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2Tarjoamme jäsenillemme laadukkaita urapalveluita

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

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

Tarjoamme jäsenillemme esimerkiksi  
seuraavia urapalveluita:

• Henkilökohtainen työnhaku-, ura- ja 
palkkaneuvonta

• Monipuoliset koulutukset ja webinaarit 
työnhakuun sekä uralla etenemiseen

• Mahdollisuuden osallistua 
mentorointiohjelmaan, jossa pohditaan 
osallistujien uramahdollisuuksia ja vahvuuksia

• Potentiaalisten työnantajien listausten laatiminen
• Oman osaamisen tunnistaminen ja 

sanoittaminen

Ole rohkeasti 
yhteydessä, jos kaipaat 

uutta potkua työnhakuun 
tai urallesi. Annamme 
mielellämme lisätietoa 

palveluistamme. 
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M
inulta on kysytty aika paljonkin, että 
mikä on hankalinta käsittää biokemiassa. 
Fuksina olisin sanonut luultavasti kaiken 

olevan sellaista biokemiassa. Toisena vuonna olisin 
ehkä vastannut aineenvaihduntakartan olevan 
jotain hyvin hankalaa käsittää. Kolmantena vuonna 
solujen välinen viestintä olisi tullut ensimmäisenä 
mieleen. Neljäntenä vuotena olisin maininnut 
virukset. Nyt viidentenä vuonna voin todeta sen 
olevan kaikki miljardisosasta pienemmät luvut tai 
miljardia isommat luvut. Ajat muuttuvat, samoin 
mielipiteet ja ihmiset sekä teknologia. Onneksi 
en kuitenkaan opiskellut tähtitieteitä, jos puhutaan 
isojen lukujen hankalasta käsittämisestä. Joidenkin 
laskelmien mukaan universumissa on yli 1024 eli 
kvadriljoona tähteä, tämä on siis vain arvio ja 
senkin arvellaan olevan reilusti alakanttiin.

Palataan siis vähän pienempiin lukuihin, helpommin 
käsitettäviin lukuihin. Suomi täytti 100 vuotta viime 
vuonna, kiltamme täyttää 47 vuotta maaliskuussa 
2018 ja kiltalehti Supernatantti tulee täyttäneeksi 
43 vuotta tänä vuonna (kiltalehtemme ilmestyi 
ensimmäisen kerran alkuvuodesta 1975). 
Tämänvuotinen päätoimittaja tulee täyttäneeksi 
27 tänä vuonna. Sitä tuntee itsensä vanhaksi, 
ikäkriisiä varmaan pukkaa jo ennen 30 ikävuotta 
– ehkä ei, mutta näin se aika rientää. Suomi, Histoni 
ry ja Supernatantti ovat ehtineet muuttumaan 
ajan saatossa hyvinkin paljon. Jotkut asiat eivät 
kuitenkaan ole muuttuneet ja se on Supernatantin 
päätoimittajan ”ruoska” (valitettavasti tämä on 
kuvitteellinen asia ja tämä on totta, koska painetussa 
lehdessä lukee niin ja päätoimittaja sanoo niin)!

Ruoska on nyt siirtynyt eteenpäin ja ruoskittavana 
on tämänhetkisen tiedon mukaan isoin toimitus 
Supernatantin historiassa. Kuten USA:n 

Pääkirjoitus
Päätoimittajan horinat

tämänhetkinen presidentti Trump olisi luultavasti 
twiitannut ”tänä vuonna on suurin ja mahtavin 
Supernatantin toimitus koskaan”. Itse ehkä olisin 
twiitannut ” tänä vuonna on suurin ja peenikslintua 
eniten palvova Supernatantin toimitus”. KRAAA!

Kiltalehden on myös toivottu sisältävän hieman 
enemmän viihdepitoista sen asiapitoisen 
materiaalin ohessa ja tähän toivomukseen 
pyritään vastaamaan. Katsotaan mitä kaikkea sitä 
saadaankaan tänä vuonna tehtyä, matkaan voi 
mahtua joitain yllätyksiä ja muutoksia. Toivottavasti 
tulet kestämään tämän kyydin ja nauttimaan tämän 
lehden lukemisesta arvon lukija!

Lauri Rannaste
Mediavastaava, päätoimittaja 2018
mediavastaava@histoni.fi



5

Hallituksen sana
Puheenjohtajan porinat

T 
arkoituksenani oli aloittaa kirjoittamaan 
tätä tekstiä hyvissä ajoin, mutta miten taas 
kävikään. Deadline iltana Investointipäätökset-

kurssin luennolla totean, että tämä on nyt vain 
tehtävä. Joten hei siis teille kaikille mahtaville 
kiltalaisille ja muillekin lehden lukijoille! Uusi hallitus 
on kerennyt jo kokoustamaan muutaman (super 
pitkän) kokouksen ja päätöksiäkin on päästy 
tekemään. Hallituksessa on tänä vuonna paljon 
uusia toimijoita, mikä on mahtavaa! Viime vuonna 
toimin itse suhdevastaavana ja odotan innolla, että 
pääsen jakamaan haalarit fukseillemme. 

Tänä keväänä Histoni järjestää kiltalaisilleen 
Excun! Kohteena on Kuopio, jossa biolääketieteen 
opiskelijat eli Kulti ry, ottaa meidät avosylin 
vastaan. Excun päivämäärä on 23.-24.3. eli pistäkää 
päivämäärä muistiin. Muutenkin hallitus vastaa 
kiltalaisten toiveisiin ja järjestämme myös leffa- ja 
ompeluillan tänä keväänä. Histonin tapahtumiin uusi 
lisäys on Kaamoksen kaatajaiset, mitkä järjestetään 
yhdessä SIK:n kanssa. Eiköhän siis vedetä sankoin 
joukoin viininpunaiset ylle ja pistetä jalalla koreasti!

Viime vuonna tosiaan toimin kiltamme 
suhdevastaavana, joten edelleen sponsoriasiat 
ovat lähellä sydäntäni. On pidettävä hyvää huolta 
sponsoreistamme ja arvostettava heidän tukeaan. 
On myös hienoa, että Histoni on näin kansainvälinen 
kilta. Siitä on tärkeää pitää kiinni. Ensireaktioni, kun 
minulle ehdotettiin, että hae puheenjohtajaksi oli 
”Jaa mää vai?”. Sitten kuitenkin innostuin asiasta 
ja halusin lähteä kehittämään omia taitojani tämän 
pestin myötä. On myös hienoa, kun saa tutustua 
uusiin ihmisiin. Kokonaisuudessa odotan innolla mitä 
tämä vuosi tuo tullessaan :)

Elisa Myllymäki 
Histoni ry:n puheenjohtaja  
puheenjohtaja@histoni.fi
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Suppi tests:
Cooking with a coffee maker

What shall we do with the coffee makers
What shall we do with the coffee makers
What shall we do with the coffee makers
Early in the morning?
 
Does this sound familiar: you step into your 
flat at 9 PM, starving, and realize that once 
again all your pots and pans are in an 
ungodly pile of dirty dishes? All you want is 
to get something to eat and you simply have 
no energy to do the necessary dishes! Lucky 
for you, Supernatantti is here to help you. Our 
resourceful journalists decided to continue on 
the path of experimental cooking, and here 
we present to you: cooking with coffee makers!

To make it more exciting we decided to form 
two teams and make it into a cooking race. We 
set a budget of 30 euros per team (including 
the coffee maker) and started planning our 
fantastic menus. Only butter, eggs, coffee 
filters and basic spices were free for both 
teams (still the other team bought their own 

eggs, because they were strong independent 
persons whom did not need eggs from others 
-- you may decide which team was in question).

Teams were as following: 
Mean Girls: Lauri, Paukku, Salla
Bad Boys: Kari, Kevin & Panu

Both teams readied to battle for the 
championship of the coffee maker cooking by 
heading to the supermarkets of Raksila – one 
of the esthetical pains of Oulu. The spying and 
psychological warfare was continuous, but 
despite those, both teams had almost totally 
different menus and full morale. Team Bad Boys 
bought their coffee maker as brand new from 
the supermarket, but team Mean Girls bought 
their instrument of destruction at the flea market. 
This left more money for team Mean Girls to 
buy more and expensive stuff. Despite this, 
the game was not over for Team Mean Girls 
and they planned to show how to surprise all.
Teams assembled at the notorious place 

Mean Girls Bad Boys

Pauliina Lauri Salla Kari Panu Kevin
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Suppi tests:
Cooking with a coffee maker

of Hollihaka, the hoods that belonged to 
the former media representative Paukku. All 
ingredients were set aside and rules were 
made clear for each team. After some briefing 
and agreeing the time limit to be 2 hours. 
The battle begun, and chefs started running 
around the club room to make it on time.

Both teams started with a disinfection of 
the coffee makers (especially team Mean 
Girls who bought the coffee maker as used). 
Intense planning had been done to utilize 
the components of the coffee maker and 
ingredients. For example aluminium foil and 
heat element of the coffee maker was used 

to fry some vegetables. The ingredients that 
took longest to cook, were prepared firstly 
and kept warm with quite imaginative solutions 
(such as wrapping things into foil and keeping 
them at a brew basket of the coffee maker 
while hot water was pouring over them). 
Everything had to be coordinated in order 
to bring warm and  well done food for our 
judges. Sometimes this was not the case, but 
the chefs had so much fun while cooking.

Here are the menus of the both teams and 
recipes for all of the courses of the menus.

Shoppings of the  team 
Bad Boys, total cost of the 
shoppings was 28,85 €.

Shoppings of the team 
Mean Girls, total cost 
of the shoppings was 
29,97 €.
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Much wow, such love -menu 
(team Bad Boys)

Pasta Bolognese
• 500 g fusilli pasta
• Basil
• 1 tin of crushed tomatoes (425 g)
• 1 can of capers (57 g)
• 1 tin of anchovy (65 g)
• 2 garlic cloves
• 1 can of black olives (113 g)

Take out a glass decanter of the coffee maker 
and start the coffee maker. Chop the garlic 
gloves and fry them along with some butter 
on top of the heat element of the coffee maker. 
Put the minced and fried garlic aside and open 
the tin of crushed tomatoes. Pour the tomatoes 
into the glass decanter and start chopping the 
anchovy. Add the pieces of the anchovy into 
the tomato sauce and drain the capers and 
olives and add them into the sauce. Heat the 
sauce on top of the heat element. Mix it until 
it is bubbling hot. Pour the sauce to another 
container for time being and wash the decanter.

Put the pasta at the coffee filter basket 
of the coffee maker. After running water 
once through the filter, the pasta should be 
transferred to the glass decanter. The pasta 
should be cooked at the glass decanter using 
the warmth of the heating element until it is al 
dente. Put the pasta at the serving plate and 
pour the sauce over it. Mix it and decorate 
with leaves of basil. Makes 4 servings.

Comments:
 
 Anni: Yummy!

 Hynis: what the hell, this tastes good

Fusilli pasta 
cooking in 
the brew 
basket. It is 
not stupid, if 
it works and 
it worked 
like a dream.

Some seasoning 
done by salt bae 
Mursu.

Cooking some garlic and anchovy with the heat 
element of the coffee maker. The smell of burnt 
garlic, anchovy and freshly bought coffee maker is 
stunningly interesting. Some would say deliciously 
cancerous smell.
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Panu cakes (= Mursu cakes, similar 
than pancakes)
• 2 eggs
• 3 decilitres of milk
• 3,5 decilitres of flour
• 1 decilitre of sugar
• 1 and half teaspoon of baking powder
• 1 teaspoon of vanilla sugar
• 1/2 tablespoon of salt
• 1-2 tablespoon of melted butter
 
Plug in the coffee maker and turn it on. Prepare 
the pancake batter while the hotplate is warming 
up. Whisk the eggs and sugar as foam, mix the 
salt and milk. Filter the flour to egg-milk-mixture 
whisking at the same time to avoid clumps.

Mix the melted butter to the mixture and put a 
small piece of butter on top of the heat element 
of the coffee maker to melt. Pour approximately 
1 decilitre of batter or as much as you can (or 
dare) on top of the heat element. If you are 
not able to put batter to the heat element, 
you can make a dish from aluminium foil. 
Serve with a strawberry jam, whipped cream 
and pieces of banana. Makes 2 servings.

Comments:

 Anni: oh yes, these are some good  
 pancakes! 

 Hynis: *eats and nods for Anni’s   
 comment mouth full of panu cakes*

Asparagus soup
• Asparagus soup mix (Knorr etc.)
• 8 decilitres of H

2
O

• 2 decilitres of milk

Whisk soup mix with 8 dl of cold water and 
2 dl of milk. Bring to a boil over moderately 
high heat, whisking constantly. Reduce heat, 
cover partially and simmer gently for 5 minutes, 
whisking occasionally. Makes 4 servings.

Comments:

 Anni: there are large clumps at the  
 bottom of the mug!

 Hynis: you had only one job guys and  
 it was mixing!

Panu cake rubbing and 
massaging to make 
it softer. Molecule 
gastronomy was taken 
into a physical level. 
Some say that this 
dessert is still waiting 
Mursu to come back and 
finish what he started.

You want sum pasta?

What does 
the coffee 

maker say?
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Ode for love -menu
(team Mean Girls)

Garlic baguette with steamed 
vegetables and poached egg
• 2 carrots
• 1 onion
• 1 baked garlic baguette (preferably freshly 

made, not frozen)
• 1 cauliflower
• 2 eggs

Warm the cook with Gambina or similar. 
Detach the cauliflower leaves and cut it 
into pieces (as similar size as possible) in 
coffee filter. Cut the carrot as small slices as 
possible to speed up the cooking. Put the 
carrot slices into coffee pot and fill the water 
container of the coffee maker with water.

Turn the coffee maker on, let the water flow to 
coffee pot (this will cook both the cauliflower 
pieces and carrot slices), filter the carrot slices 
and put them again into coffee pot and repeat 
this step as many times as required to get fully 
cooked cauliflower and carrot. Season the 
cauliflower pieces and carrot slices with salt.

Turn on the coffee maker, take the coffee 
pot out and wait until the heat element has 
warmed up. Shred the onion and garlic. Put 
them on top of the heat element of coffee 
maker along with butter to sweat them. Wrap 
the sweated vegetables into aluminum foil to 
wait until other parts of the menu are ready.

Prepare a half coffee pan of boiling water and 
swirl it gently. Break the egg into the swirl and 
keep swirling it for 2 minutes. Depending on the 
coffee maker, a really soft poached egg should 
take around 2 minutes and a soft to firm one will 
need 4 minutes (it depends on the size of the 
eggs and whether you’re using them straight 
from the fridge). Season the poached egg with 
salt, if you remember. You can use the salt of your 

tears after cutting some onions. Or think about 
those countless bacteria that you have killed 
with Virkon disinfectant, you horrible monster.

Cut the baked garlic bread into slices and 
heat those slices by pressing them against the 
heat element of the coffee maker. Decorate 
the plate with the vegetables, poached eggs 
and garlic bread as you like. Makes 2 servings.
 

Comments:

 Anni: the carrot is quite crunchy and  
 undercooked

 Hynis: the carrot tastes like carrot and  
 the egg tastes like egg -- nOt aNy  
 kInD oF gOdDaMn sEaSoNiNg gUyS!

Tar salmon wok
• 2 bags of noodles
• 100 g smoked tar salmon or similar
• Fresh ginger
• Wasabi-arugula mix
• 1 large champignon
• 1 onion
• 1 clove of garlic
• 1 carrot
• 1 table spoon of soy souce

One word 
d e s cr i b e s 
this moment: 
wtf.
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Take a sip of Gambina or similar. Shred the 
carrot with a peeler and sweat them at 
heat element with butter. Shred the onion 
and the garlic. Cook them similarly than 
the carrot. Wrap the sweated vegetables 
into aluminum foil to wait until other parts of 
the menu are ready. Slice the champignon 
and cook the slices with butter similarly as 
carrot, onion and the garlic. Grind the ginger. 

Prepare the noodles as the instructions 
say. Boil the required water with the 
coffee maker and pour it on top of them 
and mix the flavoring, soy sauce, ginger, 
onion, garlic, carrot and champignon.

Put the smoked salmon on top of the 
dish. Decorate the plate with the 
wasabi-arugula mix as you like. Serve.
 
Comments:

 Anni: it just doesn’t taste and smell so  
 good eventhough it looked so good!

 Hynis: same, tar tastes awful!

Roasting some 
m u s h ro o m s 
with Regina 
G e o r g e , 
smoking hot!

Cookie Monster’s Kiss
• 1 packet of Ben & Jerry’s Cookie Dough 

ice cream
• 2 mint chocolate bars
• 6-10 small pancakes
• Fresh mint
• Jam assortment
 
Kiss a bottle Gambina or similar. Prepare a 
bunch of pancakes. Cut small slices from the 
mint chocolate bars and put them between 
or on top of the pancakes. Scoop some ice 
cream along with pancakes. Decorate with 
fresh mint leaves. Serve with jam assortment.

Comments:

 Anni: This was the best of all these 
  dishes!

 Hynis: disgustingly watery
 

Pancakes a’la Regina
• 2 eggs
• 3 decilitres of milk
• 3,5 decilitres of flour
• 1 decilitre of sugar
• 1 and half teaspoon of baking powder
• 1 teaspoon of vanilla sugar
• 1/2 tablespoon of salt
• 1-2 tablespoon of melted butter
 
Warm the cook with Gambina or similar. 
Prepare the pancake batter while the hotplate 
is warming up. Whisk the eggs and sugar as 
foam, mix the salt and milk. Filter the flour to 
egg-milk-mixture whisking at the same time to 
avoid clumps. Mix the melted butter to the 
mixture and put a small piece of butter on top 
of the heat element of the coffee maker to melt.
Pour approximately 1 decilitre of batter or 
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Pa n ca ke s 
without any 
protection, 
absolutely 
barbaric!

Use protection, then 
you will not have a 
mess. Unless you 
want to taste the 
breakfast along 
with your cup of 
coffee.

as much as you can (or dare) on top of the 
heat element. If you are not able to put 
batter to the heat element, you can make a 
dish from aluminum foil. Wait until the surface 
of the batter has small bubbles, after this you 
can check with a spatula that is the bottom 
part of the pancake brown enough. When 
the pancake is cooked, you can move it to 
a plate and repeat the same procedure.

Mint Goodness
• 1 lime
• 1 decilitre of mint leaves
• 1 small piece of fresh ginger
• 4 decilitres of boiling water
• 2 table spoons of sugar

Boil enough water (about 2 decilitre per 
person). Peel the ginger and chop it as slices. 
Cut the lime as slices. Detach the leaves of 
mint and put them to mug along with the lime 
and ginger. Mash the mint leaves, lime and 
ginger with a spoon or similar to release some 
flavour. Incubate for 3 min. Flavour with sugar 
(we forgot this) and decorate with lime leaves 
and lime. Serve and drink some Gambina.

Comments:

 Anni: not my cup of tea

 Hynis: needs more sweetness,   
 otherwise good mint flavour

Hynis "Fucking" 
Ramsay judges 
without mercy, 
he seems to have 
spotted something 
a b s o l u t e l y 
disgusting.
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Ode for love -menu (team Mean Girls)

Hors d'oeuvre
Garlic baguette with steamed 
vegetables and poached egg

Plat principal
Tar salmon wok

Dessert
Cookie Monster's Kiss & Mint Goodness

MENU

Team Mean Girls

Garlic baguette with steamed 
vegetables and poached egg

Tar salmon wok

Cookie Monster's Kiss & Mint 
Goodness

= 0.5

= 4.5

No points
= 0

Average = 1.7

No points

No points
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Much wow, such love -menu (team Bad Boys)

Hors d'oeuvre
Asparagus soup

Plat principal
Pasta Bolognese

Dessert
Panu cakes

MENU

Our gorgeous waiter 
resembles one of the 
chefs, coincidence? I 
think not! In the picture is 
shown a doppelgänger 
of Lauri, who likes to be 
called as Erik. (aka little 
brother).

Team Bad Boys

Asparagus soup

Pasta Bolognese

Panu cakes

= 4

= 5

No points
= 0.5

Average = 3.2
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Such romantic Hynis, 
much wow.

After some intense cooking with coffee makers, 
the foods were prepared to be served for 
the judges Anni and Hynis. To make things 
even fancier, we hired a gorgeous waiter 
(unfortunately he had his trousers washed, 
but he still fits to the low budget theme). 
The foods were presented to the judges by 
each team, while playing some overly sweet 
romantic violin music in the background. 

Winner winner chicken dinner! The Team Bad 
Boys avalanched to the win despite that the 
Team Mean Girls did their best. But despite 
this, the both teams were winners in the end, 
because they showed that you can prepare 
food with the coffee maker. There were things 
that could have been done in a easier way, 
but cooking with the coffee maker is something 
that needs crazy pioneers. Supernatantti does 
not take any responsibility for the damage 
caused by the alternative uses of coffee makers 
or drinking problems caused by these recipes.

Article: L. R. 
Photos: B. M.

Anni is liking the 
Panu cakes. Erik is 
wanting to
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Tiedekunnassa, yliopistossa ja itse asiassa 
koko yliopistokentässä tuntuu juuri 

nyt pöhisevän mukavasti (ja välillä kenties 
myös vähemmän mukavasti) kaikenlaista 
uutta ja ihmeellistä. Näinhän on toki ollut 
ennenkin, mutta vauhti tuntuu aina vain 
kiihtyvän. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(OKM) seuraa yliopistojen tulosta ja 
toimintaa ja ohjaa sitä sitten siihen suuntaan, 
mikä nähdään meidän kaikkien kannalta 
hyödylliseksi ja sopeutetaan käytössä 
oleviin resursseihin. Ohjaava työkalu on €. 
Tiedämme kaikki valtion budjettiin viime 
vuosina tehdyt koulutuksen leikkaukset, 
jotka ovat heijastuneet myös oman 
yliopistomme resursseihin ja toimintaan.

Mutta! Eipä vaivuta 
synkkyyteen, vaan yritetään 
tehdä päivittäin oma 
osuutemme niin hyvin 
kuin pystymme. Siispä 
esittelen tämän hetkisiä 
kehitystoimia ja tuloksia, 
sekä vähän tuleviakin suunnitelmia. 
Kansallinen opiskelijavalinnan uudistus - 
vaikka tämä ei enää koskekaan teitä, jotka 
jo olette opiskelupaikkanne lunastaneet 
- on yksi keskeisistä isoista hankkeista 
tällä hetkellä. Jo nyt on voimassa OKM:n 
määräys, että valintakokeet eivät saa 
edellyttää pitkää valmistautumista. Jo 
tämän kevään biokemian valintakoe on ns. 
aineistokoe, eli meille pyrkivän ei tarvitse 
päntätä valintakoekirjaa, vaan vain saapua 
kokeeseen ja pärjätä siinä. Valintakokeen on 
periaatteessa määrä mitata hakijoiden yleistä 
kykyä menestyä yliopisto-opinnoissa, joskin 
kokeen sisällössä tullaan huomioimaan 
”bio”-tietämystä lukion oppimäärään ja 
yleistietoon nojautuen (tämä sanotaan 

tietysti jo Opintopolun hakijaohjeiden 
kuvauksessa). Uudentyyppinen valintakoe 
on mielenkiintoinen haaste varmasti sekä 
kokeen laatijoille että itse kokelaille.

Seuraavana asiana haluan ottaa esille 
fuksien biokemian labrojen uudistustyön. 
Otimme itseämme niskasta kiinni ja 
palautteen perusteella tullaan ensi syksynä 
näkemään erilaiset ensimmäiset labratyöt 
Biomolecules-kurssilla. Asian tiimoilta 
pidettiin tammikuussa työpaja - erityiskiitos 
opiskelijajäsenille isosta panoksesta - jossa 
labratöitä ryhmiteltiin uudelleen ja osin 
poistettiin substanssin kannalta vähemmän 
tarkoituksenmukaisia osia. 

Viime aikoina on tehty useita 
muutoksia, joilla on tarkoitus 
edesauttaa mahdollisuuksia 
suunnata mielenkiintoa 
ekä uramahdollisuuksia 
muuallekin kuin tutkijan 
uralle. Tässä on muutamia 

esimerkkejä kyseisistä muutoksista. 
Kandiohjelmassa on valinnaisena kurssina 
työelämäkurssi, joka linkitetään kesätöihin - 
mihin tahansa työhön - ja oppimistavoitteena 
ovat yleiset työelämätaidot, joiden perään 
kysytään kaikkialla. Maisteriohjelman 
kurssi on pilotoitu viime syyslukukaudella 
ja kurssin onnistumisen ja hyödyllisyyden 
tarkastelun jälkeen tarkoitus on löytää 
resurssi sen vakinnuttamiseksi ohjelmaan. 
Pro gradu -työn laajuuden voi valita sen 
mukaan, onko kiinnostunut tutkimustyöstä 
vai tähtääkö kenties muunlaiselle uralle, ja 
tällöin sisällyttää ylimääräisen sivuaineen 
(esim. kauppatiedettä tai tuotantotaloutta) 
myös maisteriohjelmaan. Valitettavasti 
yliopistomme ei kannusta harjoittelemaan 

Terveisiä tiedekunnasta

"...esitän kiitokset 
Histonin ja innok-

kaitten opiskelijoiden 
panoksesta yhteisen 

hyvämme eteen."
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tutkijantyötä, koska tämän vuoden alusta 
harjoittelutukea ei saa käyttää yliopiston 
sisällä, vaan harjoittelupaikka pitäisi löytää 
Oulun yliopiston ulkopuolelta.

Kaikki tiedekunnat saivat yliopistolta 
strategista rahoitusta maisterivaiheen 
omaopettajatoiminnan kehittämiseen. Me 
tulemme käyttämään rahan siten, että tämän 
vuoden aikana perustettaisiin alumni/
mentori-verkosto, jolla asialla toivottavasti 
tuemme opiskelijoitamme ja helpotamme 
omaopettajien työtä. Ajatuksena on 
järjestää syksyllä kick-off-tapahtuma, 
jossa olisi paikalla meiltä valmistuneita 
biokemistejä, jotka hyödyntävät 
biokemistin koulutustaan erilaisissa 
työpaikoissa ja tehtävissä. Toivottavasti 
saamme sopivan joukon alumnejamme 
innostumaan ja paikalle kertomaan töistään 
ja urastaan, verkostumaan kanssanne, ja 
mahdollistamaan teille uusia uranäkymiä. 
Suunnittelutyö on tätä lukiessanne jo 
varmasti käynnistynyt.

Tyytyväisenä olemme pistäneet merkille, 
että ilosanomamme kansainvälisyyden 
puolesta näyttää saavan vastakaikua teissä 
opiskelijoissa. Vaihto-opiskelujakso, 
gradutyö ulkomailla tai kansainväliseen 
maisteriohjelmaan pyrkiminen voivat olla 
yksi askel, jolla suunnata osaamistaan ja 
elämänkokemustaan mielenkiintoisella 
tavalla. Vaihtokohteistamme löytynee 
sinuakin kiinnostava ja kaksoistutkintomme 
Ulmin yliopiston kanssa on sekin jo heti 
alussa herättänyt kiinnostusta. Ensimmäiset 
Ulmiin lähtijät aloittavat opiskelujakson 
siellä huhtikuussa.

Tutkimuspuolella ajankohtaista ovat 
uuden professorin valinta eläkepäiviään 
”vapaana tutkijana” viettävän Kalervon 
tilalle sekä Suomen Akatemian myöntämän 

yliopistojen profiloitumista vahvistavan 
rahoituksen myötä saatavat kaksi uutta 
tiedekuntaan sijoittuvaa tutkimusryhmää, 
joihin etsitään osaajia aiheesta ”Fibrosis 
as a shared risk factor in the etiology of 
complex chronic diseases and unhealthy 
ageing”. Uusia tuoreita gradun aiheita lienee 
siis jatkossa odotettavissa lisänä entiseen 
valikoimaan, joka siis (vrt. edellä) käsittää 
paljon muutakin, kuin mitä tiedekunnan 
omissa labroissa on tarjolla. Uusien ryhmien 
mukanaan tuoma panos hyödyttää myös 
opetustoimintaa.

Lopuksi esitän kiitokset Histonin ja 
innokkaitten opiskelijoiden panoksesta 
yhteisen hyvämme eteen. Histonin 
virallinen kannanotto yliopiston johdolle 
varmasti osaltaan auttoi viime kesäisessä 
hallinnonuudistuksessa, jossa biokemian 
oppiaine sai takaisin oman opinto-ohjaajan 
koko työpanoksen. Lääkikseen annettavan 
biokemian kurssin opetuksessa pilotoitiin 
vuosi sitten vartaisopettamista, jossa 
vapaaehtoiset biokemian opiskelijat ovat 
mukana labrakurssin assareina palkkanaan 
opintopisteitä. Tämä osoittautui kaikille 
osapuolille suotuisaksi asiaksi ja siitä on 
tarkoitus - monien muiden tiedekuntien 
ja oppiaineiden tapaan - tehdä rutiini, 
joka levitetään myös esim. biokemian 
ensimmäisille labrakursseille. Toivomme 
siis, että tästä kiinnostuneita opiskelijoita 
löytyy jatkossakin vuosittain.

Tuomo Glumoff
yliopistonlehtori
koulutusdekaani



18

Hupisivut
CODE LANGUAGE INTRODUCTION

Hello there, I am here to present you one way of message encrypting. Message encrypting 
should be used, if you hand over vital information and you cannot be certain the message 
won’t “disappear” during the travels of courier (if “disappeared”, you’ll have a plenty of time 
to change your plans, plus you probably consider hiring a new courier…). Down below 
there is a basic level secret writings for timewasting, so go ahead and crack some codes! 
Here is a basic level secret writing: KDT AOO LNU L´T C EH

Says pretty much nothing to you, right? Okay, here is a highlighted version to ease your 
burden: KDT AOO LNU L´T C EH (hint: A vessel containing water). Looks familiar, right 
(for those visiting regularily at Kontinkangas´ Guild Room “Kontu”)?

So, assuming you have the idea, here is another one: MNIL YASA MU ER I (hint: A 
photosynthesizing equivalent to one student)

And last, but not least: DNUTP OOSHR TEII SN T E R (hint: Ink-blasting machine holds 
the key of wisdom).

Hope you all have nice time cracking these codes. There is variety of variants of codes of 
this kind, help yourself finding something to hide!

M. H.
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Help brudda fInd da wai
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Hupisivut

© xkcd (2018), xkcd.com

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

da wai
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Kerro hieman itsestäsi: Kuka olet ja 
millaisia opintoja sinulla on taustalla?

Olen Aleksi Sutinen, olen neljännen 
vuoden opiskelija ja Protein Science 
and Biotechnology -maisteriohjelmassa. 
Pääosin muut opinnot on kerätty kemian 
puolelta.

Missä olit töissä? Kerro hieman 
organisaatiosta, jossa työskentelit.

Olin Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK:n) palveluksessa. GTK on valtion 
tutkimuslaitos, jonka tehtävä on tuottaa 
palveluita ja tietoa koskien Suomen 
maa-alueita ja sen varantoja. Samalla 
tavalla toimivia instituutioita ovat mm. 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 
(VTT) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL).

Kerro hieman työsuhteestasi: Olitko 
harjoittelussa vai töissä ja mitä tehtäviä 
vastuullasi oli?

Kuten meillä BMTK:ssa, myös GTK:lla 
harjoitetaan tutkimustoimintaa, ja usein 
yhteistyössä muiden organisaatioiden 
kanssa. Me teimme yhteistyötä Oulun 
yliopiston biologian laitoksen kanssa.

Portti työelämään

Tutkimusryhmä tutki biogeokemiallisia 
prosesseja Länsi-Lapin alueella. Tavoitteena 
oli selvittää havupuiden ja niissä elävien 
endofyyttien käyttöä bioprospektauksessa 
eli malmien etsinnässä. Lisäksi selvitettiin 
maaperän bakteerifaunan osuutta 
raskasmetalliyhdisteiden esiintyvyyteen.

Työtehtäviini kuului suorittaa kentällä 
fysikaalisia mittauksia ja kerätä 
näytteitä. Lähinnä keräsin vesinäytteitä 
bakteerikartoitusta ja massaspektrometriaa 
varten. Toinen päätehtäväni oli analysoida 
kerättyä aineistoa käyttäen hyväksi mm. 
LA-ICP-M ja FE-SEM -tekniikoita. 
Tulevaisuudessa kerättyjä bakteerinäytteitä 
tullaan analysoimaan käyttäen hyväksi 
N G S - s e k v e n s o i n t i m e n e t e l m i ä .  
Työpaikkakunnat vaihtelivat Kittilän, 
Rovaniemen, Oulun ja Espoon välillä, 
maastossa sekä laboratoriossa.

MIHIN BIOKEMIAN OPISKELIJA VOI TYÖLLISTYÄ?

Portti työelämään on uusi juttusarja, jossa harjoittelussa tai alan töissä olleet biokemian 
opiskelijat kertovat kokemuksistaan. Sarjan ihka ensimmäiseen juttuun haastateltavaksi 
pääsi neljännen vuoden biokemian opiskelija Aleksi Sutinen. Aleksi työskenteli kesän 2017 
ympäristönäytteiden parissa Geologian tutkimuskeskuksella GTK:lla.
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Miten päädyit kyseiseen työpaikkaan?
 
Googlasin avoimet opiskelijoiden 
kesätyöpaikat ja löysin ilmoituksen, jossa 
etsittiin opiskelijaa, jolla olisi osaamista 
biologia, kemia ja biokemian aloilta. Tein 
hakemuksen valtiolle.fi -palvelussa. Toki 
minulla oli hieman sopivia suhteita.

Mitä biokemian opinnoissa saamiasi 
taitoja olet tarvinnut työssäsi? Olisiko 
joitain asioita voitu nostaa opinnoissa 
enemmän esille?

Opintojen ansiosta olin riittävän perillä 
sekä kemiasta, että biologiasta. Käytännön 
tekemisessä on ollut edullista, että 
osaa suorittaa esim. potentiometrisen 
määrityksen, mutta myös eristää 
tarvittaessa DNA:ta. Eniten opettelemista 
oli datan käsittelyssä ja sen hallitsemisessa. 
Tilastolliset menetelmät olivat tuttuja, 
mutta niistä ei ollut tarpeeksi käytännön 
kokemusta. Lisäksi ei olisi haitannut, jos 
olisi osannut koodata.

Onko sivuaineistasi ollut hyötyä työssäsi?

Erittäin paljon. Sivuaine on tärkeä osa 
osaamisen rakentamista.

Mitä muita yliopisto-opinnoissa opittuja 
taitoja olet tarvinnut työssäsi?

On pitänyt hallita tutkimusympäristön 
toimintaperiaatteet ja tavat, sekä olla valmis 
ottamaan heti paljon vastuuta. Vaikka usein 
opiskelija harjoittelee, hyvältä työntekijältä 
odotetaan aina hyviä tuloksia.

Mitkä asiat ovat mielestäsi 
erityisen kiinnostavia biokemian 
opinnoissa? Vastaako työpaikkasi 
kiinnostuksenkohteitasi? 

Luonnollisesti vastaan proteiinit ja niiden 
toiminta niin solussa, koeputkessa kuin 
tietokoneella mallinnettuna. Työ antoi uutta 
perspektiiviä siitä, mitä työtä biokemisti voi 
tehdä. Vaikka puhutaan elämän kemiasta 
ja niin edelleen, biokemisti voi tutkia 
mekanismeja ja yhdisteitä muissakin 
yhteyksissä.

Miten koet työsi edistäneen uraasi? Onko 
työsi esimerkiksi auttanut opintojesi 
suuntaamisessa?

Opin käyttämään muutamaa uutta 
instrumentaalitekniikkaa. Teen myös 
satunnaisia työkeikkoja. Opintojen suhteen 
ei ole tullut muutoksia. En muuttunut 
biologiksi tai kemistiksi, vaikka hauskaa oli.

Terveisesi ensimmäistä harjoittelu- tai 
kesätyöpaikkaa hakevalle biokemian 
opiskelijalle!

Rohkeasti sähköpostia tai puhelinsoittoa 
mahdolliselle työnantajalle. Kerro 
kiinnostuksesi heille. Yleensä jonkinlaisesta 
tutkimusryhmästä on hyvä aloittaa, oli 
se sitten BMTK:lla, LTK:lla tai LuTK:lla. 
Älä myöskään unohda laittaa yrityksiin 
papereita menemään. Työpaikka saa olla 
erilainen. Itse rämmin metsässä, mutta olin 
myös siellä labrassa! Lisäksi mainittakoon, 
että projektiin etsitään gradutyöntekijää.

A. R.
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Geologian tutkimuskeskus
GTK

• Työ- ja elinkeinoministeriön alainen 
valtakunnallinen tutkimuskeskus.

• GTK:n lainmukainen tehtävä on 
”luoda ja ylläpitää kansainvälisesti 
korkeatasoista tieteellistä geologian 
alan tietoa ja osaamista sekä tuottaa 
innovaatioita yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän tarpeisiin” (Finlex).

• Yksiköt Otaniemessä, Kuopiossa, 
Kokkolassa ja Rovaniemellä, sekä 
pienemmät yksiköt Lopella ja 
Outokummussa

• Tällä hetkellä toimii muun muassa 
AgriAs ja MIND -projekteissa.

• AgriAs -projekti selvittää arseenille 
altistumista maataloustuotteiden 
kautta ja työkaluja altistuksen 
pienentämiseksi. Projektissa on 
mukana myös Oulun yliopisto. 

• MIND -projekti selvittää 
mikrobiologisten prosessien 
merkitystä radioaktiivisen orgaanisen 
jätteen ja ydinjätteen geologisessa 
loppusijoituksessa. 

Lisätietoa:
http://www.gtk.fi/
http://www.gtk.fi/tutkimus/
tutkimushankkeet/
https://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2011/20110167 

A. R.

Lisää infoa löydät GTK:n 
nettisivuilta, johon pääset oheisen 

QR-koodin avulla!
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Geologian tutkimuskeskus
GTK Oletko haalarimerkkien ompelusta 

tietämätön fuksi tai kenties n:nnen vuoden 
opiskelija, jonka ompelutaidot ovat vuosien 
varrella päässeet ruostumaan? Ei hätää, 
koska nyt on oiva tilaisuus päästä oppimaan 
uutta sekä virkistämään muistia tämän 
lyhyen haalarimerkkien ompeluoppaan 
parissa! 

Ensiksi hieman käytännön vinkkejä. 
Tavallista ompelulankaa käytettäessä 
lanka kannattaa laittaa kaksinkerroin tai 
vaihtoehtoisesti voi käyttää vahvempaa 
karhunlankaa. Koska haalarimerkit ovat 
paksuja, sormustin voi olla hyvä apu 
ommellessa, jotta sormet eivät ota liikaa 
osumaa. Haalarimerkkien takapuolella 
mahdollisesti oleva taustakangas 
kannattaa myös irrottaa, jotta merkkiä saa 
ohuemmaksi ja näin ompelua helpotettua. 
Merkin voi kiinnittää haalareihin ompelun 
ajaksi hakaneuloilla, jolloin merkki pysyy 
paikallaan ja sen saa ommeltua juuri 
haluttuun paikkaan. Myös merkin muoto ja 
koko kannattaa ottaa huomioon, sillä sama 
ompelutekniikka ei välttämättä sovi kaikille 
merkeille. Sitten itse ompeluun. 

Ommellessa voi käyttää monenlaisia 
pistoja ja ompelutekniikoita. Kaikista 
yksinkertaisin ompelupisto on etupisto. 
Siinä neula pistetään merkin ja haalarien 
kankaan läpi nurjalle puolelle ja samalla 
pistolla tuodaan neula merkin läpi takaisin 
ulkopuolelle. Lanka kiristetään ja ompelua 
jatketaan samalla tekniikalla koko merkin 
ympäri. Tämä tekniikka on nopea, mutta 
haalarimerkkiä ei saa kiinnitettyä aivan sen 
reunoista. Merkki saattaa siis irrota, jos se 
tarttuu johonkin. 

Haalarimerkkien 
ompeluopas

Toinen käytetty tekniikka on ommella 
tikkimäistä kuviota merkin reunan ja 
haalarien kankaan välille. Tällä tekniikalla 
merkin saa kiinnitettyä hyvin tiukasti, 
mutta ompelu vie enemmän aikaa ja 
lopputulos voi olla mitä mielenkiintoisin, 
jos kärsivällisyys loppuu kesken ompelun. 

Ompelutekniikan lisäksi tärkeää on myös 
langan päättely. Tavallinen umpisolmu 
toimii hyvin, mutta niitä kannattaa tehdä 
useampi varmuuden vuoksi. Solmimisen 
jälkeen langan voi päätellä pistämällä neula 
haalarien nurjalla puolella haalarimerkin 
ja haalarien kankaan välistä läpi ja 
katkaisemalla lanka tai ompelemalla vähän 
matkaa haalarin sisäpuolella näkyvää 
ommelta pitkin. Näin langan pää jää 
piiloon, eikä ommel purkaudu helposti.

Joku saattaa ehkä miettiä, onko olemassa 
jokin helpompi tapa kiinnittää haalarimerkit 
kuin ompeleminen. Liimaaminen, 
nitominen ja muut vippaskonstit kannattaa 
kuitenkin unohtaa, jos merkkien haluaa 
pysyvän haalareissa koko opiskeluajan 
läpi sateen, viiman, lumen ja vapun. Lisää 
haalarimerkkien ompelusta ja haalarien 
tuunaamisesta löydät oheisen QR-koodin 
takaa.

E. H.
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The board of Histoni ry

2018 edition

1. My name is Elisa Myllymäki and I’m 22 
years old. Our event representative Veera is 
ONLY two days older than me.

2. Nowadays I could say I come from Oulu, 
even though there will always be a little 
tamperelainen in me.

3. I’m the chairman this year. So, I organize 
and lead the meetings and make sure that 
the members of the board know their 
duties.

4. Harry Potter memes <3.

5. Ofc one hundred small peenixbirds, 
because one peenicorn could not hunt 
more than three small peenixbirds at the 
time. At the same time small peenixbirds 
could combine their forces and destroy the 
giant peenicorn.

6. As Histoni pathogen I would cause 
paranoia. Then people would not leave 
their houses and would starve to death. 
And because food is life, they would not 
survive long. It would spread via web pages 
of the conspiracy theorists. 

1. Who are you and how old are you?

2. Where do you come from?

3. What is your position in the guild board?

4. Your favourite meme?

5. Which would win: hundred small peenixbirds against one huge peenicorn or hundred 
small peenicorns against one huge peenixbird? Why?

6. You are a pathogen called Histoni, which intends to destroy the population of the world. 
How would you do it?

A visual image of what university is 
doing to me

Sucking my soul 
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1. My name is Emma Karjalainen and I´m 
soon to be 22 years old.

2. I come from Kuusamo (which is not 
Lapland!!!!!).

3. This year in the board I’m the vice-chair and 
the spokesperson of Histoni and basically 
what I do is to be our chairs second hand 
and also inform our guildmembers about 
events and other important notifications.

4. My favourite meme is Apustaja-memes.

5. I think peenixbirds have such strength and 
so much power so they would beat the huge 
peenicorn easily.

6. I would spread through dank memes. Lol.

1. My name is Vilma Ikonen (you can also call 
me Wilima) and I’m 21 years old.

2. I come from Lahti. It’s in Southern Finland. 
Please don’t go there, you won’t miss 
anything.

3. I’m guild’s secretary but also education 
policy representative and Loimu 
representative.

4. My favorite meme is Yeah Science, Bitch!

5. 100 small peenixbirds would win against 
one huge peenicorn. Why? Because they 
would be too cute and easily overwhelm 
any opponent.

6.  I would probably spread through air 
since then I could infect as many people 
as possible. This would require a gas 
leakage from big biological factors in few 
places simultaneously around the world. 
Incubation time would be 1 month, so 
that infection can spread without being 
noticed too fast. Major symptoms would 
be hemorrhage, fewer and cough. Maybe 
a combination of Ebola and Bordetella 
pertussis would work.



28

1. My name is Lauri Rannaste and I am 26 
years old.

2. I come from Joutsa, Middle Finland, in 
the middle of nowhere.

3. I am the media representative in our 
guild and I am the editor-in-chief of this 
magazine.

4. My favourite meme is Liejuna Kuningas 
aka Lie On King.

5. I think hundred small peenixbirds would 
win, because the size does not matter. It 
matters how they use it.

6. I would infect via contact to the Gambina 
(a gin and red vermouth cocktail) or body 
fluids of the infected, because this horrible 
disease would cause sweating, vomiting 
and nausea after heavy consumption of 
this drink. After infection they would need 
a constant supply of Gambina, because 
the lack of Gambina would be fatal. Then 
it would spread among population and 
after the Gambina would run out, it would 
result in a total chaos and destruction. 
Perfect time to start buying stocks of 
Gambina.

1. My name is Anni Kääriäinen and I’m 21 
years old.

2. I come from Kajaani. You don’t need to 
know more. It is a sad place.

3. I’m the Queen of Kontu. I bring you coffee.

4. My favorite meme is Janne. Because Janne.

5. Well, hundred small peenixbirds would 
win one huge peenicorn. The peenixbirds 
would grab the peenicorn from its thing 
with their little peenixtoes and travel the 
peenicorn to a nice place where it could 
run free with other huge peenicorns.

6. This is an easy one. You know what can live 
forever? Move from place to place without 
anyone noticing it? You will not able to 
destroy it no matter what you do? Thing 
that is able to reproduce just by itself? 
Glitter. I would stick on someone’s beard 
and travel there as a glitter-pathogen.

Gambinahyytelö 5/5
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1. My name is Veera Hartikainen and I’m 22 
years old.

2. I came from home.

3. I’m one of the event representatives, so I 
plan all the parties and movie nights. You 
also might meet me at most of our parties.

4. I have no idea what I am doing.

5. I think hundred small peenicorns would 
win one huge peenixbird because I can’t 
even imagine the amount of glitter coming 
from all the hundred peenicorns.

6. I would put the killing virus to the coffee and 
tea. This virus mutates in every two weeks 
until the last form which is destroying DNA 
with the caffeine. This way it is fast enough 
so researchers can’t come up with cure and 
it still kills effectively.

1. Konsta Saarijärvi and I’m 19 years old.

2. I’m from Oulu.

3. My position at the guild board is relations 
representative.

4. My favourite meme is This is fine.

5. I’d believe that whether it was hundred small 
peenixbirds or one big peenixbird they 
would win peenicorns in both situations for 
they can fly and flying is op.

6. If I’d be a pathogen named Histoni and I 
would wish to eradicate humanity from 
the face of earth I would most likely start 
spreading from a country that has high 
population density like, for example, 
India. After that I would wish to spread to 
multiple countries as quickly as possible, 
especially to island countries before world 
would find out about me and the severity of 
the disease I cause. It would be great if there 
were Olympics or natural disaster in one of 
the first countries I had infected.
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1. Sebastian Hämäläinen and I’m 21 years old.

2. I come from Sotkamo (but I don't play 
baseball).

3. I’m the guild rooms new king or guild room 
representative. You can find me usually 
from guild room, because practically I 
almost live there. On my shoulders lies the 
most responsible task in Histoni, that is to 
take care, that there´s enough mölö (=milk) 
and coffee in the guild room. Let’s make 
kiltis great again!

4. Shooting stars, tells something about my 
life control.

5. Hundred small peenixbirds would win one 
huge peenicorn. The battle would be tight, 
because huge peenicorn is strong and can 
take a lot of hits. Still already one peenixbird 
has so many dicks in it's body, that even the 
giant condom couldn’t survive the attack 
of hundred peenixbirds. Hundred small 
peenicorns would be tough enemy for big 
peenixbird, but eventually the massive dicks 
of the peenixbird wings would hammer 
peenicorns with their ejaculations.

6. Easily, I would do like I always do. So, 
always when I ate chips, I would dip the 
same chip twice. Now you know (:.

1. I´m Anna Puronurmi and I´m 19.

2. I come from Tampere.

3. I´m one of the two event representatives. 
Our job is to plan events with the help of 
other board members and make sure that 
they go as planned.

4. Some of my favorite memes are cat memes.

5. I´d say that hundred small peenixbirds 
would win one huge peenicorn, because 
peenicorn would get arrogant towards its 
small opponents and then peenixbirds 
would show what they´ve got.

6. As a pathogen intending to destroy the 
world’s population I would be a virus that 
would destroy brain tissue, but at the same 
time make people feel good so that their 
deaths would be less awful :D.
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1. My name is Jani Åman and I am 21 years 
old.

2. I come from Kuivaniemi “city” … I know, 
the most boring start ever. Sorry about it.

3. This year I will be taking care of financial 
part of Histoni AGAIN. So, I am the 
treasurer, the annoying person sending you 
all the bills and bitchin’ about them when 
they are not paid in time. Sorry again. I also 
take care of book keeping and make sure all 
“money numbers” are matching. (Me trying 
to sound like a pro).

4. Randomly my favorite meme…(I literally 
typed “favorite memes” to google) since 
there are too many good ones, especially 
when they have cats in them. Still the best 
one I can relate to in every school related 
task is presented in figure 1. Also, I relate 
to this meme when I realize that I haven’t 
written this presentation yet to THE master 
of suppi and deadline is long gone.

5. And about the the peenix battle question. 
I just can’t understand this scenario. Too 
much p-things in two sentences. Still, I think 
that one peenicorn (Word just underlined 
that word red, isn’t it real??) would win. He 
would just step on the birds and SNATCH 
the crown of Penixland. 

6. The last question is easy and simple. I would 
just be me and spread the SHADE of it all. I 
hope there is not much grammar mitakses. 
I literally spent more time on this than any 
lab report. Just kidding….…..  :D
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“To study and not think is a waste. To think and not study 
is dangerous.” -Confucius

Let’s start with a little trivia question. Can you name any world famous Chinese philosophers? 
It is likely that the first name that would come to your mind would be Confucius. Hopefully 
this would be your answer even without reading the quote from this famous man in the 
beginning of this article. A Chinese teacher, editor, politician and philosopher Confucius 
was born in 551 BC and he died in 479 BC.

His famous career in philosophy shaded his work at the biochemistry laboratories. If you 
were not aware of this, then you should start reading more stuff at the Internet. This scoop 
was revealed recently when a scroll including a drawing of him at the laboratory was found 
with a description in Chinese, which was translated as “laboratory Confucius”. Along this 
drawing, there were many other scrolls. It seemed that after many failures and successes at 
the laboratory, he started to write his observations at a collection of scrolls and he started 
to call these scrolls as “The Art of Biochemistry”. These collections were posted to the 
Internet in 2018 along with some dank memes after 2567 years of his death. Here are some 
of his quotes from the “The Art of Biochemistry”:

“Hot glassware looks exactly the same as cold glassware"

“If some experiments will success, 
something has gone horribly 
wrong”

“Remember the repeatability: 
experiments should fail the same 
way each time”

“Do not lick the spoon”

Supernatantti shall release more of his wise words 
in the future Supernatantti magazines so stay tuned!

L. R.

Laboratory Confucius – words of 
wisdom from the LABoratory

The picture of Confucius at the laboratory 
from the recently discovered scroll.
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Työnhaku ja muoti, tuo legendaarinen 
parivaljakko. Vai onko? Molemmista 
on ainakin havaittavissa muutamia 

lainalaisuuksia. Muodissa musta on edelleen 
mustaa ja puku tekee miehen. Työnhaussa 
puolestaan työnhakupapereiden tulee olla 
kohdennettuja, selkeätä ja helppolukuisia. 
Kohdentaminen on työnhakupapereiden A 
ja O. Et voi hakea samoilla papereilla työtä 
tänään, joita käytit viime viikolla. Muutosten 
ei tarvitse aina olla isoja, mutta jo pienet 
viilaukset tekevät ihmeitä. Näillä viilauksilla 
tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että edellisen 
kesän työkokemuksesi kohdalla oppimasi asiat 
ovat juuri niitä, mitä työpaikkailmoituksessa on 
mainittu. Koska jokainen ilmoitus on erilainen, 
täytyy myös mainitsemiesi työtehtävien 
sisältöjen ja oppimiesi asioiden olla erilaisia.

Pura ilmoitus avainsanoiksi
Työpaikkailmoituksia, ja vaatetyylejä, on 
moneen lähtöön. Joistakin ilmoituksista 
on poimittavissa 20 toivetta työnhakijan 
ominaisuuksissa, toisista ei yhtään. Avoimen 
hakemuksen lähtötilanteesta puhumattakaan. 
Ilmoituksen huomioiminen hyvässä 
työhakemuksessa ei ole rakettitiedettä, mutta 
tarkkuutta se vaatii. Erittäin hyvä tekniikka 
on kopioida ilmoitus sellaisenaan johonkin 
tekstikäsittelyohjelmaan. Sen jälkeen tekstiä 
siivotaan niin, että jäljellä on pelkkiä avainsanoja.
Esimerkiksi ”Edellytämme hakijalta 
hyviä vuorovaikutustaitoja” lyhenisi 
vuorovaikutustaidot-sanaksi. Kun ilmoitus 
on muutettu avainsanoiksi, aletaan omaa 
hakemusta kirjoittamaan niiden päälle 
niin, että ne uppoavat hakemukseen. Näin 
kerrot hakemuksessasi varmasti sen, mitä 
rekrytoiva henkilö haluaa lukea. Jos ilmoitus 
on lyhyt tai teet avointa hakemusta, joudut 
tekemään tiedonhakua muita kanavia pitkin. 
Tällöin Linkedin, puhelut, työnantajan some-
kanavat ja verkkosivut ovat hyviä tietolähteitä, 
joista poimia avainsanoja hakemuksesi 

Loimu: muodikkaasti työnhakuun

rungoksi. Huolellisella taustatyöllä voit 
varmistaa sen, ettet tarjoa työnantajalle 
sandaaleita, kun he etsivät kumisaappaita.

Muista päivittää työnhaun 
asustevalikoimasi
Jos työnhaun muotivalikoimasi on 
päässyt vanhenemaan, kannattaa asiaan 
puuttua. Työnhakuun apua on tarjolla 
runsaasti. Loimun teettämän opiskelijoiden 
työmarkkinatutkimuksen mukaan työnhaussa 
apua pyydetään useimmiten omilta kavereilta 
ja lähipiiristä. Tämä on loistava alku, sillä 
porukalla tekemällä on helpompi kehittää 
itseään kuin yksin puurtamalla. Muista 
kuitenkin, että tarjolla on myös tahoja, jotka 
auttavat sinua työnhaussa ammatikseen. 
Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi oman 
yliopistosi sekä Loimun urapalvelut. Käänny 
rohkeasti myös näiden tahojen puoleen, niin olet 
taas useaa askelta lähempänä unelmaduuniasi!
Kirjoittaja on Luonnon-, ympäristö- 
ja metsätieteilijöiden liitto Loimun 
järjestöasiantuntija, joka seuraa ahkerasti 
erilaisia työnhaun keinoja. Hän on todennut 
klassisen tyylikkyyden höystettynä 
sopivalla ripauksella persoonallisuutta 
olevan toimiva yhdistelmä työnhaussa.

Henri Annila
Järjestöasiantuntija
Loimu ry
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Vaihto-opiskelijan elämää

Heipä hei rakkaat Histonit, täällä kirjoittaa 
Pauliina, Oulun talvea pakoon lähtenyt 
vaihto-opiskelija. Olen asunut nyt vajaat 
nelisen viikkoa sateen, puhelinkoppien ja 
kalapottujen maassa jota jotkut kutsuvat 
myös Englanniksi. Tarkempi osoite on 
Canterbury, jossa opinahjonani toimii 
Kentin yliopisto.  Tässä artikkelissa kerron 
ensimmäisen kuukauden tuntemuksia ja 
kokemuksia vaihto-opinnoistani!

Sataa siis vettä, mikä ei varsin yllätä ja 
tuntuu oululaisopiskelijalle lähes kotoisalta 
ilmastolta. Siihenpä samankaltaisuudet 
sitten loppuvatkin: ensimmäiset kolme 
päivää ovat kuluneet adaptoituen uuteen 
ihmeelliseen elämään Kentin ylipistossa. 

Kofeiinipäänsärky alkaa hipoa 
siedettävyysrajoja ja huomaan kaipaavani 
jopa kiltiksen kolme tuntia pannussa 
seisonutta myrkkylitkua. Pientä apua saa 
pikakahvista, mikä kahvia palvovasta 
suomalaisesta sinänsä tuntuu vähän 
pyhäinhäväistykseltä. 

Päätökseni lähteä nimenomaan Kentin 
yliopistoon oli aika helppo ja suoraviivainen 
enkä missään vaiheessa tosissani edes 
harkinnut muita vaihtoehtoja (tosin väitin 
muuta pitääkseni yllä katu-uskottavaa ja 
coolia olemustani) vaan olin jo vuosia 
sitten päättänyt lähteväni Englantiin, 
jos se vain joskus olisi mahdollista. 
Myös kielikynnyksen mataluus oli ihan 
houkutteleva seikka. Ja jos rehellisen 
pinnallisia ollaan, kuka ei haluaisi asua 
tunnin junamatkan päässä Lontoosta? 

Hakuprosessi itsessään meni loppujen 
lopuksi aika helposti; sekä koti- että Kentin 
yliopisto olivat hyvin auttavaisia, ja jos 
jostakin paperista uupui allekirjoitus, 
sitä pyydettiin ystävällisesti jälkeenpäin. 
Kämppäkin järjestyi nätisti yliopiston 
nettisivujen kautta kampusasuntolasta. 
Asuminen ja eläminen on toki hieman 
kalliimpaa kuin Suomessa, mutta kyllä 
tämä on ihan joka punnan arvoista. 

Suunnitelmanani on opiskella täällä 
neljä kurssia: farmakologiaa, infektiota 
ja immuunijärjestelmää, ikääntymisen 
biologiaa sekä evoluutiogenetiikkaa ja 
luonnonsuojelua.  On hauska huomata, 
miten erilainen suhtautuminen biotieteisiin 
ulkomailla on verrattuna Suomeen. Joka 
kerta kun olen esitellyt itseni biokemistiksi, 
reaktio on ollut WAU mikä tuntuu hyvin 
hassulta.  Biokemia ei ole aivan hirvittävän 
laaja tieteenala täällä Canterburyssä, 
mutta ihme ja kumma, kurssit ovat 
silti mielettömän mielenkiintoisia ja 
kurssitarjontaa on suhteellisen laajasti.

Mutta onhan elämä muutakin kuin 
opiskelua, varsinkin vaihdossa. Asun siis 
kaakkois-Englannissa Canterburyssä, jossa 
on ollut asutusta about rauta-ajalta asti. 
Kaupungin pittoreskit kadut ja ikivanhat 
rakennukset vievät sydämen <3. Canterbury 
on lisäksi täynnä opiskelijoita ja heitä 
palvelevia ravitsemusliikkeitä joissa oluesta 
ei pidä maksaa itseään kipeäksi ja ihmiset 
oikeasti juttelevat toisilleen. Suomalaiselle 
tämä kaikki on hyvin ihmeellistä, mutta 
pikkuhiljaa alkaa vahvistua usko, että 
ehkäpä täällä selviää sen viisi kuukautta.

Pauliina Junttila
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Ongelmatilanteisiin on vaihtoon 
lähtiessä ilmeisesti mahdoton varautua 
sillä ounou-tilanteita muodostuu 
kuitenkin. Sähkölaitteet eivät sovikaan 
adapteriin; kaasuhellan käyttö tuntuu 
itsemurhayritykseltä; mistään kaupasta 
ei löydy valkosipulia. Tilannetta 
helpottaa kuitenkin se, että ympärillä 
on parikymmentä muuta ihmistä jotka 
tuskailevat samojen ongelmien kanssa. 
Yleensä ongelmat ovat selvinneetkin 
vaihtokavereiden neuvoilla (tai sitten 
kollektiivisella päätöksellä sivuuttaa asia ja 
lähteä kampusbaariin parin punnan oluille). 

Yksi asia, mistä ennen vaihtoa jaksettiin 
kovasti varoitella, oli totta kai koti-ikävä. 
Itse en kyllä ole ehtinyt haikailla takaisin 
Ouluun (vaikka sitä kahvia tekisi kyllä mieli) 
vaikka killan tapahtumia on hieman ikävä. 
Kentissä kiltojen tilalla on harrastejärjestöjä 
aina oluenmaistelusta huispaukseen ja 
jousiammuntaan. Päätinkin siis korvata 
Histonin jättämän aukon elämässäni 
luovan kirjoittamisen yhdistyksellä, joka 
kokoontuu pari kertaa viikossa. Eihän se 
sama asia ole mutta helpottaa hieman!

Kaiken yhteisöllisen puuhailun lisäksi 
Canterburyssä elämisestä hienoa on 
tehnyt mahdollisuus matkustaa. Kuten 
jo mainitsin, matka Lontooseen ei 
rasita kroppaa eikä lompakkoa. Jos veri 
vetää vähän vähemmän tallattuihin 
kaupunkeihin, niitä on parinkymmenen 
minuutin bussimatkan päässä tusinan 
verran ja toinen toistaan kauniimpia. On 
ihan siistiä päättää sunnuntaina lähteä 
tuulettumaan ja nauttimaan meri-ilmasta 

idyllisessä Whitstablessa, joka sijaitsee 
Kentin pohjoisrannikolla Kaakkois-
Englannissa. 

Seuraava Erasmus-haku aukeaa piakkoin, 
joten näin loppuun pieni vinkki jokaiselle 
vaihtoon lähdöstä kiinnostuneelle: TEE SE.

P. J. 
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Yläkerta
Kyllähän elämässä täytyy olla valmis tekemään töitä, oli sitten palkkatyössä 
tai työtön. Aktiivimalli sopii siis työttömien työllistämiseen vallan mainiosti. 
Täytyyhän sitä olla valmis näkemään vaivaa sen eteen, että voi lopulta palkalla 
elättää itsensä. Ei kai silloin ansaitse myöskään yhteiskunnan tukia, jos ei 
työpaikkansa eteen vaivaa näe.

Ei suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pyöri niin, että joka kymmenes 
työikäisistä makaa sohvalla piereskelemässä kattoon. Kyllä töitä aina tekevälle 
löytyy. Korkeakoulutettujen työttömyys on sitä paitsi laskenut reippaasti 
viime vuoden aikana ja aktiivimalli saa varmasti loputkin turhan mankujat 
ryhdistäytymään ja ottamaan vastuun omasta toimeentulostaan aikuismaisesti. 
Ei Suomi voi maksaa kymmeniä tuhansia sellaisten ihmisten koulutuksesta, 
jotka eivät valmistuttuaan viitsi hankkiutua töihin ja alkaa verojen maksuun.

Kenellekään ei tee hyvää olla loputtomiin poissa työelämästä ja sen haasteista. 
Aktiivimalli motivoi tavoittelemaan monenlaisia töitä, myös pätkätöitä. Kaikki 
hyötyvät, kun työtön pääse ylös, ulos ja takaisin kiinni työelämän nurkkaan. 
Malli voi jopa luoda uusia työpaikkoja, Kelallekin palkattiin sen ansiosta sata 
uutta työntekijää!
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Eikö se jo yhdessä kyselytutkimuksessa todettu, että 
aktiivimallin kannattajat tietävät siitä vähemmän kuin 
vastustavat? Kertoo mallin toimivuudesta jotain, jos 
taustoihin tutustuttuaan lakkaa sitä kannattamasta. Toisaalta, 
tieto ei ole tämän hallituksen päätösten taustalla vahvasti 
vaikuttanut aiemminkaan, joten samalla linjalla jatketaan.

Koko malli on yhtä täysin turhaa papereiden pyöritystä 
ja kaikkien ajan hukkaamista. 18 tunnin työvaatimus on 
uskomattoman naurettava. Kuka käy läpi päivien paperirumban 
siksi, että saa töitä tai työllistää jonkun reiluksi kahdeksi 
päiväksi? Miksi yksikään työnantaja haluaisi tuon tehdä, kun 
kyseinen järjestely tuottaa taatusti tappiota? Mutta mikäpä 
siinä, jos tilastoja saadaan siivottua ja mikä parasta, tukia 
alennettua, kun höperöitä pätkätyövaatimuksia ei kukaan pysty 
täyttämään.

Kaikkein paras jippo aktiivimallissa on korkeakoulutetulle 
tietenkin se, ettei esimerkiksi omatoimista työnhakua lasketa 
aktiivisuudeksi. Alansa työpaikkojen kartoittamisen sijaan 
tohtorin on siis suunnattava kirvesmieskurssille. Tämäpä 
motivoivaa ja tuottavaa aktivointia, kun oman alan töitä ei 
ehdi aktiivisuudeltaan hakea, vaikka niitä on alkanut viime 
aikoina putkahdella enemmän, kuin kymmeneen vuoteen.

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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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!

Onko Dr. Floyd oikea tohtori vai valetohtori? Miksi kortsut on niin 
perseestä? Dr. Floydilta löytyy muunmuassa näihin kiperiin pohdintoihin 
vastaus. Kiitos kaikille kysymyksien lähettäjille!

Ymmärrän hyvin, miksi kanaliemikuution koko voi aiheuttaa hämmennystä – onhan 
liemikuutio moninkertaisesti pienempi kuin normaalikokoinen siipikarjan edustaja! 
Kysymykseen on kuitenkin varsin yksinkertainen vastaus: kanaliemikuution nimi on 
hieman harhaanjohtava. Kyseessä ei suinkaan ole kokonaisesta kanasta tehty liemikuutio, 
vaan kuutio, joka on tehty kanaliemestä! Kanaliemi on nimensä mukaisesti kanojen 
erittämä nestemäinen aine, joka sittemmin kerätään, prosessoidaan, pakastetaan ja 
pakataan kuutioksi. Kokkausiloa!

Minun on tunnustettava: olen odottanut tätä tapaamista, mutta tämä oli vain jäätävä pet-
tymys. Olen ihaillut töitäsi – ne ovat sanomattakin legendaarisia – mutta valitsemasi ava-
usrepliikki suorastaan kylmää sieluani. Pistetaulukolla olit ennen täysi kymppi, mutta nyt 
vain absoluuttinen nolla. Jää hyvästi.

Mennäänkö potkimaan jäätä?

T. Iso-A

Miten kanan saa mahtumaan liemikuutioon?

-Hämmentynyt kokki
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Sanos muuta! Ja sitten kun ilman kondomia touhuaa ja sattuu vahinko, niin sehän se vasta 
tunnelman pilaakin! Sitten pitää juosta keskellä yötä viiden minuutin välein rauhoittele-
massa itkevää jälkikasvua, eikä omiin petipuuhiin edes ehdi enää! Tai jos DNA:n sekoit-
tuminen uudeksi kombinaatioksi ei ole riskinä, niin sitten intiimialueille vähintäänkin 
ilmestyy jotain ihan ihme kasvustoa, joka näyttää syövältä. Pahimmillaan henkikin lähtee! 
Kuinkas sitä sitten petipuuhia harrastaa?! Ja kaikki sen vuoksi, että se kondomin laitta-
minen on niin ikävää! Eikä tätä voi edes ratkaista hankkimalla ohuita kondomeita! On se 
kumma.

Ehkä olenkin vale-valetohtori. Ehkä minua ei ole edes olemassa. Ehkä olen mielikuvi-
tuksesi tuotos, ja vain luulet lukevasi lehden sivuja, joilla puhun sinulle. Oletko varma, 
että edes käsissäsi oleva lehti on aito? Entä ihmiset ympärilläsi? Oletko sinä aito? Ovatko 
ajatuksesi todella sinun? Kenties kyseenalaistat statukseni vain, koska todellisuudessa olet 
epävarma omasta olemassaolostasi. Älä huoli – minä ymmärrän. Olen täällä sinua varten.
… Vai olenko?

Onko tohtori Floyd oikeasti tohtori vai VALETOHTORI?

t. hupi_ukko

Rakas Dr. Floyd,

Miksi kortsut on niin perseestä? Tunnelma menee 100 → 0 alle kolmen sekunnin 

kun alkaa niitten kanssa säätään. Muutenki tuntuu ku nussis kumiankkaa semmo-

sen kanssa. Yleensä sitä vaan luovuttaa ja ottaa riskin.
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Tohtori Floyd kiittää lämpimästi kaikkia kysymysten lähettäjiä!

Ektoplasman tarkan lämpötilan määrittäminen on varsin haastava tehtävä, sillä jo pelkkä 
plasman olemassaolo on kiistelty aihe. Lisäksi plasman muodostumiseen vaikuttaa lämpö-
tilan ohella myös sähkö- ja magneettikentät. Kaikkein haastavimmaksi ektoplasman kuu-
muuden määrittämisen tekee kuitenkin sen subjektiivinen luonne – mikäli et ole kummi-
tuksiin menevää tyyppiä, jättää ektoplasma sinut todennäköisesti varsin kylmäksi! Mikäli 
taas olemassaololtaan kyseenalaistettavat sieluolennot vetävät sinua oudosti puoleensa ja 
ilmassa tuntuu olevan sähköä, voi ektoplasma yllättää kuumuudellaan.

Henkilöksi, joka käyttää nimimerkkiä ”Animal lover”, on kysymyksesi varsin huolestutta-
vasti aseteltu. Oletatko majavilla olevan patogeenejä vain, koska ne sattuvat rakentamaan 
patoja? Nämä eläimet eivät ole tehneet mitään väärää, vain eläneet rauhassa kuten niil-
le on luontevaa – ja silti sinä koet oikeudeksesi tehdä niistä näin loukkaavia oletuksia? 
Häpeäisit. Jos todella haluat elää nimimerkkisi mukaisesti, suosittelen avarakatseisempaa 
suhtautumista eläimiin, joita väität rakastavasi.

Kuinka kuumaa on ektoplasma? 

- Sitruunamäni

Parahin Dr. Floyd
Onko majavilla paljon patogeenejä?
- Animal lover

Dr. Floyd vastaa
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Journalists of Supernatantti
2018

The journalists of Supernatantti for year 2018 are:

Lauri Rannaste (L.R., executive editor)

Kari Suutari (K.S., graphic designer)

Benjamin Michelin (B.M., photographer)

Annastiina Rytkönen (A. R.)

Pauliina Junttila (P. J.)

Panu Isomursu (P.I.)

Elli Heikkinen (E. H.)

Bence Berki (B. B.)

Janica Thomasson (J. T.)

Chen Zhikang (C. Z.)

Iida Nikkinen (I. N.)

Antti Kiviniemi (A. K.)

Mikko Hukkanen (M.H.)



42

OLuT-terkut
Hiukan lisää OLuT:ta
OLuT:n vallan valtikka on nyt siirtynyt biokemisteiltä Sigman hoiviin! Vallan vaihdon 
aikoihin ryömin siis vihdoin esiin luolastani, jossa tykkään yksin pyöritellä matemaattisia 
kaavoja, niin kuin kaikki muutkin matemaatikot luonnollisesti tekevät. Hyörin ja pyörin 
Linnanmaan kampuksella ja tapahtumissa missä milloinkin, jos löydät minut luonnosta 
niin voit tulla nykäisemään hihasta mihin vain liittyen.

Viime vuoden hallitusta täytyykin kiittää hienosta vuodesta ja voinkin vain toivoa tämän 
vuoden hallituksemme kykenevän samankaltaiseen suoritukseen. Poikkitieteellisessä 
järjestössämme hienointahan on se, että pääsen tutustumaan myös muiden kuin oman 
ainejärjestön ihmisiin, siksi OLuT:n tapahtumissa kannattaakin kulkea ainakin muutaman 
kerran vuodessa. OLuT:n vuosi onkin lähtenyt hyvin käyntiin, mutta mitä on oikein 
tapahtunut ja mitä tuleekaan tapahtumaan?

Mitä me ollaan saatu aikaseksi?
Alkuvuosi on ollut urheilun täyteistä, mutta sehän on vain sopivaa, sillä joulun jälkeistä 
turvotusta laskee tehokkaasti mikä muukaan kuin OLuT-kyykkä ja pallon perässä 
tarpominen umpihankifutiksessa! Pöhinältäkään ei olla vältytty, sillä olemme suunnitelleet 
jo ahkerasti loppuvuotta ja verkostoituneet myös muiden 
kiltojen kanssa.

Mitä me vielä aijjotaan tehä?
Kuten aina sanotaan, ennen myrskyä on hiljaista. 
Itse ainakin lepuutan maksaani ennen vapun suuria 
urheilukoitoksia, mutta ei se suinkaan tarkoita, etteikö 
ennen vappua tapahtuisi mitään! Heti maaliskuussa 
lähdemme yhdessä pulahtamaan kylmään avantoon, 
jonka jälkeen ohjeistamme fuksit vappuun wappuinfossa 
ja tapaamme vielä tanssilattialla, nimittäin Laaharibileet 
tulevat jälleen!

Tähän loppuun vielä yksi suosikkiasioistani.
MATH: Mental Abuse To Humans

Törmäillään tapahtumissa,
Eetu Leinonen
Oulun Luonnontieteilijät ry:n puheenjohtaja
 

Kuva: Eetu Leinonen
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Killan palsta
Palsta, jossa esitellään kiltalaisten luomuksia, tervehdyksiä, 
meemejä ja muita viestejä

Löydät lisää tietoa Histoni 
ry:stä oheisen QR-koodin 

kautta!

@kaikki: lauri on kakkapylly 
#makelaurigreatagain

Histonin epäviralliset 
tweetit

BIOCHEMISTRY POEM FROM AN 
UNKNOWN BIOCHEMIST:
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISWHY
BIOCHEMISCRY
BIOCHEMISBYE
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Bentseeni

Molecule of the Month

"...kofeiiniton 
Sanka-kahvi, 

josta kofeiinin 
poistamiseen oli 

käytetty 
bentseeniä."

Kuten sanotaan, rakkaalla lapsella on 
monta nimeä; C6H6, sykloheksatrieeni 

tai bentsoli, eli bentseeni. Kyseessä on 
yleinen orgaanisessa kemiassa esiintyvä 
aromaattinen molekyyli. Bentseenin 
molekyylimassa on 78,11 g/mol ja se esiintyy 
huoneenlämmössä värittömänä nesteenä. 

Bentseenin nimitys on peräisin 
bentsoehartsista, jota löytyy luonnossa 
storaksipuiden mahlasta. Kyseinen 
substanssi oli tunnettu jo keskiajalla 
aromaattisista ominaisuuksistaan. Michael 
Faraday oli ensimmäinen, joka onnistui 
eristämään bentseeniä vuona 1825 
kaasuvalokokeiden ylijäämä 
öljystä. Myöhemmin useat 
muut tiedemiehet kuten 
Eilhard Mistscherlich 
ja Auguste Laurent 
onnistuivat eristämään mm. 
limetistä bentsoehappoa. 

Vuonna 1865 saksalainen 
kemisti Friedrich August 
Kekulé julkaisi tutkimuksen 
bentseenin delokalisoituneista 
kaksoissidoksista ja esitti uutta mallia 
molekyylille. Kyseessä on nykyäänkin 
käytetty rengasmalli bentseenille. 
Kekulé osoitti kokeissaan myös 
bentseenin orto-, meta- ja para-asemien 
muodostumisen substituutioreaktioissa. 

Bentseenin stabiilit ominaisuudet 
pohjautuvat kuuden sp2-hybridisoituneen 
hiilen yhdistyneisiin Π-orbitaaleihin, 
jotka muodostavat delokalisoituneen tilan 
elektroneille. 

Bentseenillä on ollut kautta aikojen erilaisia, 
varsin kyseenalaisiakin käyttötarkoituksia. 
Erikoisimpia olivat ”aromaattinen” partavesi 
ja kofeiiniton Sanka-kahvi, josta kofeiinin 
poistamiseen oli käytetty bentseeniä. 
Myöhemmin bentseeni on korvattu muun 
muassa teollisena liuottimena tolueenilla, 
joka on vähemmän karsinogeeninen.

Nykyään bentseeni 
on tärkeä raaka-aine 
kemian teollisuudessa 
ja yli 50% tuotannosta 
menee etyylibentseenin 
valmistamiseen, jota 
puolestaan käytetään 
polystyreenin valmistukseen. 
Bentseeniä syntesoidaan 
myös sykloheksaaniksi, 
josta puolestaan tehdään 

nailonia. Muita käyttötarkoituksia ovat 
kumit, väriaineet, puhdistusaineet, 
räjähteet, lääkkeet sekä homeenpoistajat.
Monipuolisesta käytöstään huolimatta 
bentseeni on karsinogeeni, jolle altistuminen 
kasvattaa leukemian ja luuydinvaurioiden 
riskiä. Vaarallisuus perustuu etenkin 
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Kuva 1. Bentseenin rakenne.

maksan ja munuaisten alueella tapahtuvaan 
bentseenin hapetusreaktioon, jossa 
useat entsyymit, kuten sytokromi P450 
2E1, kiniinioksidoreduktaasi NQ01 ja 
metyloperoksidaasi MPO, hajottavat 
bentseeniä bentseenioksidiksi joka 
kerrostuu luuytimeen. Bentseenin ja 
esimerkiksi fenolin hajotustuotteilla 
on useita genotoksisia vaikutuksia, 
joihin karsinogeenisyys perustuu. 

Euroopan Unioni (EU) ja Yhdysvaltojen 
Ympäristönsuojeluvirasto (EPA) 
ovat asettaneet lakeja ja säädöksiä 

Lähteet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Benzene
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanka 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k559209/f473.image
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4360999/
https://www.atsdr.cdc.gov/PHS/PHS.asp?id=37&tid=14

bentseenipäästöille ja orgaanisten 
polttoaineiden bentseenipitoisuuksille. 
Nykyisten lakien mukaan pitoisuudet 
polttoaineissa ovat EU:n ja Yhdysvaltojen 
alueella alle 1 % luokkaa. Työturvallisuuden 
kannalta maksimaalinen altistuminen 
bentseenille on 8-tunnin työpäivissä 1 ppm. 
Jos työoloissa altistuminen on viitearvoa 
suurempaa, on käytettävä suojavarustusta.

B. B.
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Tuunaa haalarisi histonin päheillä 
haalarimerkeillä!
Merkkejä myydään Histonin tapahtumissa, kiltahuoneella ja 
Facebookin haalarimerkkitorilla hintaan 3€/kpl.

ALE!1,50 €



47Työttömyyskassaan kuuluminen on fiksua! 

VAKUUTA ITSESI PAHAN PÄIVÄN VARALTA!
Kesätöiden alla on hyvä muistaa 
liittyä työttömyyskassaan, jotta 
ehdit kerryttää työssäoloehdon 
täyteen ennen valmistumistasi. 
Työttömyyskassa toimii kuten 
muut vakuutukset, et voi ottaa sitä 
takautuvasti.

Loimun alojen opiskelijoiden vuoden 
2015 kesätöiden keskiansio oli noin 
2 000 € kuukaudessa. Näillä tuloilla 
ansiosidonnaisen päivärahan suuruus olisi 
noin 1 200 € kuukaudessa, joka on noin 
500 € Kelan maksamia tukia suurempi.

Työssäoloehdon kriteerit pähkinänkuoressa:

• Voimassaoleva palkkatyösuhde liittymishetkellä
• Opiskeluaikana yhteensä 26 työviikkoa, 

minimityöajan ollessa 18 tuntia viikossa. 
Opetustyössä työaika on 8 opetustuntia viikossa.

• Korkeakouluopinnot pidentävät tarkastelujaksoa 
korkeintaan seitsemällä vuodella. Muutoin 
tarkastelujakso jonka aikana työviikot tulee kerryttää, 
on 28 kuukautta.

• Kokopäiväisessä työsuhteessa palkan pitää olla 
vähintään TES:n mukainen. Jos alalla ei ole työ
ehtosopimusta, palkan on oltava täysiaikaisesta työstä 
vähintään 1 187 € kuukaudessa (2017). Osaaikaisten 
ja tuntityöläisten palkat suhteutetaan työaikaan.

Liity Loimuun ja 
työttömyyskassaan 

osoitteessa  
www.loimu.fi.
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L I V E K L U B I


