja tuttavuuksia tavattiin sekä tehtiin. 
Huhut kertovat joidenkin opiskelijoiden 
alkaneen laskemaan päiviä seuraavaan 
Jouluristeilyyn.

Viimeiset tunnit kuluivat miellyttävästi 
pianobaarin rauhallisessa suojassa pianistin 
soittaessa ja meidän juodessa. Histoneita 
alkoi aggregoitua paikalle runsain mitoin, 
mikä oli aika kivaa. Vähitellen raahauduimme 
hytteihin valmistautumaan paluumatkaan. 
Histonilaiset myös muodostivat siilä 
välin krapulaläjän Syntaksislaisten 
kanssa jakaakseen kohmelon tuskan. 

Krapula yhdisti Syntaksislaisia 
ja Histonilaisia läjään risteilyllä.

Paluumatkalla jotkut Histonit 
pääsivät kokemaan herkkiä 
hetkiä pahvitaulujen kanssa.
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Hypoxia Response Pathway as a 
Target for Novel Therapeutics *
Leaders: Johanna Myllyharju and Peppi 
Karppinen

The objective of the group is to investigate the 
potential of HIF-P4Hs (an oxygen-sensing 
mechanism of hypoxia inducible factor (HIF); 
HIF is responsible for increased oxygen 
delivery and reduced oxygen consumption 
during hypoxia) and related enzymes as drug 
targets to treat several common diseases, such 
as ischemic conditions, metabolic dysfunction, 
inflammatory diseases, fibrosis and cancer.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
myllyharju-karppinen

Molecular Mechanisms of Glycosylation 
and Glycosylation-Associated Human 
Diseases *
Leader: Tuomo Glumoff

The group focuses on one of the central proteins 
of peroxisomal ß-oxidation, the multifunctional 
enzyme type 2 (MFE-2), which contains two 
enzyme activities and a functionally unknown 
domain in one polypeptide chain. Certain 
mutations in the gene coding for MFE-2 cause 
dysfunction of the enzymes, which leads to e.g. 
accumulation of long-chain fatty acids in the 
body, abnormalities in neural development or 
even death.
Webpage: http://www.oulu.fi/fbmm/node/19857 

GateWay to working life
WHERE BIOCHEMISTRY STUDENTS CAN GO?

Looking for an orientation place? You should check this out: a collection of relevant research 
groups and other potential orientation places for biochemists at University of Oulu.

Cell-extracellular matrix interactions 
in stem cell niches and vascular 
structures *
Leaders: Taina Pihlajaniemi and Lauri Eklund

The group investigates the structural and 
regulatory roles of collagens, a key group of 
ECM proteins in supporting homeostasis and 
function of cells and tissues. They also study 
the mechanisms whereby vascular endothelial 
cells interact with the ECM and aim for better 
understanding of physiological angiogenesis 
and pathological mechanisms responsible for 
vascular anomalies.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
pihlajaniemi-eklund

Mechanisms and applications of 
disulfide bond formation *
Leader: Lloyd Ruddock

The group aims to develop efficient systems 
to produce disulfide bond containing proteins 
in the cytoplasm of E. coli and to use these for 
examining structure-function relationships of 
proteins.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
ruddock
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Oxygen sensing and oxygen-dependent 
gene expression *
Leader: Thomas Kietzmann

The aim of the group is to understand the 
mechanistic link between hormone-regulated 
metabolism, compartment-specific changes of 
reactive oxygen species (ROS) and modulation 
of HIF-1alpha, expression and degradation in 
vivo and in vitro in hypoxia response.
Webpage: http://www.oulu.fi/fbmm/thomas_
kietzmann

Structural Enzymology: A Quantitative 
Approach *
Leader: Rikkert Wierenga

The group focuses on the characterization 
of enzymes at the molecular level, including 
enzyme-substrate interactions. Their studies 
concern better understanding of the chemistry 
of biocatalysis and the mechanisms of substrate 
channelling and processivity.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
wierenga 

Regulation of Epithelial Cell 
Functions by Integrins and the 
Extra-cellular Matrix *
Leader: Aki Manninen

The group studies the mechanisms how the 
extracellular matrix (ECM) regulates epithelial 
cell polarization and morphogenesis and about 
the role of ECM-binding integrin receptors that 
form large multiprotein complexes at cell-ECM 
interface and thereby orchestrates bidirectional 
communication between cells and ECM.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
manninen 

Functional Genomics and Systems 
Genetics in Cancer *
Leader: Gonghong Wei

The group is focusing on characterization of 
transcriptional regulatory proteins including 
transcription factors (TFs) and epigenetic 
regulators, playing roles in complex gene 
regulation and accurate control of cell growth. 
Aberrant functioning of these transcriptional 
regulators is often observed in different cancers.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/wei

Structure, function and selective 
inhibition of human ADP-ribosyl-
transferase *
Leader: Lari Lehtiö

The group studies the structures and 
mechanisms of the enzymes involved in ADP-
ribosylation and aim to develop potent and 
selective inhibitors to be used as drug leads and 
as chemical tools to study the enzymes.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
lehtio

Molecular mechanisms of parasite 
motility *
Leader: Inari Kursula

The team focuses on a mechanistic 
understanding of gliding motility, which 
malaria parasites and their relatives use for 
getting to and invading their host cells by 
utilizing a range of biochemical, biophysical 
and structural biology methods for creating 
a complete molecular picture of the parasite 
actin-myosin motor and the entire glideosome.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/inari-
kursula
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Molecular Determinants of Metabolic 
Syndrome (Metsyn) *
Leaders: Markku Savolainen, Karl-Heinz Herzig 
and Marjo-Riitta Järvelin

The group is focusing on unravelling the 
roles played by molecular factors in pro-
inflammatory pathways in metabolic syndrome 
and their potential as targets in therapeutic and 
preventive strategies.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
savolainen-herzig-jarvelin 

Factors and Mechanisms in Hereditary 
Breast Cancer Predisposition *
Leader: Robert Winqvist

The group aims to increase the knowledge 
of key molecular interactions, pathways and 
biological networks as well as the impact and 
influence of various susceptibility gene lesions 
on breast cancer risk, and in general, on the 
biology of tumor development as well as on 
their effects on disease behavior.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
winqvist

Innovative approaches to explore 
host-microbiota interactions and to 
discover novel antibiotics – functional 
metamining of the human intestinal 
microbiome *
Leader: Justus Reunanen

The group is interested in enlightening the 
role and functional significance of intestinal 
microbiota in health and human diseases such 
as inflammatory bowel disease and intestinal 
cancer.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
reunanen

Mitochondria and Lipids *
Leader: Alexander Kastaniotis

The group is interested in the role of 
mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) in 
the control of the function of these organelles. 
Their studies in yeast and mammalian 
models, address the question on how the 
communication between the endosymbiotic 
resident and its cellular host is achieved on a 
molecular basis.
Webpage: http://www.oulu.fi/fbmm/node/22351

Structural biology of the myelin 
membrane *
Leader: Petri Kursula

The group is interested in the structure–
function relationships in the diverse set of 
specific proteins involved in myelin formation, 
for better understanding of the tight packing 
of the myelin membrane and the factors 
governing its function in nervous system 
development, function, and disease.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
kursula

Genomic and Statistical Analysis of 
Genotype-Phenotype Relationships 
*
Leaders: Outi Savolainen, Mikko Sillanpää and 
Tanja Pyhäjärvi

The group focuses on the genetics of quantitative 
variation and the factors influencing patterns 
of the variation, which are important issues 
in evolutionary biology, plant and animal 
breeding, as well as is medicine.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
savolainen-sillanpaa-pyhajarvi
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Dysfunction of cellular metabolic and 
signalling pathways behind severe 
neurological and multiorgan diseases 
in children *
Leaders: Johanna Uusimaa and Reetta Hinttala

The group aims to clarify the functional 
mechanisms caused by novel genetic factors 
in human disease pathogenesis that could 
be potentially treatable by drugs in future by 
studying the pathomechanisms in detail by 
using animal and patient-derived cell lines.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
uusimaa-hinttala

Mechanisms of Organogenesis *
Leader: Seppo Vainio

The group focuses on the problem of how 
multipotent cells assemble in a spatially 
and temporally controlled manner to well 
organized 3D functional structures during 
organogenesis.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/vainio

Biocomputing *
Leader: André Juffer

The group focuses on the development and 
application of software tools for simulating 
biological systems on a computer, with the aim 
of explaining the behavior of a given process.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/groups/juffer 

Biomedicine **
Leader: Jukka Hakkola

Multiple research groups focusing on 
pharmacology and toxicology, physiology and 
medical microbiology and immunology.
Webpage: https://www.oulu.fi/medicine/research-
groups/research-unit-biomedicine

Cancer and Translational Medicine **
Leader: Juha Tuukkanen

Multiple research groups focusing on anatomy 
and medical cell and developmental biology, 
oral pathology, clinical chemistry, pathology 
and cancer and radiotherapy.
Webpage: http://www.oulu.fi/medicine/research-
groups/cancer-research-and-translational-
medicine-research-unit

Protein Crystallography Core Facility 
***
Leader: Lari Lehtiö

Offers crystallization of proteins, data collection 
from protein crystals, determination of protein 
structure from crystal data and characterization 
of protein samples with different techniques.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/protein-
crystallography

Virus Core Laboratory ***
Leader: Aki Manninen

Offers fully equipped Biosafety Level facilities 
and training for researchers for the use of viral 
vectors, virus vector production services and 
CRISPR gene modification services.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/virus-
core

Transgenic Core facility ***
Leader: Raija Soininen

Serves as the only Finnish European Mouse 
Mutant Archive (EMMA) node, offers a wide 
range of services related to gene modified 
mice and provides the facilities for histological 
examination of tissues.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/tg-core
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Medical Research Center Oulu (MRC 
Oulu) ***
Leader: Johanna Uusimaa

Unfortunately, their webpage was under 
reconstruction when this article was written, 
but probably the groups are worth to check out!
Webpage: http://www.oulu.fi/mrc/

Biocenter Oulu Sequencing Center ***
Leader: Katri Pylkäs

Offers genomic and transcriptomic sequencing, 
PCR product and plasmid sequencing, DNA/
RNA isolation services, automated pipetting, 
DNA/RNA electrophoresis and qPCR analyses.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/sequencing-center

Biocomputing and bioinformatics ***
Leader: André Juffer

Offers in silico modeling and simulation, 
scientific computing, method development 
and applications.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/bio-
computing-and-bioinformatics

Proteomics and protein analysis ***
Leader: Lloyd Ruddock

Offers mass spectrometry, protein biophysical 
measurements and amino acid analysis and 
proteomics.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/
proteomics-and-protein-analysis

Tissue Imaging Center ***
Leaders: Ilkka Miinalainen (electron microscopy) 
and Lauri Eklund (light microscopy)

Offers sample preparation services for imaging 
and imaging services with light and electron 
microscopes.
Webpage: http://www.oulu.fi/biocenter/tic

If this was helpful and you are interested to 
contact the groups, the email-addresses of the 
group leaders are usually: firstname.lastname@
oulu.fi. Remember: ä = a and ö = o in the 
address!

The following colors and symbols indicate the 
Faculty or unit they belong to:
Faculty of Biochemistry and Molecular 
Medicine, and Biocenter Oulu = blue = *
Faculty of Medicine = red = **
Others = orange = ***

A. R.
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Once upon a time, there was a little 
Histoni Freshman in the northern 
coldness of Oulu. The little Freshman 

had a dream; she wanted to become a 
biochemist! To achieve her goal, she’d 
have to face many challenges varying from 
lectures to lab reports and finally to different 
kinds of parties and contests. And the first 
of them all was the great annual Freshman 
Party held at famous Loositalo.

  

But to get there free of charge – as is any 
student’s deepest wish – the little Freshman 
would have to compete against the other 
freshmen in orienteering around the 
Linnanmaa campus. However, she could 
not do it alone. Luckily, she didn’t have to as 
all freshmen were sorted into pairs. And so, 
the competition could begin.  
 

Together with her partner, they encountered 
many different hardships and challenges – 
all of which were scary enough to strike fear 
into any freshman’s heart. Because, as you all 
might know, it is surprisingly hard to chuck 
down a drink, break into biochemistry lab 
to steal your own forgotten notes from class, 
make up a song in a spot, and tell jokes in 
German when you don’t speak a word of the 
language.  

 

Fortunately, our heroes were brave and 
clever enough to emerge out of all challenges 

victorious enough. Even the freezing 
weather couldn’t hold them back as the holy 
powers of Gambina gave them strength to 
withstand it. And so, the pair made their 
way to the Loositalo ready to party away the 
night. 

And what a night it was! Alcohol flowed 
freely, and the music beat to the rhythm 
of the freshmen’s hearts. But of course, 
the crowning jewel of it all was the best 
company one could ask for in the form of 
our little Freshman's fellow Histonis! There 
was indeed everything one needed to have 
a good party. 

Fuksiaiset 2018
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But alas, the adversaries which our little 
Freshman needed to overcome were not 
over just yet. Suddenly, all freshmen were 
whisked away into the back rooms of 
Loositalo to prepare for their final challenge 
for the night: the competition for the titles 
of Miss and Mister Histoni! 
 

Armed with only newspaper, aluminium 
foil, tape and drunkard’s confidence, our 
little Freshman fought for the title of Miss 
Histoni, but unfortunately it was not enough 
that night as the beautiful and talented Ms 
Jessica fought harder and was crowned Miss 
Histoni 2018. And to everyone’s surprise, 
the title of Mister Histoni 2018 was snatched 
by Jesus himself!  
 

After the final contest, the party continued 
well into the late night until the room started 
to spin for our little foolish Freshman. That 
was her cue that the night might be over – at 
least for her. And so, she started her journey 
back home. Luckily for our little fool, it was 
Friday, and there was no need to get up 
early in the next morning... 

The End.
S. K.

It was time to announce the 
Ms. and Mr. Histoni!

Ms. and Mr. Histoni of 2018!
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Hupisivu

© xkcd (2018), xkcd.com

© Sketching Science (2018), FB: @sketchingscience.atgc or IG: @sketchingsciencecom

Kuva: Iida Nikkinen



23

Histonin uudet fuksit
Vuosimallia 2018

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Asutko hyvällä vai huonolla puoliskolla Oulua?
3. Kerro huono vitsi. Tai voi se olla hyväkin. Kuha on vitsi.
4. Miltä tuntuu tappaa bakteereita?
5. Mikä taudinaiheuttaja haluaisit olla ja miksi?
6. Mitä olet aina halunnut kertoa Supernatantin lukijakunnalle?

On taas se aika, kun uudet fuksit ovat jälleen 
saapuneet! Olisikin jo aika kuulla heistä 
hieman enemmän ja siksi Supernatantti 
hieman kuulustelikin heitä.

1. Hei! Olen Aleksi Kivelä Himangalta eli 
Kalajoelta.

2. Asun Linnanmaalla alle kilometrin 
päässä kampukselta pikkuruisessa 
solussa, puurtamassa enemmän 
tai vähemmän pelkän jauheliha-
makaronin ja kanariisin voimalla.

3. Luonnonvalinnan mukaan alkoholi 
tappaa heikot, vanhat ja hitaat aivosolut 
jättäen jälkeensä vain tehokkaammat 
ja sopivammat jäljelle. Tulosten 
varmistamiseksi tarvitaan tosin lisää 
”kenttätutkimusta”. Mitä sitä täytyykin 
tehdä tiedon vuoksi.

4. Hiivabakteerien tappaminen tuskin 
tuottaa suuria tunnontuskia, isommat 
organismit voivat vaatia vähän 
totuttelua.

5. Haluaisin olla ehdottomasti 
ekstremofiili bakteeri, sillä silloin olisi 
jotain jännittävä ja erilaista kerrottavaa 
itsestään.

6. If it’s stupid, but it works it ain’t stupid
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1. Hei olen Anna Berner! Olen 
asunut Oulussa nyt jo useamman 
vuoden ja lapsena myös, lisäksi 
olen asunut Kemissä, Helsingissä ja 
Ruotsissakin vähän aikaa. Laskin että 
18. osoite kierroksessa, jos tarvitset 
muuttovinkkejä niin olen the tyyppi 😀.

2. Asun paremmalla puolen Oulua reitin 
14 varrella. 

3. Mikä on punainen ja roikkuu puusta? 
Oravien vessa varattuna! Ahhahhaa!

4. Bakteerien tappaminen tuntuu 
(luultavasti) kaikkivoipaiselta.

5. Jos olisin taudinaiheuttaja, haluaisin 
olla influenssavirus — aina yhtä 
yllätyksellinen.

6. Hmm, ei kai muuta kuin että saa 
tulla moikkaamaan jos näkee 
käytävillä, tutustun mielelläni muihin 
Histonilaisiin!

1. Olen Metti Mehtälä, 23-vuotias 
oululainen.

2. Koko elämäni olen asunut Oulun 
pahalla puolella, Tuiran ghetto rules! 
Tuiralaisestakin voi siis tulla yliopisto-
opiskelija.

3. Huonoja vitsejä tiedän useammankin, 
mutta ehdottomasti niistä huonoin 
sisältää vauvan ja pussillisen kokaiinia… 
Olen siis myös perin sopimaton henkilö, 
jokseenkin mustalla huumorintajulla 
varustettu.

4. Mustan huumoritajun lisäksi minusta 
taitaa löytyä jonkin verran psykopaattia, 
sillä bakteereiden tappaminen kuulostaa 
jopa ihan miellyttävältä hommalta.

5. Tulevaisuuttani olen joskus pohtinut 
myös ja haaveilen elämästäni MRSA:na, 
kloori onkin ollut aina pahin viholliseni.

6. Rakkaita kanssaopiskelijoitani 
haluaisinkin ehdottomasti kehoittaa 
pysymään puhtaina ja välttämään 
eritteisiini koskemista.
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1. Olen Benjamin Paloniemi ja tuun tuolta 
hieman pohjosemmasta Rovaniemeltä 
eli Rollosta.

2. Alppilaan oon eksynyt asusteleen.
3. Mikä on kirkasta ja haisee paskalta? No 

kirkan paska tietenkin khejkhej.
4. Brutaalilta mutta samalla vapauttavalta.
5. A-streptokokki, koska kykenevä 

aiheuttaa niin paljon eri oireita.
6. Terveiset lukijoille ja itselleni, kun tuun 

tätä joskus sieltä lukemaan.

1. Heissulivei vaan kaikille! Olen Eetu 
Helttunen, 24-vuotias Sodankylän 
ankarien arktisten olosuhteiden 
kasvattama Lapin Mies isoilla 
alkukirjaimilla.

2. Myös asuinpaikka on vaihtunut 
lappilaisesta lumikiepistä suoraan 
keskelle Oulun urbaania keskustaa. 
Turvallisuustasoltaan alue on pH 7.

3. Bakteerien palkkamurhaus on 
palkatonta ainakin toistaiseksi, joten 
kyseessä on kai sitten intohimo. Yöunia 
en ole ainakaan vielä menettänyt. 

4. Jo unohdettu, voitetuksi luullut Variola-
virus, tuttavallisemmin isorokko. 
Ihmiset rakastavat altavastaaja-tarinoita 
ja amerikkalaista unelmaa. Melkein 
hävitetty on vain melkein.

5. Jalkani on kokoa 39. Ihan oikeasti. 
Jalan pieni koko ei ole kompensoitunut 
valitettavasti minkään muun 
suuremmalla koolla. Mutta senhän te jo 
tiesitte.

6. Päättäisin monologini vitsiin, joka on 
huono. Mutta se on vitsi. Vai onko? 
Miten yhdistetään vitsi ja retorinen 
kysymys? Niinpä.
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1. Hei, olen Elias Höysniemi.
2. Muutin Ouluun saadakseni aloittaa 

alusta paikassa, jossa kukaan ei vielä 
tunne minua. Se oli osittain pelottavaa, 
koska pahimmillaan olisin jäänyt yksin. 
Lopputulos oli kuitenkin vapauttava ja 
olo alkaa vähitellen tuntua oikealta yli 
kahdenkymmenen vuoden jälkeen.

3. En ole niinkään matemaattisesti välkky. 
Sen sijaan sanat, kuvat ja käsityöt ovat 
alaani. Kirjoitan mahdollisuuksien 
mukaan päivittäin, piirrän ja 
valokuvaan kun ehdin, sekä elän ja 
hengitän cosplayn ihanaa tuskaa aina 
kun deadline alkaa lähestyä. Ja tietenkin 
matkustan ympäri maailmaa.

4. Rehellisesti sanottuna, bakteerien 
tappaminen on helpompaa kuin 
omien hahmojen tappaminen, mutta 
olen siinäkin ihan hyvä. Bakteereita 
tosin kehtaa tappaa kerralla enemmän 
kuin yhden, mutta sen shokkiarvo on 
pienempi.

5. Jos asuntoni sekasortoa on uskominen, 
olisin todennäköisesti helikobakteeri. 
Olen aina tullut toimeen epäsiisteissä 
oloissa.

6. Elämä on tarkoitettu elettäväksi. Ja 
olen juuri alkanut elää uudestaan. Elä 
sinäkin.

1. Hei, olen Pauliina Pihlajaniemi Ka-
jaanista.

2. Omasta mielestäni sillä parhaalla puo-
liskolla.

3. Kumpi ja Kampi tappeli, kumpi voitti.
4. Aika cool.
5. Varmaan joku virus. Toispahan ainaki 

vaihtelua nykyseen elämään.
6. Kyllä opiskelu kannattaa aina.

?
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1. Heippa, olen Emilia Möller, 22-vuotias 
maalaistyttö Halsualta.

2. Syyskuun alussa Ouluun muuttaessani 
podin pientä kulttuurishokkia, mutta 
onneksi Syynimaan rauhallisuus 
asuinalueena tarjosi kuitenkin pehmeän 
laskun kaupunkielämään. Päädyin 
opiskelemaan biokemiaa, koska biologia 
ja kemia ovat olleet lemppariaineitani 
koulussa ja ala jossa voin yhdistää nämä 
molemmat, kuulosti mielenkiintoiselta 
ja houkuttelevalta.

3. -
4. -
5. Idea biokemian opiskeluun tuli 

lukiossa Bios5:sta lukiessani. 
Aluksi huomioni kiinnittyi vain eri 
bakteerien rekombinaatiotapojen 
opetteluun ja siihen miten hauskoja 
nimiä eri asioilla oli. Itse samaistuin 
etenkin retroviruksiin, sillä nimi toi 
mieleen itselle lähellä sydäntä olevan 
retromusiikin. Mutta kirjaa eteenpäin 
lukiessani huomasin miten paljon 
mahdollisuuksia biokemia tarjoaa ja 
kiinnostukseni sen opiskelua kohtaan 
alkoi.

6. -

1. Olen Emilia Nironen ja onnistuin 
jotenkin pakenemaan tänne 
Ouluun Etelä-Savon perämetsistä 
Hirvensalmelta

2. -
3. Mikä on punainen ja pahaksi hampaille? 

Tiili.
4. Bakteerien tappaminen on ihan kivaa, 

mutta olisihan se kivempaa, jos voisi 
kuulla niiden bakteerien huutavan.

5. Haluaisin olla rabiesvirus, koska doget 
on kivoja ja niin voisi olla tappavuuskin.

6. Ananas kuuluu pizzaan. Saa olla eri 
mieltä, mutta silloin on väärässä.



28

1. Moi! Olen Jasmin Leppiniemi ja tulen 
Helsingistä.

2. -
3. -
4. Bakteerien tappaminen on ihan kivaa, 

mutta niiden tuskanhuudot kuuluvat 
valitettavan huonosti. Käsidesillä 
saa kyllä aikaan parempaakin hupia 
viimeistään loppukuusta, kun 
viinarahojakin on venytettävä.

5. Itse tahtoisin tietenkin olla 
superbakteeri, koska silloin saisin 
bakteerinakin olla oman elämäni 
Wonder Woman.

6. Näkyillään!

1. Hei, olen Mikko Mäkelä ja olen 
kotoisin Nakkilasta, vuosikertaa -94. 
Poria ja Harjavaltaakin on koettu, eli 
kaupunkina Oulu ei ole edes downgrade.

2. Tällä hetkellä pidän majaa niillä 
huonoilla huudeilla rajakylässä, jonne 
taidan ainakin kuosini puolesta sulautua 
vallan mainiosti.

3. Kaksi rumpua ja symbaali tippuu 
kalliolta.

4. Eihän sitä edes huomaa. Osa on sitä 
paitsi pahoja hombreja joista on 
päästävä eroon.

5. Microphallus koreana.
6. Olet mitä luet, eli jaetaan vaikka 

muutama vaikuttava lukukokemus. 
Pyyä lainaan jos kiinnostaa tai tyrkytä 
vastaavasti takaisin jotain mitä itse 
pidät arvossa. Ei-fiktio: The Selfish Gene 
(1976), Chaos (1987), Collapse (2005). 
Fiktio: Alkuperäinen Dune-sarja 
(1965-1985). Ei todellakaan mitään 
tusinascifiä. Spoilerittomana esittelynä 
mainittakoon 'Unravelling the Golden 
Series.'
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1. Hei, mie olen Kaisla Kumpula ja oon 
Rovaniemeltä kotosin.

2. Hyvällä puolella Oulua mie kai asustan 
jos Linnanmaa siihen kuuluu.

3. Olipa kerran hirvi, joka viikkoa ennen 
joulua paloi poroksi.

4. Bakteerien tappaminen ei tunnu 
oikeastaan yhtään miltään.

5. Taudinaiheuttajista haluaisin olla A 
tyypin influenssavirus, koska palaisin 
aina takaisin parempana kuin ennen.

6. Käyttäkää turvavyötä.

1. Hei olen Tino Laakkonen. Mie tulen 
Laukaasta, Keski-Suomesta (sellainen 
pieni kylä keskellä ei mitään).

2. Täällä Oulussa mie asun varmaan 
siellä huonoimmassa mahollisimmassa 
nimittäin Meri-Toppilassa.

3. Jaa, että vitsi pittäis kertoa. Mitä blondi 
tekee pistorasian edessä? Odottaa 
sähköpostia.

4. Bakteerien tappaminen minusta 
ei varmaan tunnu miltään, sillä 
laboratoriossa kuitenkin kädet tärisevät 
krapulan johdosta ja kaikki mihin 
kosken kontaminoituu. Kyllä siinä 
varmaan vähän itseänsä vihaa, kun 
tärkeä labratyö menee taas pilalle 
edellisen illan ryyppäämisen takia.

5. Taudinaiheuttajista haluaisin olla virus, 
koska ei niihin oikein taho löytyä 
antibioottikuureja ja niitä on aina 
hieman hankalampi hoitaa. Virustaudit 
voivat olla myös tappavia, kuten AIDS.

6. Kaikille haluaisin kertoa minun viisaat 
sanat. Jotkut teistä on aivan varmasti 
kuullut nämä viisaat sanat, mutta haluan 
saattaa nämä viisaat sanat koko kansan 
tietoisuuteen: “En mie teistä tiiä, mutta 
mie tykkään pillusta!”.
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1. Moikka! Olen Senja Kokki, 22-vuotias 
uunituore oululainen. Olen koko ikäni 
asunut vähintään tunnin ajomatkan 
päässä Helsingistä, joten näille 
leveysasteille muuttaminen vaati aluksi 
totuttelua.

2. Tuira on kuitenkin kohdellut minua 
tähän asti oikein hyvin, joten uskon 
että tein asuinpaikan suhteen oikean 
valinnan. Lisäksi tiheät bussivuorot 
pelastavat sateiset aamuni silloin kun 
sisu ei riitä pyöräilyyn.

3. -
4. -
5. Lapsena mietin kuinka hauska sattuma 

olisi valmistaa tälläisen sukunimen 
omaavana ammatikseen ruokaa. Vahva 
kiinnostukseni luonnontieteisiin ohjasi 
minut kuitenkin biokemian maailmaan, 
joten ainoaksi linkiksi nimen ja 
tutkinnon välillä taitaa nyt jäädä vain 
pallobakteerit. Pitkän musiikkitaustani 
vuoksi on ilo aloittaa soittelu HeLan 
muusikoiden kanssa. Saapahan myös 
lisäksi hyvän tekosyyn olla paikalla 
ainakin joka toisissa bileissä.

6. PS: Mistä tietää että fuksi on valittu Miss 
Histoniksi? Hän kyllä haluaa mainostaa 
sitä Supernatantin lukijoille.

1. Olen Josefiina Ruotsalainen ja tulen 
Iistä.

2. Asun Alppilassa ja en oo sielä joutunu 
kokeen mitään kauheeta vielä. 
Pyöränlampustaan ei siellä kuitenkaan 
kannata päästää irti tai joku ilkeä tulee 
ja vie sen. 

3. Kuha. Nokkelaa vai mitä. Heh heh. 
4. Onhan se aika tyydyttävää. Jos 

ei vahingossa tapa niitä avuliaita 
bakteereja.

5. Haluaisin olla jokin virus. Siinä olis 
jotain niin hienoa ja kieroa voida 
valjastaa isäntäsolu tuottamaan osiani.

6. Hei, tosi mukavia terkkuja kaikille!
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1. Nimi on Sofia Erkkilä ja Oulusta 
tuun, tai no alunperin Raahesta, mutta 
henkisesti oon oululainen. 

2. Asuinalueen luokittelisin johonki tohon 
hyvän ja huonon väliin, ehkä alueena 
se on hyvä, mutta naapurit tuo kyllä se 
oman lisänsä. 

3. Vitseissä oon huono joten lainaan yhtä 
kerran jos toisenkin kulutettua yksilöä: 
I could tell you a chemistry joke, but the 
good ones Argon. 

4. Bakteerien tappaminen ei nyt 
varsinaisesti tunnu miltään, ihan jännä 
homma ja onhan nuita hyödyllisiäkin. 
Sinänsä ihan jees että niitä "pahoja" ei 
kotona kovin paljon pyöriskele nurkissa.

5. Taudinaiheuttajana voisin olla vaikkapa 
jonku sortin hyperparasiitti, ihan vaan 
ärsyttääkseni loisia. 

6. En usko et on olemassa mitään mitä 
oon lapsesta asti haaveillut kertovani 
Supernatantin lukijoille, mutta jos nyt 
vaikka toivottasin aivan ihanaa joulun 
odotusta! 

1. Hei! Mä oon Susanna Kirsilä ja oon 
asunut Kokkolassa koko elämäni.

2. Muutin nyt tänne Oulun hyvälle 
puoliskolle lähemmäksi etelää kuin 
mitä Linnanmaa on. 

3. Mä en oo kauheen hyvä vitsien kertoja, 
että tässä teille sen sijaan linkki ehkä 
parhaaseen ja hauskimpaan kissavideoon 
ikinä: https://www.youtube.com/
watch?v=dQw4w9WgXcQ 😏

4. -
5. -
6. -
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1. Heippa lukijat! Olen Suvi Tikkakoski 
ja muutin tänne Ouluun maaseudun 
idyllistä, siis Keski-Pohjanmaalta 
Vetelistä. Ala on minulle nappivalinta, 
sillä viihdytän itseäni huvinkin vuoksi 
tiededokumenteilla ja seuraamalla 
uusimpia lääketieteellisiä läpimurtoja. 
Nörtteilyn lisäksi vietän vapaa-aikaani 
lenkkeilyn, hiihdon ja keittiön puolella 
reseptikokeilujen parissa.

2. Asun toistaiseksi hyvällä, tai ainakin 
käytännöllisellä puolella Oulua, eli 
lähellä Linnanmaan yliopistoa.

3. Alcohol is not a solution but luckily 
wine is.

4. Käyttää ne papit ja opettajatkin 
bakteerien teloitusliuoksia, 
desinfiointiaineita ja saippuoita. Koitan 
lohduttautua sillä ettei bakteerit ole 
söpöjä eikä ne osaa huutaa apua, heh.

5. Ehdottomasti sairaalabakteeri MRSA, 
metisilliinille resistentti Staphylococcus 
aureus. Olen aina salaa halunnut 
aiheuttaa hallitsematonta kaaosta ja 
kokea kuolemattomuuden jännityksiä.

6. Oli ihan mahtavaa tulla hyväksytyksi 
tänne Oulun biokemistien joukkoon, 
tämä kaupunki ja mielenkiintoinen ala 
kun oli ensimmäinen hakuvaihtoehtoni! 
Odotan innolla tulevia vuosia ja että 
pääsen tutustumaan teihin muihin 
opiskelijoihin paremmin!

1. Teemu Hammarberg Keravalta.
2. -
3. Mitä astronautti sanoi, kun näki 

luurangon kuun pinnalla? ”Mitä 
kuuluu?”.

4. Bakteerien tappaminen tuntuu pahalta 
☹.

5. Haluaisin olla loinen, koska se tuli 
ensimmäisenä google hausta vastaan.

6. Muistakaa ensin huvi, sitten työ.



33

1. Hei, olen Suvi Kettunen, syntynyt 
Haukiputaalla, asunut Oulussa jo niin 
kauan, että tunnen itseni melkein 
paljasjalkaiseksi oululaiseksi.

2. Asun Patelassa, eli oikein hyvällä 
puolella.

3. Miten saa putkimiehen surulliseksi? 
Tappamalla sen perheen.

4. Paremmalta kuin se putkimiehen perhe. 
😏

5. Musta surma. Ihmiset puhuisivat 
minusta vielä 500 vuoden päästäkin.

6. Neljännen kissan jälkeen on hyvin pieni 
kynnys hankkia lisää. 😀

1. Hiiiiiiiiiiiiii, my name is Navdha Chopra 
and I am from India. I ended up here in 
Oulu because of my interest in the field 
of Protein Sciences and the scholarship 
offered to me. I like traveling a lot and 
playing badminton is my favorite past 
time. Since I am an Indian, therefore 
you could greet me with a 'namaste' 
everytime!

2. Since I am very bad with jokes, therefore, 
sorry no jokes.

3. -
4. -
5. -
6. A general suggestion that give Oulu 

sometime and you will start loving it.
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Yläkerta
Kyllä se on ihanaa, kun joulu saapuu ja saa yllättää perheen ja ystävät 

mitä mielekkäimmillä lahjoilla. Itse tehty paketti huokuu joulumieltä, ja 
askartelu ja käsityöt tuovat piristystä talven pimeyteen. Ostettukin lahja on 
aina kaunis ajatus ja usein käytännöllisempi molemmille. 

Lahjojen parhaita puolia on se edeltävä jännitys ja antamisen ilo. Kun paketista 
löytyy mieluisa lahja, tulee hymy molempien huulille. Ja voi pojat, on se lahjojen 
saaminenkin mukavaa. Kaikki rakkaimmat taas muistavat sinua vuoden lopussa, 
kuin kiitoksena siitä, että sinä olet sinä. Vaikka lahjat eivät olekaan se joulun 
pääasia, niin ovat ne silti suuri ja ihana osa jouluperinnettämme.

Voi vittu se on täällä taas. Kuka jaksaa keksiä jokaiselle 
persoonallisen paketin, kun kaikilla on jo kaikkea, eikä 

ne mulkut kerro mitä ne haluaa. Pehmeitä paketteja tulee jo 
muutenkin liikaa, ja suklaa on yhtä mielikuvituksellista 
kuin neljän viljan puuro. Askarteluun ei tahdo löytyä aikaa, 
eikä sitä nyt mitään tarpeellista osaisikaan valmistaa.

Marketeissa soi joululaulut loopilla niin, että tekisi mieli 
tunkea adventtikynttilät korviin, eikä siellä ruuhkassa nyt 
mitään saa hankittuakaan. Valtakunnan talous kiittää, kun 
veronpalautukset pitävät lyhyemmän pysähdyksen tilillä kuin 
Räikkönen varikolla, eikä opiskelijalla olisi muutenkaan 
varaa hankkia lahjoja. Sitten kun se H-hetki koittaa ja pääsee 
antamaan vaivalla hankitut lahjat ystäville ja perheelle, 
niin vaivannäkö palkitaan villasukilla ja konvehtirasialla, 
vittu jippii!

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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Killan palsta
Palsta, jossa muun muassa esitellään kiltalaisten luomuksia, 
tervehdyksiä, meemejä ja muita viestejä

Löydät lisää tietoa 
Histoni ry:stä 

oheisen QR-koodin 
kautta!@Hynis: Linnanjuhlis o mulkku taului 

seinil. Jos ny kattoo nii Sannin takana 
#Linnanjuhlat2018

@gambinabot: ilmoittaa ihanan 
rubiininpunaisen suudelman saatavuuden 
satunnaisesti valitussa Alkossa tunnin 
välein. #Gambina

Histonin epäviralliset 
tweetit

Molecular modelling software: draw the reaction formula
Me, a scientist:
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Toma SH, Uemi M, Nikolaou S, Tomazela DM, Eberlin MN, &Toma HE (2004) {trans-1,4-Bis[(4-pyridyl)
ethenyl]benzene}(2,2‘-bipyridine)ruthenium(II) Complexes and Their Supramolecular Assemblies with 
β-Cyclodextrin. Inorganic Chemistry 43 (11): 3521-3527. DOI: 10.1021/ic0352250.
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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 kaikki solut hukata? Kannattaako tapella yhtä hevosenkokoista 
ankkaa vai sataa ankankokoista hevosta vastaan? Dr. Floydilta löytyy 
muun muassa näihin kiperiin pohdintoihin vastaus. Kiitos kaikille 
kysymyksien lähettäjille!

To brew a good amount of coffee would be to raise above it which is no task a human can 
do. Coffee is an entity far too powerful to be controlled by mere, mortal beings – to even 
think such a thing would be possible is nothing but foolish! Why do you think your hands 
start shaking when you drink coffee? No, it’s not the caffeine in it – that’s but a lie people 
tell themselves to avoid the horrid truth. Your hands get shaky from coffee because deep 
down, your soul recognizes the ungodly power it’s faced against and trembles in fear.

Why is there never a good amount of coffee?

- KAHVIA!!!

Minun on ikäväkseni kerrottava, ettei myrkkyjättien hampaiden kurssia enää tarjota, eikä 
sen tilalle ole toistaiseksi tulossa korvaavaa kurssia. Se oli aikoinaan kolmen opintopis-
teen kokonaisuus, jossa käsiteltiin myrkkyjättien hampaiden rakenne sekä turvallinen kä-
sittely. Kurssista pidettiin kovasti, mutta se jouduttiin lopulta poistamaan valikoimasta, 
koska liian monet opiskelijat näpistivät kokoelmiimme kuuluvia myrkkyjättien hampaita 
laittaakseen ne omaan suuhunsa. Emme olleet näpistelystä aluksi liian huolissamme, sillä 
myrkkyjättien hampaiden toksiini on erittäin potenttia vuosienkin jälkeen, joten jokaisen 
opiskelijan ensinäpistys jäi yleensä heidän viimeisekseen. Kurssin aiheuttama oppilaskato 
alkoi kuitenkin käymään niin suureksi, että jouduimme poistamaan kurssin valikoimas-
tamme.

Mikä on myrkkyjättien hampaiden kurssi tällä hetkellä?
- Turisti
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You fool – you present yourself in front of me in a vain act of trying to appear deep and 
thoughtful, and yet you forget to use question marks. Do you understand how grave a 
mistake this is, or has your ignorant arrogance completely blinded you? Without correct 
punctuation, the questions can never be complete, and thus, they cannot fulfill their 
purpose and reach an answer. They’re a puzzle missing the one final piece, a ying without 
yang… doomed to forever echo on this cursed plane of existence, just like you’re now 
doomed to never find the answers you were looking for.

Ihan minkä tahansa hukkaaminen on mahdollista, kunhan vain uskot itseesi tarpeeksi! 
Mikäli itsevarmuutesi horjuu, on sitä helppo terästää jollain väkevällä, kuten Gambinalla. 
Ensimmäisenä yleensä hukataan aivosolut, mutta sehän ei haittaa, koska ilman niitä ei voi 
edes ajatella asiaa! Älä siis epäröi yrittää, pystyt siihen kyllä! Yhdellä pullolla Gambinaa 
pääsee jo hyvään alkuun, paitsi jos satut olemaan useiden biokemistien ympäröimä. Silloin 
on hyvä varata useampi pullo mukaan, koska todennäköisesti hukkaat suurimman osan 
Gambinastasi ennen kuin ehdit hukata solusi. 

Onko mahdollista hukata kaikki solut?

- Vihreä Koni

1. Why

2. Why not

Tohtori Floyd toivottaa hyvää joulua ja uuden vuoden odotusta!



38

Tween 20

Molecule of the Month

"Elintarviketeolli-
suudessa Tween 20 

toimii kosteuttajana, 
parantaa taikinoiden 
laatua, estää kiteyty-
mistä ja vaahtoutu-
mista sekä neutraloi 

makuja."

Tunnetaan myös kaupallisilla nimillä Scat-
tics, Alkest TW 20, polysorbaatti 20 tai 
Tween 20. Kyseessä on siis vesiliukoinen 
polysorbaattityypin ioniton detergentti, 
jonka molekyylikaava on C58H114O26 ja 
molekyylipaino 1227,54 g/mol. Molekyyli 
koostuu etyleenioksidilla käsitellystä sor-
bitaanista ja lauriinihaposta. Sen rungossa 
toistuu 20 kertaa polyetyleeniglykoli, minkä 
mukaan yhdiste on saanut nimensä. Kestä-
vän rakenteensa ansiosta, molekyyliä voi-
daan käyttää detergent-
tinä tai elmulgaattorina 
monissa eri käyttötarkoi-
tuksissa.

Erilaiset immunomääri-
tykset, kuten Western Blot 
sekä ELISA (entsyymivä-
litteinen immunosorbet-
timääritys) hyödyntävät 
Tween 20:ta pesunesteenä. Western blotissa 
tutkittava proteiini denaturoidaan ja ajetaan 
natriumdodekyylisulfaattipolyakryyliami-
digeelin (SDS-PAGE) läpi, minkä jälkeen 
proteiinit siirretään nitroselluloosakalvolle 
sähkökenttään perustuvalla erottelulla. Sit-
ten kalvolle siirretyt proteiinit altistetaan 
ensisijaiselle vasta-aineelle, joka sitoutuu 
tutkittavaan proteiiniin. Näyte altistetaan 
taas leimatulle toissijaiselle vasta-aineelle, 
joka sitoutuu ensisijaiseen vasta-aineeseen 

tuoden halutun proteiinin näkyville. Tuo 
pesuneste poistaa ylimääräiset vasta-aineet 
ja muut proteiinit nitroselluloosasta.

ELISA-testissä puolestaan vasta-aineet liit-
tyvät tietyn proteiinin antigeenin kanssa 
ja muodostuneeseen antigeenikompleksiin 
liitetään indikaattorientsyymi, joka tuottaa 
jotain tiettyä reaktiotuotetta, joka on suo-
raan verrannollinen tutkittavan proteiinin 
vasta-aineen määrään.

Tween 20:n käyttö valmis-
taessa leimattuja-vasta-ai-
neitä vähentää myös epä-
spesifisten vasta-aineiden 
määrää reagenssissa. Mo-
lekyylillä voidaan myös 
päällystää tarttumapinto-
ja, esimerkiksi polystyree-
ni-mikrolevyjä, stabiloi-

da kalvoproteiineja tai hajottaa eläinsoluja 
yhdessä muiden detergenttien ja suolojen 
kanssa. Tween 20 toimii stabilisoivana ai-
neena myös tuberkuloosin ihotestissä, tu-
berkuliinissä, jolla voidaan diagnosoida 
tuberkuloosi riskiryhmän potilaille. Tuber-
kuliini sisältää proteiineja, nukleiinihappo-
ja sekä polysakkarideja, jotka on saatu tape-
tuista tuberkuliinibakteereista.  
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Kuva 1. Tween 20:n rakenne.
Farmaseuttisissa sovelluksissa Tween 20 
toimii apuaineena emulsioissa ja suspensi-
oissa erilaisissa lääkeaineissa. Muissa käyt-
tötarkoituksissa molekyyliä käytetään kos-
teuttajana esimerkiksi polymeereissä, kuten 
paalausmuovissa. Elintarviketeollisuudessa 
Tween 20 toimii kosteuttajana, parantaa 
taikinoiden laatua, estää kiteytymistä ja 
vaahtoutumista sekä neutraloi makuja. Mo-

Lähteet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Polysorbate_20
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/p9416?lang=fi&region=FI
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Tween_20#section=Top
Hoffman WL & Jump AA (1986). Tween 20 removes antibodies and other proteins from nitrocellulose. J Immunol Methods. 94(1-2): 
191-196.

lekyylin myrkyttömyyden ansiosta sitä voi-
daan käyttää säilöntäaineena, joka löytyy 
rekisteristä koodilla E432. Tween 20 toimii 
myös postimerkkeilijöiden avustajana mus-
teleimoja poistavana detergenttinä.

B. B.
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