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2Työttömyyskassaan 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 kesätöiden 
keskiansio on 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 vähintään vuosittain 
vahvistetun minimipalkan tasolla. Osaaikaisten ja 
tuntityöläisten palkat suhteutetaan työaikaan.

Liity Loimuun ja 
työttömyyskassaan 

osoitteessa  
www.loimu.fi.
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T
alvi on kohta ohi, vappu lähestyy ja 
opiskelijoiden odotus kasvaa. Oulussa 
opiskelijat juhlivat vappua vähintään kaksi 

viikkoa, toiset aloittavat aikaisemmin ja toiset 
päättävät myöhemmin. Tai sekä että. Siitä huolimatta 
voitkin aloitella vapun (toivottavasti ei kuitenkaan 
lopetella) tätä Wappusuppia eli Supernatantin 
vappunumeroa lukemalla. Vappu tuo monille 
mieleyhtymiä juhlaan ja kyllähän se yhtä juhlaa 
onkin opiskelijalle, mutta on hyvä muistaa sen 
olleen perinteinen työväen juhla ja olleen täynnä 
kannanottoja. Opiskelija-aktiivin mieltä lämmittää 
nähdä ja kuulla kannanottoja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin puolesta ympäri Suomea. Olemme 
pieni kilta, mutta korvaamme koon puutetta (höhöhö, 
ilta) runsaalla edunvalvonnalla ja kannanotoilla.

Palatkaamme kuitenkin takaisin wapun juhlintaan. 
Mikä tekee wapusta niin ainutlaatuisen? Wapussa 
mieleenpainuvinta on eri aine- ja harrastejärjestöjen 
sekä niiden perinteiden näkyminen ja kokeminen. 
Sitsaaminen teekkarien kanssa on huomattavasti 
erilaisempaa kuin luonnontieteellisten kiltojen 
kanssa, poikkitieteellisyys onkin oikeastaan yksi 
wapun teemoista. Mikäli sinulla on mahdollisuus 
osallistua täysin mitoin vappuun, niin kehotan 
tekemään niin. Sitä voi helposti kokea jotain 
unohtumatonta, kun eksyy vahingossa tai lähtee 
hetken mielijohteesta jonnekkin. Itsekin eksyin 
oikeastaan vahingossa Asematunnelin örinöihin, 
kun tuli lähdettyä kaverien kanssa jatkobileisiin. 
Lainaankin penisilliinin keksijän Alexander Flemingin 
erästä sitaattia vähän vapaasti käännettynä: 
”Joku löytää joskus jotain mitä ei ollut etsimässä”. 
Ja näin tuli tehtyä, suosittelen jokaista kokemaan 
tuon tapahtuman erikoisuuden. Myös wapun 
taikaa suosittelen kokemaan, itsellä on seitsemäs 
opiskelijavappu tulossa (olen ennen biokemialle 

Pääkirjoitus
Päätoimittajan horinat

siirtymistä opiskellut kaksi vuotta Itä-Suomen 
yliopistossa). Olet myös varmasti miettinyt tätä juttua 
lukiessa, että miksi wappu eikä vappu. Olemme 
alkaneet matkimaan teekkareita ajan saatossa sillä 
teekkarit kirjoittavat vapun kaksoisveellä, jotkut 
ilkeämieliset väittävät veen ja sillä alkavien sanojen 
puuttuvan kokonaan teekkarien elämästä.

Vappu on tosiaan yhteisöllisyyden aikaa. 
Toivottavasti olet hyvä lukija löytänyt paikkasi 
yliopistoyhteisössä, oli se sitten Histoni tai muu 
aine- tai harrastejärjestö. Vappu onkin hyvä 
aika etsiä tuota paikkaa mikäli se on hukassa tai 
verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Olen 
huomannut vuosien varrella yhteyksieni muiden 
alan opiskelijoihin tehneen opiskelustani oikein 
rattoisaa. Päätän siis juttuni tähän ja toivotan oikein 
hyvää vappua!

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

P
ian koittaa se kauan odotettu Wapun aika! 
Moni on jo kokenut useamman Wapun, ja 
osalle se taas on ensimmäinen, mutta silti sitä 

kaikki odottavat varmasti yhtä innolla. Wapun 
laajasta tapahtumakirjosta löytyy varmasti moneen 
makuun, sillä monenlaisia tapahtumia on tarjolla. 
Histoneita pääsee muun muassa edustamaan 
Wappusoutuihin ja kannustusjoukoissakin väkeä 
tarvitaan. Muutenkin Histonin väriä kannetaan 
ylpeänä läpi Wapun, kun haalareita pääsee 
pitämään melkein kaksi viikkoa putkeen jalassa. 
Eli vaatetus on kaikilla kunnossa, kun mukaan lisää 
wappuhärpäkkeet!

Wapun jälkeen on aika kokoontua tiedekunnan 
kanssa yhteen palautepäivien merkeissä. 3.5. 
Kontinkankaalla järjestetään kyseinen tapahtuma, 
johon todella kannattaa osallistua. Pienenä kiltana 
saamme olla etuoikeutettuja, kun pääsemme 
kertomaan palautetta suoraan tiedekunnan 
henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Kannattaa 
siis saapua paikalle! Palautepäivien jälkeen 
haastamme tiedekunnan jalkapallo-otteluun, joten 
senkin puolesta paikalle kannattaa tulla, joko sitten 
pelaamaan tai kannustamaan. Viime vuonna Histoni 
otti historiallisen voiton, joten eiköhän oteta toinen 
heti perään!

Kevät on monelle varmasti kiireistä aikaa, sillä 
kurssit ovat päättymässä ja tenttejä on toisensa 
perään. Monella on myös varmasti labroja edessä. 
Mutta jaksetaan painaa vielä loppuun asti ennen 
kesää, sillä Wapun hulinoiden lisäksi on tiedossa 
myös Histonin päättäjäisbileet! Siellä pääsee vielä 
kerran bailaamaan kaikkien ihanien histoneiden 
kanssa ennen kuin kaikki ryntäävät kesälaitumille, 
kuka minnekin päin palloa. 

Elisa Myllymäki 
Histoni ry:n puheenjohtaja  
puheenjohtaja@histoni.fi
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Suppi tests:
May Day Snacks

What is May Day?
The editorial staff of Supernatantti prioritized 
May Day once more over their own comfort. 
May Day (in Finnish “vappu” or “wappu”) is an 
ancient northern hemisphere spring festival 
and it is still one of the biggest holidays in 
Finland. During the May Day, the higher 
education students are getting together in 
their overalls and wear their black and white 
student caps. The students will party for at least 
two weeks, and some will start later, despite 
this the celebration will have its’ climax on 1st 
of May).

Materials and methods
The partying requires more than a mead and 
funnel cakes. To keep up the party mood, 
Supernatantti tested possible snacks to 
ensure this. The snacks were chosen from the 
suggestions of the guild members and they had 
only one guideline: it should be edible after 36 
hours of partying. The staff of Supernatantti 
took these snacks into test while Kuopio 
excursion. The tested snacks were put into 
plastic bags to ensure a little hermetic seal to 
avoid contamination of the snack and overalls. 
Typically, the overalls are only washed when 
human (or animal) secretions are ruining them. 
And the washing is performed under a shower 
wearing them or while swimming in them. So, 
they are not the most hygienic things. 

Sharing is caring
After sealing the snacks inside the plastic bags, 
they were distributed to the editorial staff in 
the following order:

Gambina: Kari
Gambina is a mixture of red vermouth and 
gin, which is seasoned with orange peels. It is 
required during the May Day, without it some 
students are like fish on the dry land.

Beer: Antti
Beer does not require any further introduction, 
students will use a lot of it during the May Day.

Bag of Gambina inside of overalls 
pocket for 36 hours, what could go 
wrong?

Koff, one of the cheapest and not 
so greatest beers in Finland.
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Suppi tests:
May Day Snacks

Noodles: Iida
Typical student food, when you are on budget 
or it is the end of the month.

Bag of noodles, we do know what to 
expect after some intense partying.

Cheese puffs: Bence
It is nice to have some salty snacks.

Cheese puffs, expecting to 
have some sort of dust.

Dried fruits: Annastiina
Carbohydrates in a small package, what a 
bliss in the middle of partying.

Dried fruits are expensive, but tasty.

Chocolate bars: Elli
Comfort food in a handy package, nice.

Doughnut: Panu
Grease is needed during May Day

Chocolate bars were removed from their 
original package to see how things are 
developing while partying.

Lemon cupcakes: Lauri
Sugar levels must be maintained.

Doughnut with jam filling, the 
plastic bag is really needed.

When life gives you lemon 
cupcakes, eat them.



8

Banana: Benjamin
You have to get some magnesium to avoid 
cramps.

Mandarin: Kevin
Healthier choices for aware students, also you 
are most likely dehydrated so fruits are a good 
way to regain some fluids.

"Are you just happy to see me or 
is that a banana in your overalls?"

Let the testing begin!
After distribution, the editor-in-chief wished 
them luck and so the guinea pigs (sorry, 
journalists) rushed onto the excursion. The 
testing included walking for several kilometers, 
sitting for many hours and partying hard at 
sittning!  Just a typical excursion. Of course the 
overalls were kept throughout the excursion, 
even while sleeping.

Incoming fruit salad in 
the pocket of overalls?

Experimental design
As previously said, the snacks were chosen 
in a way that they would (almost) edible 
after long period of warm and moist overall 
pocket. Having a food poisoning in the end of 
excursion would not be nice. So here is a little 
introduction to food poisoning.

Poison is a substance that disrupts homeostasis, 
the chemical regulation of our bodily processes. 
The toxicity of such substances varies in different 
species. Nowadays, contaminated food is the 
most common cause of food poisoning. Food 
can become contaminated throughout its 
journey until it ends up in our mouths, which 
means we should treat it properly during 
growing, harvesting, processing, storing, 
transporting and preparing. The contamination 
can originate from bacterial, viral or parasital 
sources.
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Almost the whole staff of Supernatantti, only 
Janica, Pauliina and Mikko were missing.

Campylobacter jejuni, Salmonella and 
Escherichia coli O157:H7 are responsible for 
over 90% of bacterial contamination. These 
three bacteria mainly affect meat, poultry and 
milk. The contamination occurs during improper 
processing, for example if meat gets in contact 
with animal feces.

Viral infections are responsible for a large 
amount of food poisoning cases., norovirus 
being the most common cause. Raw food 
and seafood from polluted water is easily 
infected. Normally foodborne viral infection 
has a 1-3 days incubation period, and isn’t 
life threatening. Hepatitis A however has a 
2-6 weeks incubation period, and its ability of 
spreading beyond the stomach and intestines 
into the liver make Hepatitis A more severe 
case of infection. 

Various parasites can be transmitted to humans 
through food. The most common foodborne 
parasites are protozoa, roundworms and 
tapeworms. These parasites can be found 
in seafood, aquatic plants and vegetables 
contaminated by animal feces. 

Foodborne toxins can either be produced by the 
food itself or come from bacteria. Enterotoxins 
are a group of protein exotoxins that are 
produced by micro-organisms, like Clostridium 
difficile and Clostridium perfringens. Mycotoxin 
is the toxic substance produced by the fungus 
kingdom, which is even able to kill humans. The 
major groups of mycotoxins contain aflatoxin, 
ochratoxin, citrinin, ergot alkaloids, patulin and 
fusarium. Plants are more likely to produce 
toxins or other non-tasty substances to avoid 
being eaten, since they cannot escape like 
animals.

There are various kinds of food poisoning 
symptoms, based on different contaminations. 
In most of cases, food poisoning causes one 
or more of the following symptoms: Nausea, 
vomiting, watery or bloody diarrhea, abdominal 
pain and cramps and fever. These symptoms 
may start to show hours after eating and may 
last from few hours to few days. However, if the 
symptoms are prolonged, and other symptoms 
like dehydration, even neurological symptoms 
showed up, one should immediately seek for 
a medical professional. Even if we cannot 
prevent the food from contaminating in the 
early stage, we still can prevent food poisoning 
when we prepare food at home. Here are four 
main rules to follow: 
• Wash your hands, containers and food
• Keep raw food away from ready-to-eat 

food
• Cook food properly
• Refrigerate or freeze foods promptly
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When the incubation time of 36 hour was 
full, the journalists opened the plastic bags 
and tried their snacks. All were in horror and 
disgust while discovering what had happened 
to their snacks. So here are their comments 
about them.
 
Gambina: Kari
Bad idea and even worse taste, 0/10 dishonor 
on your Gambina.

Bag of Gambina, not so good 
idea. White overalls underlines this.

Noodles: Iida
Tasted same as whole dry noodles, they 
looked sad. Added spice made it look like 
somenone spit their curry into the bag. Did not 
improve the taste, it was worse after that. Kevin 
liked them tho.

Beer: Antti
Took quite a beating well, but the content 
was mysteriously disappeared before testing 
started. As a snack, it was excellent, but its half 
time was too short.

Cheese puffs: Bence
The cheese puffs were pretty mashed up and 
a ¾ of the original volume was crushed so there 
were only a few balls left. Aside the crumbles, 
the puffs were edible but rather tasteless. In a 
case of emergency, I would eat them though. 
With rating 3.8/5.

Just like our dreams, crushed.

Illuminati confirmed.
"Ashes to ashes, dust to dust".
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Dried fruits: Annastiina
Very warm and little bit moist, but taste seems 
to be fine. Kinda okay as May Day snacks.

Chocolate bar: Elli
Did not really look like chocolate bar anymore 
after being in the pocket for 36 hours. The taste 
was actually pretty alright, but the texture was 
grainy and the melted chocolate made quite a 
mess. Would not recommend as Wappu snack.

Doughnut: Panu
Seems to be a condensed butt donut. Kind of 
a funny texture but tasted like a regular donut. 
Was dry as hell.

Did not have any major impact.

It is what you think it is, melted 
chocolate. Or feces.

Lemon cupcakes: Lauri
Looked like a horrible mix of cupcakes and 
paper. Tasted a little bit odd (fat had gone 
bad?) but one could have recognized it. Tip: 
remove the paper, unless you want more fibers 
in your diet.

You dense fucker!

Paper infused with cupcakes, a 
chimeira.
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Banana: Benjamin
Was a brown mess with nasty liquid leaking out. 
Tasted sweet, like fermented banana. Would 
not recommend.

Mandarin: Kevin
Well, after staying 36 hours in Kevin’s warm 
pocket, the mandarin became more mature 
and it tasted really sweet. Like normal mature 
mandarin. And it was easier to peel.

Here we see fermented banana, 
transportable fermentation vessel?

You coul say that the 
mandarin was… a-peeling.

It is possible that any member of the staff of 
Supernatantti did not get a food poisoning, 
but the editor-in-chief got a diarrhea from 
all of that alcohol that was consumed at the 
excursion. And here are some of the pictures 
from the tasting, enjoy!
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L. R., Z. C. & M. H.
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May Day 2018 Achievements

DNA 10 bp Drink now anything.

Hidden talent 50 bp Perform a musical / artistic number for a member of HeLa. 
They rate your show.

Two Histonis and one 
cup

20 bp Make a drink with another Histoni member and share it.

That’s so sad :( 10 bp Spend a night alone and drinking in your apartment, or 
without drinking, which is even more sad.

Bad science joke 30 bp Tell a bad / corny science joke or pun.

X Pilaa aina kaiken 30 bp Sing the X pilaa aina kaiken (X ruins always everything) 
song during the bubble soccer to distract the enemy teams.

Aaaabuaaaaa, auddagaaa 20 bp Ask help from a stranger in an unexpected problem.

Guild of Peenix 50 bp Draw a penixbird to somebodys overalls.

Sharing is caring 30 bp Share your favourite video on the May Day Idling.

March of the bards 10 bp Sing along to common knowledge songs and march around 
the city.

Drink of the gods 50 bp Drink a whole Bottle of Gambina.

At your own risk 50 bp Eat snow (common sense recommended).

Michael Phelps 50 bp Swim somewhere with your overalls on.

Rolling in the deep 30 bp Roll in a random bush.

Köyhät kyykkyyn 20 bp Offer to pay a round in a bar for friends.

Netflix and Chill 20 bp Take part in May Day idling and watch Netlifx.

Free hugs 30 bp Give out hugs to everyone!

Let me take a selfie 50 bp Ask anyone to come in a selfie with you at the May Day 
Freshmen Rafting.

Survivor 50 bp Be on time on a lecture / in the lab after May Day.

Hangover, hangover, 
hangover

50 bp Survive the hangover of May Day.

For this May Day, Supernatantti has prepared a list of May Day achievements. Each 
achievement has a prize, a certain number of base pairs (bp) and by completing the 
achievements you have enough bps to synthesize a DNA molecule. The biochemist with 
the longest DNA molecule wins!

Have a great May Day 2018!

Juttu: B. B., K. S. & A. K.; kuvitus: K. S.
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Sun is shining, snow is melting and 
students are getting drunk outdoors — is 
summer coming? Well, I wouldn’t bet on 
that, but anyhow, May Day (in Finnish 
wappu or vappu) is coming soon! Two 
weeks full of celebration and events, and the 
only problem is where to go since there’s so 
much to do! This is why we present to you 
a nicely tied cheat sheet of May Day 2018! 
Also, here are short introductions to events.

To make it fool proof, events are marked 
with colour codes: red for Histoni, green 
for OLuT (Oulun Luonnontieteilijät ry = 
association of Natural Scientists of Oulu) 
and blue for the other organizations. And 
remember! May Day is the best time to wear 
your beautiful overalls, which is why they 
are the dress code in all of the events, if not 
told otherwise. Also, not all May Day events 
are listed here (there are so many during 
May Day celebration) and some events that 
are listed here are not freely open to public 
(you maybe have to buy a ticket or pre-
enroll) so do a little bit of research work. 
Like a good scientist.

19th of April:  
May Day Opening @ Nallikari & Sokos 
Hotel Eden spa (Holstinsalmentie 29)
Now is the time to gather your bikinis and 
swimming trunks from the back of the 
closet, as the infamously legendary May 
Day Opening Night is being held with a 
swimming theme! The official pre-party 
will be kicked into gear with an orienteering 
course held on the beach at Nallikari starting 
at 4:00 PM (16:00), from where party people 
move towards the swimming pools to 
warm up and to show their amazing Wappu 
drinking stamina to the other students.

May Day Opening After-party @ Ilona 
(Torikatu 21-23)
After some swimming, it is time for some 
more partying. The night will end (begin) 
with the official after-party at Ilona starting 
at 10 PM (22:00)!

20th of April:
Intermediate death
Intermediate death, what did you expected 
after heavy drinking? You can prepare 
yourself for the upcoming parties. Or die. 
Your choice. The toughest ones will find a 
party or make their own party.

21th of April: 
May Day concert of TeeKu @ restaurant 
Caio (Sammonkatu 10)
TeeKu ry (Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry 
= The choir of tech students of Oulu) has 
been established in 1993 during May Day 
and thus they are celebrating their 25th 
anniversary with a singing concert at 7 
PM (19:00) at Caio! They will sing some 
traditional songs which students have sung 
throughout the student history and some 
of their own songs. Due to the round years, 
the audience is also able to participate to 
this show so you are able to bring your 
Laulukalu (a songbook containing student 
chants) and sing along them.

May Day events
2018 edition
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22th of April: 
May Day bubble soccer @ swimming 
beach of Tuira (Koskitie 58)
Due to bad ice situation, the traditional 
May Day church boat rowing (rowing 
competition with long boats, which were 
used for example church visits while ago) 
is not going to be organized this May Day. 
Instead of this, there will be bubble soccer 
at the swimming beach of Tuira starting at 
12 PM (12:00)! So, hop inside a bubble and 
play some soccer. Histoni will have a team 
here!

May Day Finnish Skittles @ swimming 
beach of Tuira (Koskitie 58)
Along with the bubble soccer, there will 
be a Finnish skittles tournament. Finnish 
skittles (also known as Karelian skittles, 
outdoor skittles or kyykkä – the latter one is 
most commonly used) is a very old outdoor 
game. The aim in Finnish skittles is to throw 
wooden skittle bats at skittles, trying to 
remove them from the play square using as 
few throws as possible.

After-soccer @ Ilona (Torikatu 21-23)
After some soccer (or skittles) you can 
continue partying at a club! The After-
soccer party is held at Ilona starting at 10 
PM (22:00).

23th of April: 
May Day sittnings feat. Histoni, Tiima & 
OLTO ry @ Tetra (Pakkahuoneenkatu 28)
Oh my, sittnings! The traditional 
cooperation sittnings of Tiima and Histoni 
is this year accompanied by OLTO and 
will be held at Oulun Tetra starting 6 PM 
(18:00). Sittning is an event, where people 
sing and drink – there are also speeches 
and other fun stuff. Remember to add your 
fanciest May Day decorations to your outfit!

Ööpis gala @ Teekkaritalo (Kalervontie 7)
The architect students publish annually 
during the May Day their magazine called 
Ööpinen. It is published at the Ööpis 
gala, which is held at Teekkaritalo (= the 
house of tech students) starting at 8 PM 
(20:00). Ööpinen has been published since 
1963 and thus it is the second oldest May 
Day magazine. Throughout the years, its’ 
editorial policy has been the same: to go 
below the level of previous years for both 
humour and taste.

24th of April: 
BBQ-Party @ The lawn in front of the 
Faculty of Humanities
Time to cook some stuff! Bring your own 
grill and snacks for this laid-back event. 
The grilling at the lawn will start at 12 PM 
(12:00) and ends at 6 PM (18:00), but you 
can continue grilling at the BBQ After-
party!

BBQ After-party @ Teekkaritalo 
(Kalervontie 7)
What would be a better way to kick off a 
week than gathering for a nice barbecue 
at Teekkaritalo? Get your grill, your best 
barbecue goodies and refreshments. 
Then head to Teekkaritalo to enjoy a chill 
afternoon. BBQ-party starts at 6 PM (18:00) 
and continues until the next day.

26th of April: 
May Day orienteering @ the surroundings 
of the Linnanmaa campus
Form a team, dig out your fanciest costume 
and come to race for the victory of OLuT’s 
May Day Orienteering in the surroundings 
of the Linnanmaa campus! At the May Day 
Orienteering, the freshmen have typically 
avenged their treatment at the Freshmen 
Orienteering to older students, because 
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the freshmen will now be the checkpoint 
supervisors and the older students will do 
the tasks. The orienteering starts at 12 PM 
(12:00).

AAAAAAK @ Mango (Saaristonkatu 16)
AAAAAAK = Aaton Aaton Aaton Aaton 
Aaton Apinakapina = Eve’s Eve’s Eve’s Eve’s 
Eve’s Monkey Revolution. The freshman of 
the year is announced here and here you 
can party hard! The AAAAAAK will start at 
10 PM (22:00).

May Day Rave Party @ Ilona (Torikatu 
21-23)
If you feel like kicking your heels up, it’s time 
for some party in larger proportions! OTY 
arranges May Day Rave Party in Areena at 
10 PM (22:00).

Beer yoga @ Hevimesta (Uusikatu 23)
Are you getting stiffened by all the partying 
of Wappu? Have you always been intrigued 
by the idea of combining alcoholic beverages 
and yoga? Now it's possible, when OTY 
organises Beer yoga in Hevimesta from 2 
PM (14:00) onwards. There will be three 
roughly one-hour long classes, each of 
which will cost you 5€. There is no need 
for separate sign up or yoga gear, just bring 
yourselves to Hevimesta a little bit before 
the class starts which is at 2 or 3 PM (14:00 
or 15:00)

27th of April: 
May Day Picnic of Humanities @ lawn of 
the Faculty of Humanities
Similar event than OLuT's May Day Picnic 
on 1st of May, but only with the students of 
Humanities! The picnic will start at 12 PM 
(12:00).

28th of April: 
Day Drunkenness @ Hevimesta 
(Uusikatu 23)
Day Drunkenness (in Finnish Päiväkännit) 
is a beautiful tradition, which literally 
means getting drunk in the middle of the 
day. Why? Because of May Day! Come and 
experience the Day Drunkness at 1 PM 
(13:00) at Hevimesta.

The bar of Esso @ Teekkaritalo 
(Kalervontie 7)
Getting tired in the middle of wappu? 
Come to Essonbaari party at Teekkaritalo at 
6 PM (18:00), where you can chill with your 
friends and drink a hard coffee or two. The 
mood will be like in any proper town in the 
middle of nowhere!

29th of April: 
May Day Idling @ guild complex of 
Linnanmaa
Had it a bit too rough last night? Today’s 
a good day to crawl to the guild complex 
at the campus of Linnanmaa to spend a 
hangover-hazed afternoon and gather your 
energy for the rest of May Day. Traditional 
doughnuts, mead and company of equally 
zombie-like Histonis will be offered! Idling 
starts at 12 PM (12:00). 

Freshmen competition @ Market place of 
Oulu (Kauppatori)
If you’re interested in seeing some May Day 
culture of other guilds, you can drop by 
the center’s marketplace and check out the 
Freshmen competition of tech students at 
12 PM (12:00). 

Gambina Night @ Apinatalo (penthouse 
of Tellervontie 2A)
Once you’ve recovered from yesterday’s 
parties, it’s time to head to Apinatalo to 
Histoni’s and Nikoli’s traditional Gambina 
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night! The evening is exactly what it sounds 
like: drinking wondrous Gambina and 
having a good time! Some competitions 
will be arranged as well. Remember to bring 
your own bottle! The Gambina drinking 
will begin at 4 PM (16:00).

Party of May Day’s Eve @ Ilona (Torikatu 
21-23)
Students shall celebrate the eve of May Day, 
because there is not enough celebrations! In 
the evening you can continue the party at 
Ilona since the party of May Day’s Eve starts 
at 10 PM (22:00). 

30th of April: 
May Day Parade @ Åström park 
(Mannenkatu 1)
It’s finally waatto, or Wapun aatto, or the 
May Day’s eve and there’s so much to do 
today! You can go follow the May Day 
Parade arranged by tech students at 12 PM 
(12:00). The parade begins from Åström 
park and it will also end there. After this is 
the freshmen rafting!

Freshmen Rafting @ Åström park 
(Mannenkatu 1)
At 1 PM (13:00) you should totally return 
to Åström park to see the rafting of the tech 
freshmen and see them get ‘baptized’ as real 
tech students: this happens by dropping 
them into the river running through the 
park. Histoni will bring a tarp where you 
can meet your fellow students and have a 
great time. 

Party of Waatto @ Hevimesta (Uusikatu 
23)
If you’re feeling like dancing again, you can 
join the party people at Hevimesta for the 
party of Waatto.

1st of May: 
Growling of Asematunneli @ 
Asematunneli
Wherever you are, whatever you’re doing 
during Wappu, if you want to experience 
something extremely absurd you should be 
at Asematunneli at 3.33.33 AM (3:33:33). 
Why? To growl with a ton of strangers. 
Why, you may repeat. Just because! 

Student cap ceremony @ park of Rauhala
At 5 AM (5:00), the tech students will have 
their student cap ceremony in the Rauhala 
Park if you have not passed out yet. 

Herring Breakfast @ Rauhala
From there it is easy to continue to May Day 
Herring Breakfast, which is held at Rauhala 
starting at 6 AM (6:00) – this is a traditional 
breakfast after some hard May Day partying! 
Traditionally the “real” herring breakfast 
contains of course herring, but it is typically 
very plentiful, and you can share your 
hangover with others. Some will gain some 
strength here to continue partying. If you 
are not able to come here (or the hangover 
is too bad), then there is an option called 
picnic!

May Day Picnic @ Linnasaari 
In the afternoon you can gather your bones 
one more time and head to Linnansaari for 
May Day Picnic starting at 12 PM (12:00). 
Remember to bring your picnic basket! This 
is also a place to collect some powers and 
party more!

2nd of May: 
Hangover
Congratulations, you have survived May 
Day 2018!

L. R.
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Kymmenen pientä tutkijaparkaa
eli murheellinen tositarina useassa näytöksessä

Kymmenen pientä tutkijaparkaa urasta unelmoi.
Mutt’ yhden rahoitus loppui, vain yhdeksän jatkaa voi.

Yhdeksän pientä tutkijaparkaa tahtoi tiedettä tehdä vaan.
Kun YT:t yhdeltä laitoksen vei, joukko väheni kahdeksaan.

Heistä kahdeksas lähti ulkomaille, meilas sieltä: Tänne jään!
Ja niin on tutkijaparkain luku laskenut seitsemään.

Seitsemännelle tutkijaparalle urkeni ura uusi:
hän rupesi viulunsoittajaksi; oli parkoja enää kuusi!

Kuudes pieni tutkijaparka sai Kirjansa valmihiksi.
Hän vetäytyi syrjemmäs miettimään, jatkaako uraa – ja miksi?

Ja viides pieni tutkijaparka on muita neuvomaan ruvennut
apurahahakemusopastajana. Niin joukko neljään on huvennut.

Kun neljäs pieni tutkijaparka meni äitiyslomalle
eikä takaisin palannut siltä, jäi kolme vain uralle.

Kolmas pieni tutkijaparka päätti ruveta opettajaksi.
Hän vakiviran ja kesäloman sai – toisin kuin parat nuo kaksi…

Ne kaksi pientä tutkijaparkaa tunsi olonsa petetyksi.
Kun heistä toinen firmaan siirtyi, jäi jäljelle enää yksi.

Vaan yksi pieni tutkijaparka ei olekaan mieli maass’:
hän apurahan sai säätiöltä ja voi jatkaa vuoden taas!

© Elina Salmela 2018
Julkaistu tekijän luvalla.

Alkuperäinen lähde Akateeminen ilonpilaaja -blogi:
www.iki.fi/elsa/blogi/kymmenen-pienta-tutkijaparkaa

Kymmenen pientä tutkijaparkaa
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Killan maskotti
Peenikslintu on ollut jo vuosia 
Supernatantin rakas maskotti — jotkut 
epäilevät tuon tarunhohtoisen olennon 
nousevan tuhkamunasta, toiset uskaltavat 
väittää sen nousevan puskasta. Tämä 
on jakanut ja vielä jakaa kiltalaisten 
mielipiteitä, luultavasti asiaan ei saada 
koskaan ratkaisua. 

Eräälle kiltalaiselle oli kaikkein isoin ja 
mahtavin Peenikslintu tullut uniin ja siten 
aiheuttanut hänen valaistumisensa. Siitä 
lähtien Peenikslinnun majesteettinen 
hahmo on kuvittanut monia tarinoita ja 
ilmestynyt monien muiden kiltalaisten 
uniin. Tuo valaistunut kiltalainen levitti 
Supernatanttiin Peenikslinnun ilosanomaa 
ja siitä lähtien se on ollut tämän lehden 
lemmikki. 

Kilta kuitenkin huomasi tarvitsevansa 
hieman fuksiystävällisemmän version 
sillä täydessä juhlakunnossa olevan 
Peenikslinnun esittely fukseille voisi olla 
traumaattista.

Tämän vuoksi pistettiin pystyyn äänestys, 
jota varten luonnosteltiin erilaisia 
vaihtoehtoja. Histonin hallitus pyysi 
kiltalaisia äänestämään eri vaihtoehdoista 
Histonin maskottia ja ehdottamaan 
samalla sille nimeä. Kilta äänesti ja nyt 
Supernatantti julkaisee Histonin maskotin, 
joka sai eniten ääniä! Äänestys meni 
tiukoille kahden maskottiluonnoksen 
välillä, mutta lopulta eräs niistä sai yli 40 
% äänistä! Mikä maskotti se oikein siis 
olikaan ja minkä nimen kyseinen olento 
saikaan?

Sehän on HPV eli Histonin 
Peenikslintuvirus! HPV on Peenikslinnun 
heltasta löytyvä virus. Kyseinen virus 
aiheuttaa Peenikslinnun veltostumista ja se 
leviää telakoitumisen ohella. Tartuntariskiä 
voi minimoida parhaiten omalla toiminnalla 
eli huuhtelemalla Peenikslintu Gambinalla 
ennen aktia.

Juttu & kuvitus: L. R., maskotti: J. T.
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Perjantaina 2.3.2018 oli vihdoin koittanut 
se päivä, jota kaikki fuksit olivat odottaneet 
syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien. 
Tähän asti olivat fuksit kulkeneet bileistä 
toisiin ilman opiskelijan tärkeintä 
vaatekappaletta, eli haalareita. Nyt siihen 
oli tulossa muutos, sillä viimein oli pienten 
fuksipalleroidenkin vuoro saada päällensä 
Histonin viininpunaiset haalarit, ja tätä 
tapahtumaa juhlistettiin järjestämällä 
perinteiset Haalaribileet.

Tuona unohtamattomana perjantaina oli 
fuksien pitkä ja rankka labraviikko tulossa 
taas päätökseensä, ja tarkoituksena oli 
päästä labrasta hyvissä ajoin pois, jotta 
bileisiin ehdittäisiin ajallaan. No miten 
kävikään: allekirjoittanut oli labrassa 
viimeisenä ryhmänsä kanssa (mikä ei 
oikeastaan ollut yllätys) kun muut olivat 
poistuneet jo ajat sitten. Kiirehän siinä tuli, 
varsinkin kun kesken matkan bilepaikalle eli 
Loositalolle huomattiin, että booliin tulevat 
sitrushedelmät jäivät vielä jääkaappiin. 
Vihdoin ja viimein tämä epäonninen 
ryhmä pääsi Loositalolle booliainesten 
kanssa vasta seitsemän jälkeen (bileiden 
oli ilmoitettu alkavan klo 18), mutta 
meidän onneksemme paikalla ei ollut 
vielä kovinkaan paljoa juhlijoita, ja kaikki 
fuksitkaan eivät olleet ehtineet paikalle.

Klo 20, kun pöytä oli jo täynnä erilaisia 
antimia ja boolikin oli saatu tarjolle, 
aloittivat fuksit ohjelman laulamalla 
pienryhmäohjaajilleen Elisalle ja Tonille 
(Jania ei suinkaan unohdettu, vaan hänelle 
oltiin laulettu jo pikkujouluissa). Tämän 
jälkeen HeLa aloitti esiintymisensä, joka 
olikin yksi illan kohokohdista. Vierailevina 
tähtinä nähtiin muun muassa Shrek, Barbie 

ja Ken sekä lauma Pikachuja. Eräs fukseista 
herkistyi HeLan esityksen aikana niin 
paljon, että joutui poistumaan hetkeksi 
paikalta (olikohan alkoholilla osuutta 
asiaan?).

HeLan esiintymisen jälkeen tunnelma 
oli korkealla, Gambina virtasi ja lisää 
boolia tehtiin kuin liukuhihnalla. Klo 22 
aikaan fuksit jatkoivat ohjelmaansa kisalla 
nimeltään Heikoin pienryhmäohjaaja, 
jonka tarkoituksena oli testata, kuinka hyvin 
PRO:mme olivat meidät fuksit oppineet 
tuntemaan.  Oletettua huonommin 
menneen visailun jälkeen fuksit halusivat 
kiittää heitä kuluneen lukuvuoden aikana 
auttaneita opiskelijoita, pienryhmäohjaajia 
sekä Benua ja Kallea, jotka olivat auttaneet 

Haalaribileet 2018
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fuksit läpi biomolen labrojen. Tämän 
jälkeen aloitettiin beer pong -turnaus, jonka 
finaalissa toisiaan vastaan kisasivat kaksi 
fuksijoukkuetta ja voiton vei lopulta joukkue 
Pilalla pilalla. Toiseksi tullut fuksijoukkue 
Ellun kanat haluaa kiittää Ritaharju Oilersia 
kannustuksesta ja ”voitto”shoteista! (jos 
olisi kisailtu kovimmasta kannustuksesta 
Ritaharju Oilers olisi vienyt voiton, LET’S 
GO OILERS!!!).

Lopulta puolen yön jälkeen koitti bileiden 
odotetuin hetki, eli haalarivala. Fuksit 
saivat käsiinsä nuo kauan odotetut haalarit, 
ja yhdessä he polvistuivat lausumaan käsi 
sydämellä haalarivalan puheenjohtaja 
Elisan sanojen mukaan. Siinä vaiheessa 
iltaa pitkien lauseiden muistaminen 
ja toistaminen tekivät jo tiukkaa, ja 
eräälle fuksipallerolle korkea polviasento 
meinasi koitua kohtaloksi, mutta kaikki 

pienet ja positiivisesti varautuneet fuksit 
saivat valan kuitenkin lausuttua. Ja niin 
fukseillakin oli vihdoin haalarit! Salamana 
vanhemmat opiskelijat hyökkäsivät 
puolustuskyvyttömien fuksien haalareiden 
kimppuun tussien kanssa ja viattomista 
haalareista tuli nopeasti… no, ei niin 
viattomia. 

Bileet jatkuivat saunomisen, musiikin ja 
haalareiden oikeanlaisen sitomistekniikan 
ihmettelyn merkeissä. Illan (vai yön?) aikana 
kävi ilmi, että eräs fukseista oli jo onnistunut 
saamaan repeämän haalareihinsa ja osalla 
fukseista oli edelleenkin ongelmia saada 
haalareiden selkäpuolella oleva Histonin 
logo näkymään kunnolla.  Jossain vaiheessa 
tanssilattialla myös aloitettiin ex tempore 
limbokisa siivouskomerosta löytyneellä 
mopin varrella. Kellon siirtyessä aamuyön 
puolelle porukka alkoi vähitellen poistua 
paikalta ja Loositalolla alkoi armoton 
siivousurakka. Allekirjoittanut oli lopulta 
kotona viiden aikoihin aamusta, mutta 
lähes 24 tunnin valvomisen aiheuttanut 
väsymyskään ei sammuttanut iloa, jonka 
viininpunaiset haalarit olivat tuoneet. 
Kaiken kaikkiaan haalaribileet olivat 
unohtumaton elämys, jota me fuksit 
tulemme varmasti muistelemaan vielä 
vuosienkin päästä!

E.H.
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Kerro hieman itsestäsi: Kuka olet ja millaisia 
opintoja sinulla on taustalla?
Olen Saara Koivusalo ja opiskelen viidennettä 
vuotta biokemiaa. Aloitin biokemian 
opinnot heti lukion jälkeen vuonna 2013.  
Kandin jälkeen jatkoin suoraan biokemian 
maisteriohjelmaan suuntautumisvaihtoehtona 
molekyylilääketiede. Tällä hetkellä viimeistelen 
graduani koskien prostataorganoidien 
karakterisointia.

Missä olit harjoittelussa? Kerro hieman 
ryhmästä, jossa työskentelit.
Yksi harjoittelupaikoistani oli Peppi Karppisen 
tutkimusryhmä, jossa tutkimus on keskittynyt 
hypoksiaan ja erityisesti 2-oksoglutaraatti-
riippuvaisiin dioksygenaaseihin (2-OGDDs), 
jotka ovat hypoksia vasteeseen osallistuvia 
proteiineja. Työskentely-ympäristö tässä 
ryhmässä oli kaikin puolin positiivinen. 
Harjoittelijoille annettiin mielekästä tekemistä, 
heidän toiveitaan kuunneltiin ja ennen kaikkea 
kaikki tukivat ja tsemppasivat toisiaan. 

Kerro hieman harjoittelustasi: Mitä tehtäviä 
vastuullasi oli?
Ensimmäiset kaksi viikkoa työtehtäviini 
kuului histologisten leikkeiden valmistaminen 
ja värjäys. Tämän jälkeen vaihdoin hieman 
aihetta ja osallistuin entsyymiaktiivisuuden 
määritykseen.  

Portti työelämään
MIHIN BIOKEMIAN OPISKELIJA VOI TYÖLLISTYÄ?

Portti työelämään on uusi juttusarja, jossa harjoittelussa tai alan töissä olleet biokemian 
opiskelijat kertovat kokemuksistaan. Sarjan toisessa jutussa haastateltavana on dekaanimme 
Peppi Karppisen ryhmässä harjoittelussa ollut Saara Koivusalo. Viidennen vuoden 
biokemian opiskelija Saara pääsi harjoittelujakson aikana tutustumaan sekä histologiaan 
että enstyymiaktiivisuusmäärityksiin.

Miten päädyit kyseiseen harjoittelupaikkaan?
Harjoittelupaikkaa etsiessäni kävin laitoksen 
sivuilla läpi biokemian tutkimusryhmien 
esittelyjä ja niiden perusteella valitsin itseäni 
eniten kiinnostavan ryhmän ja hain sinne.
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Mitä biokemian opinnoissa saamiasi taitoja 
tarvitsit harjoittelussasi? Olisiko joitain 
asioita voitu nostaa opinnoissa enemmän 
esille?
Kehitysbiologia ja histologia-, sekä 
”Developmental biology, stem cells and tissue 
engineering” -kursseista oli hyötyä. Niissä opin 
käsittelemään kudosnäytteitä ja erottamaan ne 
toisistaan. 

Oliko sivuaineistasi hyötyä harjoittelussa?
Kandivaiheessa sivuaineenani olivat kemia ja 
biologia. Näistä kahdesta biologiasta on ollut 
erityisen paljon hyötyä, sillä solun toiminta on 
esillä jatkuvasti. 

Mitä muita yliopisto-opinnoissa opittuja 
taitoja tarvitsit harjoittelussa?
Introverttina ryhmätyötaitojen opettelu tuli 
vastaan jo varhaisessa vaiheessa. Nykyään 
en enää jännitä ryhmätyöskentelyä ja pystyn 

työskentelemään minkälaisessa ryhmässä 
tahansa, mikä on välttämätöntä nyky-
yhteiskunnassa. Olen jopa oppinut nauttimaan 
erilaisten ihmisten tapaamisesta, se avartaa 
maailmankuvaa. 

Mitkä asiat ovat mielestäsi erityisen 
kiinnostavia biokemian opinnoissa? 
Vastasiko harjoittelupaikkasi kiinnostuksen 
kohteitasi?
Jo ennen kuin aloitin biokemia opintoni, 
olin kiinnostunut patologiasta. Jos ei halua 
patologiksi sairaalaan, voi myös työskennellä 
yliopistossa hiirimallien kanssa.  

Miten koet harjoittelusi edistäneen 
uraasi? Auttoiko se esimerkiksi opintojesi 
suuntaamisessa?
Kaikista harjoitteluista on ollut minulle todella 
paljon apua. Niistä olen saanut itsevarmuutta 
laboratoriotyöskentelyyn ja lisäksi opin 
monia uusia menetelmiä. Voin nyt hyvällä 
omallatunnolla sanoa: Hei! Minä osaan tämän. 

Terveisesi ensimmäistä harjoittelu- tai 
kesätyöpaikkaa hakevalle biokemian 
opiskelijalle!
Rohkeasti vain ottamaan yhteyttä itseä 
kiinnostavaan ryhmään. Suosittelen 
tekemään harjoittelut mahdollisimman 
erilaisista tutkimusryhmissä, se laajentaa 
osaamista. Olkaa myös rohkeita poistumaan 
mukavuusalueelta. 

A. R.

Portti työelämään
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Dekaani Peppi Karppisen 
tutkimusryhmä

• Tutkii 2-oksoglutaraattiriippuvaisia 
(2-OGDD) entsyymejä ja niiden 
käyttömahdollisuuksia sairauksien 
hoidossa

• 2-OGDD:in kuuluvat muun muassa 
hypoksian indusoimat tekijät propyyli 
4-hydrolaasit (HIF-P4H), joiden 
inhibiittoreita on menestyksekkäästi 
kehitetty anemian lääkehoitoon

• Ryhmä selvittää, voiko 2-OGDD:n 
inhibiittoreita käyttää myös iskemian 
ja metobolisten tai tulehduksellisten 
sairauksien hoidossa

• Tulevia tutkimuskohteita ovat 
esimerkiksi 2-OGDD-perheeseen 
kuuluvien histonien demetylaasien 
(HDM) katalyyttiset ja inhiboivat 
ominaisuudet

 - HDM:t toimivat mahdollisesti 
tumassa hapen sensoreina, ja 
voivat siten vaikuttaa myös syövän 
syntyyn

Lisätietoa:
http://www.oulu.fi/fbmm/peppi_karppinen
http://www.oulu.fi/biocenter/groups/
myllyharju-karppinen

A. R.
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Dekaani Peppi Karppisen 
tutkimusryhmä

“In all things success depends 
on previous preparation, 
and without such previous 
preparation there is sure to 
be failure.” -Confucius

For those who read from the previous 
Supernatantti about Confucius and his 
previously unknown career in biochemistry 
laboratories, do not need any introduction 
to this glorious man. For those sillies who 
did not read it, here is a brief description. 
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 after 2567 years of his death. Here 
are some of his quotes from the “The Art of 
Biochemistry”. 

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

“Experience is always 
directly proportional 
to the amount of broken 
equipment."

Laboratory Confucius – words of 
wisdom from the LABoratory

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

“No work is completely 
useless. At least it can serve 
as an example of failure.”

“Keep your lab try messy, so 
it looks like you've worked 
hard.”

“All unmarked containers 
contain a rapidly active, 
highly toxic substance.”

“If you do not get the 
answer normally, then 
start from the answer and 
lead the question to it.”

L. R.
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Huomautus: kirjoitus perustuu aika 
pitkälti kuulopuheisiin ja hieman hämäriin 
muistikuviin eli 100 % vedenpitävyys ei 
ole taattua, alkoholilla suattaapi olla tahi 
suattaapi olla olematta asiaan vaikutusta.

Perjantai 23.3.2018

Klo 6.36
Histoni aloitti 40 excuilijan 
voimin ristiretken kohti kieroa 
pohjoissavolaisuuden tyyssijaa eli 
Kuopiota kohti perjantaina aamusta 
paskasta kaupunnista eli Oulusta. 
Aamuväsymyksestä huolimatta muutama 
aamukalja kelpasi excuilijoille. Itsellä 
täysin uneton yö takana, excuun 
valmistautuminen jänskättää. Juomat 

oli hankittu etukäteen, koska Kuopiossa 
suattaapi olla kalijaa, vuan suattaapi olla, 
ettei ookkaan. Kierot savolaiset voivat 
juua kaiken, siksi meidän piti kiirehtiä.

Klo 7.43
Pidettiin lyhyt tauko Kestilän Teboililla, 
onneksi oli kalijaa. Excu-dvd:n laittaminen 
päälle ei onnistunut, koska soitin ei 
tunnistanut dvd:tä. Onneksi oli oma 
läppäri juuri tälläista tilannetta varten. 
Huomattiin tämänkin epäonnistuvan, 
koska juuri se ainoa ja tärkeä kaapeli oli 
jäänyt Ouluun. *Mission failed, we’ll get 
em’ next time*. Olispa Gambinaa. En tiedä 
oliko onni, että Andy von Sugartitsillä oli 
vitsejä kerrottavaksi. Ainakin bussikuski 
ja excuilijat viihtyivät, ehkä. (ei viihytty, 
paska vitsi, parasta excukamaa 10/10)

Histoni ry:n excursio 2018 – 
tarinoita tiältä, sielt ja tuolt
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Klo 9.26
Saavuttiin ABC Marjahakaan Iisalmella, 
käytiin hakemassa evästä ja muuta 
virvoketta. Nevakivi Oy:n bussikuski 
ystävällisesti heitti Iisalmen keskustaan, 
jossa kävimme hakemassa juoksukaapelin 
K-Citymarket Iisalmesta. *Mission 
accomplished*, kiitos Hynis ja bussikuski! 
Aaaaaa, excu-dvd lähti käyntiin vain 
näytöllä!!! Onneksi itse voin katsoa sitä, 
eiku.

Klo 10.04
Voi helvetti, excu-dvd:n muokkaus ei ole 
näköjään mennykkään niin putkeen (t: 
sen tekeleen luoja)… Kalijaa ihan vähän, 
voe mahdoton kun vain pari tuli hankittua 
Oulusta. Voe helemapelti, onneksi sitten 
vierailuiden jälkeen voi ölppöstä nauttia. 
Mökä intensifies.

Klo 10.25
Jaettiin porukka kahteen ryhmään, 
koska ensimmäiseen vierailukohteeseen 
ei mahduttaisi koko lössi. Excupassit ja 
nippusiteet jaettiin, nippusiteitä ei tarvittu 
kenenkään rauhoittamiseksi. Hämäläinen 
allekirjoittanut aavisti voimassa 
muutoksen, lähestyttiin savolaisten 
lisääntymispaikkaa.

Klo 10.53
Kuopio häämöttää, olisipa nippusiteet.

Klo 11.04
Mahettannoonko olla Kuopijon torilla? 
Ei oltukaan, saavuttiin Savonian 
ammattikorkeakoululle syömään lounas 
ravintola Roundissa. Bussin takavalot 
hyvästelivät toisen ryhmän, joka suuntasi 
syömään jotain pekoni- tai kasvispöperöä. 
Ensimmäinen ryhmä suuntasi Medfilesille 

nälkäisinä ja hieman väsyneenä, emme 
olleet pahoillamme, eiku. Allekirjoittanut 
teljettiin lasikuutioon lounaan jälkeen 
kaiken muuailman savolaisten 
ihmeteltäväksi, hämäläiset ovat katoava 
luonnonvara Savossa. Adoptoi siis 
hämäläinen.

Klo 12.22
Saavuimme Medfilesille, kun olimme ensin 
vierailleet Kuopion turistinähtävyydessä 
eli Alkossa. Saimme kuulla yrityksen 
taustoista ja toiminnasta. Yritimme 
etsiä oululaista biokemisti-Memmua, 
mutta hän ei ollut kuulemma paikalla. 
Todistimme savolaisten huumoria, kun 
eri tutkimuslaitteet oli nimetty hyvin 
mielikuvituksellisesti (esim. eräälle HPLC-
laitteelle oli annettu nimi ”Alejandro” – 
Lady Gaga alkoi heti soimaan päässä). 
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Kunnon biokemistipornoa todistettiin, 
kun nähtiin viimeistä huutoa olevia 
pipettejä. 

Mielenkiintoisen esittelyn jälkeen 
menimme odottamaan bussia. 
Odottaessamme kuulimme Oulussa 
olleen uhkaava tilanne, kun Oulun 
ammattikorkeakoulu oli suljettu 
mahdollisen asemiehen läsnäolon vuoksi. 
Seurasimme tilannetta huolestuneina, 
mutta onneksi loppujen lopuksi mitään 
vakavaa ei sattunut. Asemiestä ei 
kuulemma löydetty laajojen etsintöjen 
jälkeen. Huokaisimme helpotuksesta.

Bussikuski noutaessaan meitä väitti 
nähneensä samanlaisia kasvoja aiemmin 
hymysuin, *All around me are familiar 
faces, worn out places, worn out faces*. 
Symppis bussikuski. Ryhmäni heitettiin 
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitokselle 
(THL). Kyseinen instituutio tulisi luultavasti 
tarpeeseen seuraavana excupäivänä.

Klo 14.01
Molemmille ryhmille esiteltiin THL:ää, 
hieman iski ruokailun jälkeinen kooma 
hieman jälkijättöisesti. Onneksi muut 
vaikuttivat särmäkkäämmiltä ja THL tarjosi 
kunnon sumpit nostamaan vireystasoa. 
Luennon jälkeen ryhmät jaettiin 
jälleen ja saimme odotellessamme 
laboratorioesittelyä kuulla luennoitsijalta 
hauskoja juttuja bioalaan liittyen. 
Porukka oli erittäin kiinnostunut THL:n 
luennoitsijan jutuista ja muutama 
biokemisti kehuikin erityisesti esitystä. 

Todistimme jälleen savolaisten huumoria, 
tutkimuslaitteet oli nimetty muun muassa 
”Mikiksi” ja ”Minniksi”.  Ehkä Ouluunkin 
pitäisi saada sellainen asia kuin huumori. 
THL:n vesimikrobiologian laboratorio 
vaikutti mielenkiintoiselta paikalta 
työskennellä, taudinaiheuttajat herättävät 
aina mielenkiintoa biokemisteissä. 

Klo 16.26
THL:n esittelyn jälkeen bussi kiidätti 
excuilijat Itä-Suomen yliopiston 
ylioppilaskunnan omistamalle Lukemalle, 
jossa aloitettiin tutustuminen Kuopion 
yliopiston biolääketieteen opiskelijoiden 
ainejärjestön Kultin opiskelijoihin. 
Haalarimerkkien vaihto alkoi välittömästi 
ja samoin etanolipitoisten juomien 
nauttiminen!
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Klo 18.00
Sitsit alkavat Kultin kanssa! Näitä onkin 
odotettu! Laulukalu on kaivettu esiin ja 
nuotin vierestä laulaminen voi alkaa!

Klo 19.00-7.00
??????????????????????????????????????????
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Lauantai 24.3.2018

Klo 7.36
Missä minä olen? Mitä tapahtui? *Sori 
on darra, pahoinvointia rakentamassa*. 
Excuilijat heräsivät vähitellen 
pahoinvoinnin kourista, osa enemmän ja 
osa vähemmän. Gambina oli maistunut 
kaiken muun ohella. Vaihdettiin tarinoita 
mitä oli tapahtunut yön aikana, etanoli oli 
selkeästi virrannut ja asioita tapahtunut. 
Kuulemma excuilijakatoa oli myös 
tapahtunut. Eih, miksi meidän pitikään 
toisena päivänä vielä käydä vierailulla… 
Jäätävä kanuuna.

Klo 8.49
Siivoamisen ja pakkaamisen jälkeen 
excuilijat siirtyivät koomaamaan Kultin 
kiltahuoneelle ja napostelemaan 
aamupalaa. Huomasimme Histonin 
käyneen ristiretkellä Kuopiossa, kun 
tutkimme kiltahuoneelta löytyneitä 
reliikkejä. Pohdimme valloittavamme 
palan maata Histonille täältä. Ehkä joskus 
näemme Suur-Histonin.

Klo 11
Aloitimme vierailun Mikko Hiltusen 
A l z h e i m e r - t u t k i m u s r y h m ä ä n . 
Kysymysten määrä oli selkeästi laskenut 
eilisestä. Laboratoriovierailu kuitenkin 
selkeästi herätti ihmisiä ja pääsimme 

hämmästelemään kaikenlaista. Täälläkin 
näytti savolainen huumori purreen, kun 
tutkimuslaitteille oli annettu lempinimiä. 

Kuulimme Jorma Palvimon 
steroidireseptorin tutkimuryhmän 
vierailun peruntuneen. Olimme sekä 
helpottuneita että harmistuneita, 
olotilamme vuoksi ehkä enemmän 
helpottuneita. Suuntasimme äkkiä 
ravintolaan ja toivoimme olon 
helpottavan. Turhaan.

Klo 13.07
Aloitimme paluumatkan ja excu-dvd:n 
katsomisen. Jos Shooting Stars ja 
Somebody Touch My Spaghetti -meemit 
eivät kyllästyttäneet tuon jälkeen, 
niin ei sitten mikään. Tarpeellisten 
välipysähdysten aikana koitimme 
helpottaa oloamme. Kaikki eivät siinä 
kuitenkaan onnistuneet. Eräät onnistuivat 
nousemaan Peenikslinnun tavoin 
tuhkamunasta kuin uudestisyntyneinä.

Klo 18.30
Perillä Oulussa! Pahoinvoinnista 
huolimatta jäi jotain hauskoja muistoja. 
Iso kiitos kuitenkin excun järjestäjille, 
osallistujille ja vierailukohteiden isännille/
emännille!

L. R.
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Miksi kukaan ei kertonut minulle 
opintojen aikana enempää 
työttömyyskassasta?
Otsikon kysymys on valitettava ote elävästä 
elämästä, jonka allekirjoittanut on kuullut 
liian usein. Vaikka kevään opiskelijariennot 
ovatkin kansantarinoiden ja omakohtaisten 
kokemusten perusteella opiskelijoiden elämän 
kulta-aikaa, päättyvät nekin hauskuudet 
aikanaan. Silloin katseet käännetään kohti kesää 
ja sen mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia.

Kesätöiden kynnykselle on hyvä 
palauttaa mieleen työttömyyskassa-asiat. 
Työttömyyskassan kuulumalla vakuutat itsesi 
työttömyyden varalle. Toimintaidea on sama 
kuin kotivakuutuksessa. Maksat tasaisin väliajoin 
pienen summan rahaa vakuutusyhtiölle eli 
työttömyyskassalle. Työttömyyskassa turvaavaa 
tulosi, jos työttömyys yllättää. Kun lohkaiset 
pienen osan vakaista tuloistasi, saat sillä 
varmuuden odottamattoman tilanteen varalle.

Loimun opiskelijajäseneksi liittyessäsi 
voit liittyä samalla työttömyyskassaan. 
Voit liittyä työttömyyskassaan myös 
jälkikäteen täyttämällä uuden hakemuksen 
opiskelijajäseneksi. Liittyessäsi kassaan sinulla 
pitää olla voimassa oleva työsuhde tai varma 
tieto siitä, milloin työsuhteesi alkaa. Loimun 
jäsenet ovat vakuutettuja Erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa Erkossa. Kassaan liittymisestä 
voit ilmoittaa Loimuun etukäteen heti, 
kun tiedät minä päivänä työsuhteesi alkaa.

Milloin olet oikeutettu 
ansiosidonnaiseen päivärahaan?
Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, sinun 
täytyy täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto 
tarkoittaa sitä, että sinun täytyy työskennellä 
kassaan liittymisen jälkeen opintojesi aikana 
yhteensä vähintään 26 viikkoa. Yksittäisetkin 
työviikot kerryttävät siis työssäoloehtoa. 

Loimu: työttömyyskassa
Työajan on oltava vähintään 18 tuntia 
viikossa. Kuukausipalkan tulee olla alan 
työehtosopimuksen mukainen, tai vähintään 
1 189 euroa kuukaudessa. Jos teet töitä 
osa-aikaisella sopimuksella, suhteutetaan 
tuntipalkkasi täyteen kuukausipalkkaan, jota 
käytetään työssäoloehtoa tarkasteltaessa.

Työssäoloehdon voi kerryttää täyteen jo 
opintojen aikana, jolloin olet oikeutettu 
parempaan toimeentuloon valmistumisen 
jälkeen, jos työttömyys pääsee yllättämään. 
Todennäköisin ajankohta lyhyelle 
työttömyysjaksolle on valmistumista seuraava 
vuosi, joten työssäoloehdon täyttäminen 
opintojen aikana on erittäin suositeltavaa!

Loimun alojen opiskelijoiden keskiansiot kesällä 
2017 olivat noin 2000 euroa kuukaudessa. 
Tällä tulotasolla ansiopäivärahaa saat noin 
1200 euroa kuussa, joka on noin 500 euroa 
enemmän kuin Kelan 700 euron suuruinen 
peruspäiväraha. Loimuun ja työttömyyskassaan 
kuuluvan opiskelijajäsenen jäsenmaksu 
on 84 euroa vuodessa, joten jäsenmaksut 
kuittaantuvat melko nopeasti takaisin jo 
lyhyen työttömyysjakson kautta. Ja jos taas 
työtilanteesi pysyy hyvänä, ei tuo 84 euroa 
vuodessa ole kovin suuri menoerä tuloistasi. 

Ps. Loimulla on tulossa huikea 
liittymiskampanja vappuna! Kun liityt liittoon 
30.4., tai kirjaat liittymislomakkeeseen 
jäsenyytesi alkamaan tuolta päivältä, saat 
loppuvuoden opiskelijajäsenyyden ilmaiseksi!

Henri Annila
Järjestöasiantuntija
Loimu ry
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Gambina is a reddish brown and sharp-
flavored alcoholic beverage blend mixed 
with red vermouth and gin, flavored with, 
among other things, orange peel. It was 
initially launched by Alko (it is the national 
alcoholic beverage retailing monopoly in 
Finland) in 1932, originally named Viinake. 
Alko recommends the product as aperitif 
or as part of long drinks, for example with 
tonic or orange juice. Gambina is often 
referred as Big G or squat wine (you have to 
squat to reach it at Alko, where the cheapest 
alcohols are at the lowest shelves). Some say 
that the shortest order at Alko was "Muovi-k 
ja iso-G" (shortened versions of plastic bag 
and Gambina in Finnish). 

Throughout the years, it has been in favour 
of students (and vagabonds) due to its low 
price in combination of quite high alcohol 
content. The rich flavour or quality are not 
the first words that comes into your mind 
while drinking it. Despite its' bad reputation, 
it has not disappeared from the shelves of 
Alko. This is because university students 
from different guilds such as Histoni, 
Atlas or Nikoli are the main consumers of 
this drink. Also, there is an academically 
educated Gambina friends association 
in Tampere to increase the awareness of 
Gambina. The association was founded in 
2011 at the toilet of University of Tampere. 
Of course after heavy consumption of this 
glorious alcohol.

Gambina is a drink for true gentlemen and ladies 
(image: Lauri Rannaste).

Supernatantti decided to take the guild's 
drink to test and tried this time to make 
some desserts from it. These desserts 
included doughnuts (in Finnish munkki), 
ice cream, jam and custard (in Finnish 
kiisseli). The tested desserts were quite 
traditional desserts of Finland. So the staff 
of Supernatantti headed to the shop and 
bought the ingredients. After this the sinful 
testing occurred. Here are the recipes for 
you to repeat.
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G a m b i n a  f i l l e d  d o u g h n u t s
• 1 dl milk
• 0.25 dl cream
• Half pack of dry yeast extract
• 0.5 dl sugar
• 0.5 tsp cardamom
• 0.25 tsp salt
• 1 egg
• 3-4.5 dl flour
• 0.5 dl soft butter

Heat the milk and cream at 37 °C (as hot as 
your body) and soak the yeast in the cream. 
Add sugars, cardamom, salt, vanilla and 
egg  to the mixture and mix. Add half of 
the flour slowly and mix while doing this. 
Add the butter and the rest of the flour to 
the base.

Bake the dough until the dough breaks out 
of the hand and bowl. Leave the dough to 
rise under the cloth for about 30 minutes. 
Pour the dough on a grubbed substrate and 

bake smoothly. Bake dough into a rod and 
divide into 10 pieces. Rotate bits of bits and 
let them rise under the cloth for a further 
45 minutes. You can use a warm water bath 
to help the rising (put the dough container 
covered with the cloth into a sink and fill 
the sink with warm water).

Heat 1 l of rapeseed oil (or use other type of 
oil used in deepfrying) at 180 °C. Raise the 
bits to the hot oil with the help of skimmer 
and deepfry them as long as required to 
cook  them on each side (this may require 
some adjustments, because oil can be too 
cold or too hot, if you have not adjusted it 
correctly – after 2-3 minutes they should be 
ready). Test the readiness of the doughnut 
with the first one. After deepfrying, raise 
the cooked bits on top of the towel/paper 
and absorb the extra oil from the surface of 
the doughnut. Roll the warm doughnuts in 
the sugar.

After deepfrying the doughnuts, you may 
fill them with Gambina jam prepared 
beforehand. Use a piping nozzle (tylla in 
Finnish) to fill the doughnuts. Serve!

Gambina, drink of gods. 
And Histoni's. Maybe we 
are semigods?

N o t e s :
• We should have raised the dough for 

45 minutes, but we were in a hurry 
and only raised it for 15 min – this 
had an effect on the result.

Co m m e n t S
• Bence: "Crispy crust, raw inside".
• Lauri: "Gambina filling, nice".
• All: "Almost edible?"

G a m b i n a
The main type:

• Aromatized liqueur 
wines

Characterization:
• Light brown, sweet
• Vermouth-gin
• Bitter

Sugar:
• 110.00 g/l

Energy:
• 170 kcal / 100ml

Acids:
• 2.70 g/l

?
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Making of 
doughnuts. 
Prepare the 
dough.

Put some 
sugar on top 
of them. Sugar 
bae at work 
covering that 
horrible thing 
looking like a 
meat ball with 
a sauce.

The most 
c r u c i a l 
step of the 
doughnuts: 
deepfrying.

Shoot the Gambina war load 
inside the doughnuts with the 
piping nozzle.

Hello darkness my old friend... The doughnuts 
were almost edible.

Sport while doing doughnuts, then you do not 
feel bad eating them.
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G a m b i n a  J A M
• 0.5 l Gambina
• 1 tbsp Melatin gelling agent (red bag)
• 1 tbsp sugar
• 1 dl pomegranate juice
• 0.5 dl H2O

Add the Gambina and the juice into a teflon 
coated pan. Boil them and add sugar and 
gelling agent. Mix fastly with a beater. Pour 
into a cleaned container and let it gellify. 
Serve.

N o t e s :
• Do not add too much gelling agent 

(we added 3 tbsp, it immediately 
solidified – it was possible to melt 
again).

• Be prepared to ventilate the whole 
kitchen, because the smell is horrible 
after boiling the Gambina.

Co m m e n t S
• Kari (arrives late): "Smells like 

Gambina, very nice!"
• Kevin: "How much of Gambina 

should I add? One teaspoon?"
Lauri: "No, the bigger spoon. The 
uh… Foodspoon?"
Kari: "Tablespoon."
Lauri: "Yes!"
Kari: "They’re all food spoons, Lauri."

• Kevin: "This Gam-bi-nasty."
Kevin: "I would rather eat Gambina 
than drink it." (after tasting the jam)
Bence: "It is like Cthulhu in Gambina 
form."

Adding the 
M e l a t i n 
gelling agent. 
Unfortuntely 
we put too 
much of it. 
Results can 
be seen from 
other pictures.

We made a 
mistake, the 
jam is more 
like Cthulhu...

We managed to remelt 
the jam, Gambina 
benders? Everything 
was fine before the 
Gambina nation 
attacked.

Nobody cared who I 
was until I put on the 
mask. Ah you think 
Gambina is your ally? 
You merely adopted 
the drink. I was born 
in it, molded by it. I 
didn't see the light 
until I was already a 
man, by then it was 
nothing to me but 
blinding!
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G a m b i n a  c h e e s e  c a k e
• 200 g Digestive cookies
• 50 g butter
• 2 gelatine leaves
• 2 tbsp boiling H2O 
• 2.5 dl cream 
• 200 g unseasoned cream cheese
• 1 dl sugar
• 2 1/2 tbsp vanilla sugar
• 1 dl Gambina

Melt the butter and crush the cookies into 
crumble. Mix them together and press the 
mixture into pie crust. Add Gambina to the 
crust.

Put the gelatine leaves into a small bowl full 
of cold water. After the gelatine leaves are 
soft, squeeze out the extra water and put the 
leaves into a cup. Add boiling water on top 
of the gelatine leaves and stir 5 minutes or 
until gelatine is completely dissolved.

Beat cream cheese and cream in large bowl 
with electric mixer on medium speed until 
creamy. Add the sugars. Gradually add 
gelatine mixture, beating until well blended 
after each addition. Pour into pie crust. 
Refrigerate 3 hours or until firm.

After this, prepare the topping of the cake. 
You may use the Gambina jam to cover the 
whole cake. Refridgerate the whole cake. 
Serve.

N o t e s :
• For the topping, you may use the jam 

recipe with 3 tbsp of gelating agent.
• Preferably leave the cake at the 

refridgerator for overnight.
• Be fast when mixing the molten 

gelatine into cream cheese, pour a 
little by little while mixing.

Co m m e n t S
• Bence: "This is the best of all of these!"
• Elli: "The topping is quite chewy."
• Lauri: "You can peel the layers of the 

topping one by one, it is like onion."
• All: "After Gambina layer, everything 

is heaven."
Kari: "Gambina is the heaven."

It seems that the base of the cheese cake is 
delicious. Or it is the taste of something else than 
Gambina.

The cake is not 
a lie. The cake is 
love. The cake is 
life.
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G a m b i n a  i c e  c r e a m
• 1 can of sweetened condensed milk
• 2.5 dl cream
• 2.5 dl Gambina

Whip the heavy cream to stiff peaks. Add 
Gambina to the sweetened condensed milk. 
Then fold in the whipped cream. Freeze and 
serve.

N o t e s :
• We made three ice creams, one that 

did not have any Gambina and the 
rest had different amounts of it (very 
much or not so much).

• You need approximately 5-12 hours 
of freezing before serving, or do a 
flash freezing with liquid nitrogen.

Co m m e n t S
• Kari: "The best one is the most 

Gambina-flavoured ice cream, 
the most horrible one is the non-
flavoured!"
Others: "Yeah, the Gambina-
flavoured ones taste quite good!"

I scream for ice cream. The middle one had the 
most of Gambina and the one on the left has a 
little bit less. The right one is the control.

G a m b i n a  c u s t a r d
• 2 dl Gambina
• 0.4 dl sugar
• 1 tbsp potato flours
• 1/4 cold H2O

Using a whisk, combine Gambina and sugar 
in a medium saucepan over medium heat 
on stovetop. Allow Gambina to scald (heat 
to the point when tiny bubbles form around 
edges of pan). Take the pan out of the stove 
and mix potato flours into cold water. Then 
pour the dissolved potato flours into the 
hot Gambina in a thin string. Remove milk 
mixture from heat, preferably to a burner 
that's turned off. Let the mixture to heat up 
a little (do not boil) and remove pan from 
heat and add a little bit of sugar on top of 
the custard. Refrigerate for 1 hour. Serve.

Co m m e n t S
• Bence: "This tastes bad."

Kari: "Well it is Gambina, what did 
you expect?"

• Elli: "Could be worse."
• Mikko: "This tastes like a fruit puree! 

Does not it? Like eating it!"
Kari: "What kind of fruit purees you 
are eating?"

Text & images: L. R.

Dear lord, what 
is this...
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Yläkerta
Voidaan kyllä Suomessa olla rehellisesti iloisia siitä, miten autonomisesti yliopisto-

opiskeluista saa päättää. Akateeminen vapaus on tosi hieno asia, sillä eihän 
kenenkään elämä välttämättä voi esimerkiksi työn tai opiskelija-aktiivihommien 

takia sopia kankeaan, lukujärjestystä noudattavaan aikatauluun. 

On myös hienoa kun kommunikaatio opettajien ja opiskelijoiden välillä toimii; 
joskus iskee tenkkapoo ja jokin deadline on vain syvä mahdottomuus. Itse ainakin 
olen kokenut, että keskustelemalla näistäkin asioista selvitään ilman kummempia 
sanktioita. Muualla maailmassa tilanne on ihan erilainen ja opettaja saattaa potkaista 
opiskelijan pois kurssilta, mikäli luennoille ei ”ehdi” tai tehtävän palautus viivästyy. 
Varsinkin näin wapun aikaan asiaa osaa arvostaa, sillä pitäähän sitä nyt olla aikaa 
vappurientoihinkin <3.

Lisäksi on hienoa, miten vapaasti kursseja saa valita; mikäli veri vetää hieman omasta 
alasta ohi, on ihan ok ja oikeastaan kannatettavaa käydä haluamiaan sivuainekursseja. 
Tutkinnosta voi tehdä todella omannäköisen ja kohdentaa sen suoraan unelma-
ammattia varten. On se hienoa olla suomalainen opiskelija!

Akateeminen vapaus on asia jota jaksetaan kyllä ihkuttaa 
abipäivillä pepsodenttihymyn kanssa, mutta sitten lyödään 
eteen kurssille tultaessa läsnäololista ja ilmoitetaan 

hymyillen, että labrat on sitten muuten viikolla äx, voi harmi jos 
et nyt sinne pääse, nähdään ensi vuonna. 

Paras skenaario on, että sadistisesti kaikista kiireisimmän vapun 
keskelle lyödään pakolliset labrat. Kukapa ei haluaisi kokea 
krapulasilmillä mikroskopointia tai vapisevin käsin pipetointia? 

Parasta on, jos satut vieläpä olemaan järjestämässä tapahtumia, 
jolloin olet 1) hiton kiireinen 2) aina väsynyt ja 3) koko 
ajan henkisesti ja fyysisesti jäljessä muiden menosta. 
Opiskelijakulttuurin ylläpito kun on sekin lopulta melko arvokasta 
opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja ihan jaksamisen kannalta. 
Mutta ehei, kyllähän sitä sitten kesällä ehtii levätä koska ei me 
kuitenkaan töihin päästä :)).

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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Intro
First bars in 12/8 (4+8 beats), next ones in 
11/8 (4+7 beats), next ones in 12/8 (4+8 
beats), next ones in 11/8 (4+7 beats) and 
finally 4/4. Then 7/8 four times, 8/8 four 
times, 11/8 (4+8 beats) three times and 
final bars in 12/8 (4+8 beats). Repeat until 
second 12/8 (4+8 beats) and play three bars 
in 4/4 and start the song in 4/4 (~1:07). And 
chords; how can I possibly know, I’m just a 
drummer.

Yes, the time signature calculations are 
from Firth of Fifth by Genesis (when they 
still made Progressive Rock) and it is one 
of the many example songs of Progressive 
Rock. And what is Progressive Rock? It 
is a subgenre of Rock-music, featuring 
many aspects from fantasy- and space-like 
ambience to traditional folk music with a 
spoonful of odd time signatures. Sounds 
interesting, yes (yes, there is a Progressive 
Rock band called Yes)? However, this is a 
music style you’ll need time to listen to: It 
is not an ordinary traveling, radio or party-
music; it’s a Rock with some Jazz in it.

Popular bands
Although this music genre is not popular 
by any means, there are some “popular” 
bands playing Progressive Rock, for 
example: Rush, Kansas and Pink Floyd. 
Everyone knows at least Tom Sawyer and 
YYZ by Rush, Money by Pink Floyd, Carry 
on Wayward Son by Kansas, a fragment of 
Roundabout by Yes… I would make this list 
last for pages, if I could. 

For Progventurous types
A word of warning: If you want to dwell 
deeper in the world of Progressive Rock, 

you probably never come back and 
there is a great risk you get stuck with 
Jazz Fusion as well. But if you are brave 
enough, follow this travel plan: Start your 
journey by meeting Aqualung (Jethro 
Tull), discovering Moving Pictures (Rush), 
witnessing Selling England By The Pound 
(Genesis) or becoming Fragile (Yes). Move 
on and enjoy steaming Hot Rats (Frank 
Zappa), and venture on and visit The Court 
of the Crimson King (King Crimson) and if 
you need medical treatment, then stop to 
have a nice little Brain Salad Surgery (ELP). 

If a long road does not make you tired, try to 
understand how to be Thick as a Brick (Jethro 
Tull) or listen to the warm sound of Tubular 
Bells (Mike Oldfield) (Supernatantti’s chief-
in-editor’s favorite?). There are also good 
Progressive Rock Bands from Finland, but 
they would need own page. Of course, 
this is merely a scratch to this wonderful 
world and I could make a similar review for 
Jazz Fusion (oh dear, that would be a long 
one; few examples: GoGo Penguin, Snarky 
Puppy, Bruford, Allan Holdsworth and Jean 
Luc Ponty). Have a nice time listening some 
Progressive music, and you can’t say you 
haven’t been warned! 

M. H.

Progressive Snack Time
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Vaihto-opiskelijan elämää

Vaihtoni on nyt puolessa välissä ja on kulunut 
reilu kolme kuukautta siitä sykähdyttävästä 
hetkestä, kun ensimmäisen kerran astuin 
lievistä kosteusongelmista kärsivään 
soluhuoneeseeni ja aloitin uuden elämäni 
Canterburyssä. Olen viimein hyväksynyt 
nurinkuriset liikennejärjestelyt, selvinnyt 
Britannian pahimmasta lumimyrskystä 
vuosikausiin (oululaisen kommentti: oh 
honey) ja oppinut pyytämään anteeksi 
jopa tuoleilta joihin törmään. Takana 
ovat myös kotibileet jotka kulminoituivat 
kiivaaseen beer pong -turnaukseen, 
lohjenneeseen hampaaseen ja armottomaan 
lumisotaan. Lyhyesti sanottuna elämä 
on siis lähestulkoon normalisoitunut 
ja näistä kokemuksista voi jo puhua. 

Opintojen kannalta elän hyvin miellyttävää 
aikaa, sillä briteissä huhtikuu on pyhitetty 
opiskelulle eli kaikki kevään luennot ovat 
onnellisesti takana päin. Systeemi eroaa 
täällä siis aika rankasti suomalaisesta 
järjestelmästä: kaikki tentit järjestetään 
touko-kesäkuussa kesätermin aikana, mikä 
toisaalta on ihan toimiva järjestelmä; eipä ole 
ainakaan labraselkkareiden vääntöä ja tenttiin 
pänttäämistä päällekkäin! Varjopuolena (jos 
sitä varjoksi voi sanoa) on tietysti se, että reilun 
kuukauden vapaus houkuttelee viattomia 
vaihto-opiskelijoita pakkaamaan laukut ja 
lähtemään kiertelemään maata. Ehkäpä 
itsekin olen päättänyt lykätä kertaamisen 
aloittamista tuonnemmaksi ja löytänyt itseni 
varaamasta junalippuja ties minne. Ehkä. 

Ensimmäiset ja toivottavasti ainoat koti-
ikävän aavistukset ovat ilmenneet. Tämä 

johtunee siitä, että Oulun suunnalta 
on alkanut kantautua huhuja vapun 
tapahtumista, ja on hieman outoa olla 
suunnittelematta sitsejä tai ylipäätään vapun 
budjettia. Olen kovasti yrittänyt kuvailla 
täkäläisille suomalaista vappua, mutta 
yritykset ovat jääneet melko vaisuiksi. Two 
weeks of partying and drinking? Why??? 
No mitäs tähän nyt vastaisi. Siksi koska 
vappu! Salmiakki, mämmi ja jopa Suomi-
viina ovat menneet lähes poikkeuksetta 
vaihtariporukassa lävitse, mutta jostain 
syystä vappuriehuminen kuulostaa oudolta. 
Mitä outoa on siinä, että pukeudutaan 
haalareihin, lyödään päähän ”merimieslakki” 
ja lähdetään kaupungille hillumaan 
päiväkausiksi ties missä porukassa? 

Vappua briteissä toki pääsee viettämään, jos 
vain haluaa. Lontoossa Merimieskirkolla 
järjestetään vappuhäppeninkiä, ja meillä 
Canterburyssä toimii vahva #teamfinland 
joka tyynen viileästi aikoo suunnistaa 1.5. 
terassille ylioppilaslakit päässä. Onkin tullut 
selväksi, että vappu ei ole tapahtuma tai 
päivä; se on elämänasenne. Tarkoituksena 
on ollut myös opettaa ulkomaalaisille lisää 
kunnollista opiskelijakulttuuria järjestämällä 
sitsit, mutta voi olla, että kampusvartijoilla 
voisi tulla tähän jotain sanottavaa. 

Muuten täytyy sanoa, että opiskelijaelämä 
Englannissa ei hirveästi eroa suomalaisesta 
menosta, mitä nyt opiskelijalounaan ja 
suodatinkahvin puute haittaavat elämää. Arki 
kuluu luennoilla ja kirjastossa päntäten ihan 
niin kuin Oulussa konsanaan. Vapaa-ajan 
vietto on lähinnä suurin eroavaisuus; täytyy 

Pauliina Junttila
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sanoa, että haalaribileitä ja kiltatoimintaa 
on hieman ikävä. Täällä kun ihmiset ovat 
pirstoutuneet kuka minnekin, eikä oman- 
tai lähialan opiskelijoiden kanssa ole oikein 
mitään yhteistä tapahtumaa. Kuitenkin, 
ainahan voi järjestää omaa hauskaa, vaikkapa 
juuri hampaitalohkovan hauskoja kotibileitä. 

Huippuhauskaa vappua kaikille!

P. J. 

Seuraavassa "Vaihto-opiskelijan elämää" 
-artikkelissa Antti Kiviniemi esittelee opiskelua 
Saksassa. Lisää tietoa opiskelijavaihdosta 
löydät Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunnan nettisivuilta (http://www.
oulu.fi/bmtk/node/44962) tai Oulun 
yliopiston nettisivuilta (http://www.oulu.
fi/yliopisto/kansainvalisyys-opinnoissa). 
Myös oheisen QR-koodin avulla:

Kuva: Pauliina Junttila



44

Dr. Floyd vastaa
Painaako mieltä? Puristaako kenkä? Kaipaatko neuvoja? 

Haluatko avautua? Rakastetun tohtori Floydin sydämellisellä 

kysymyspalstalla voit kysyä mitä vain, Dr. Floyd vastaa!

Onko rusinoissa vikaa, jos ne rasahtelevat? Kelpaako käsidesi 
liukuvoiteeksi? Dr. Floydilta löytyy muunmuassa näihin kiperiin 
pohdintoihin vastaus. Kiitos kaikille kysymyksien lähettäjille!

I’m sorry to inform you that your monarch resides in a fortified building distinct to this 
one.

Dear “Dutiful” student
I’m sorry to say this, but even my greatest study tips can’t help you now – but don’t worry, 
it doesn’t mean nothing can be done! Legends speak of students who, under the most ext-
reme stress, reach a new level of enlightenment and transform into a Super Student capable 
of performing inhuman tasks. It’s said that a high peak of stress acts as the main trigger of 
this ascension, and it sounds like you’re in the optimal place of reaching it. Side effects may 
include heart palpitations, loss of hair color and lasting bed hair.

Dear Dr. Floyd

Could you share your best study tips. It is 3 AM and I have an exam in 5 hours and 

haven’t started yet.

- Dutiful student

Where can I find the queen?

- Desperate hedgehog
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Ennen kuin vastaan, on minun varoitettava, että totuus saattaa järkyttää sinua. Ei ole väärin 
lopettaa lukemista tähän; saatat elää elämäsi onnellisempana, mikäli teet niin. Kukaan 
tuomitsisi sinua valinnastasi. Mikäli sinun on kuitenkin saatava tietää… Näkemäsi teksti 
on osa erään haudatun alakulttuurin salakieltä. Saatat olla suuressa vaarassa – saamasi 
viesti on usein merkki siitä, että olet tavalla tai toisella herättänyt mainitun alakulttuurin 
edustajan mielenkiinnon. Mikäli et ole varovainen, koko elämäsi saattaa pian olla heidän 
käsissään. Ole varovainen… ja valpas. Onnea matkaan.

Samalla voimalla, joka liikuttaa vappubileiden jälkeisenä aamuna heräävää, alkoholin vi-
eroitusoireista kärsivää opiskelijaa: eksistentiaalinen kriisi ja olemassaolon tuska yhdistet-
tynä rasvaisen ruuan tarpeeseen. Ei ole suinkaan sattumaa, että vapun aikaan nähtävän 
opiskelijan ja zombien liikehdintä voi olla erehdyttävän samannäköistä! 

Miten zombiet liikkuvat, kun niillä ei ole verenkiertoakaan? Sähköllä?

- Survivaali

Minulle lähetetään paljon lyhyitä tekstejä Facebookissa, esimerkiksi ”oot alle 3”. 

Mitä he haluavat sanoa?

t: <3

Dr. Floyd vastaa
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Tohtori Floyd kiittää lämpimästi kaikkia kysymysten lähettäjiä!

Kyllä – jopa huomattavissa määrin! Vaikka rusinat ovatkin kuivattuja viinirypäleitä, tulisi 
niissä silti säilyä sen verran kosteutta, etteivät ne rasahtelisi käsiteltäessä. Mikäli rusina-
si siis rasahtelevat, kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, mikä sen on aiheuttanut ja 
kuinka vastaavan voisi jatkossa estää. Mikäli sinulle on vain myyty huonot rusinat, osta ne 
jatkossa muualta. Mikäli taas olet itse syypää – et ole esimerkiksi noudattanut rusinoiden 
säilytysohjeita – ei auta muu kuin peiliin katsominen ja omien tapojen korjaaminen!

Riippuu tilanteesta, johon liukuvoidetta tarvitaan. Mikäli liukuvoide voi päätyä limakal-
voille – kuten kahden henkilön välisessä yhdynnässä tai erinäisiä fallisia leluja käytettä-
essä - käsidesi ei ole suositeltava vaihtoehto liukuvoiteeksi. Käsidesi sisältää 70% etanolia, 
joka esimerkiksi peräsuolen limakalvolta imeytyy verenkiertoon huomattavasti nopeam-
min, kuin perinteisesti oraalisesti nautittuna. Liukastava vaikutus loppuisi siis lyhyeen, ja 
sitä seuraisi nopeasti alkoholimyrkytys. Nimimerkkisi huomioiden kuitenkin oletan, että 
ainoat pinnat, joille liukuvoidetta tarvitsisit, ovat kämmen ja peniksen iho. Tässä tapauk-
sessa käsidesi saattaa toimia – se kylläkin haihtuu hyvin nopeasti, mutta ehkä siitä ei ole 
sinulle ongelmaa.

Onko rusinoissa jotain vikaa, jos ne rasahtelevat?

- Upset

Kelpaako käsidesi liukkariksi? 
- LONER

Dr. Floyd vastaa
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          -terveiset
Ylioppilaskunnan ajankohtaiset asiat

Tervehdys ylioppilaskunnasta! 
Toimistollamme vihreiden naulakoiden 
vierellä on käynyt koko kevään melkoinen 
kuhina. OYY:n tämän vuoden kuusi 
toimintasuunnitelmaprojektia linkittyvät 
vahvasti toisiinsa: toisaalta reagoidaan 
muutoksiin (esim. kampuskehitys ja 
maakuntavaalit) ja toisaalta keskitytään 
toiminnan kehittämiseen 
(esim. viestintä ja 
järjestökoulutukset).

Tila- ja kampusasiat 
ovat olleet tapetilla 
viime vuosien aikana, 
eikä työ lopu tänäkään 
vuonna. Yliopiston 
lukuisista tiloista luopuminen aiheuttaa 
muutoksia esimerkiksi opiskelijoille 
niin rakkaisiin kiltahuoneisiin – 
puhumattakaan opetustiloista – ja 
laajemmassa mittakaavassa OAMK:n 
muutto Linnanmaalle aiheuttaa 
valtavan muutoksen koko kaupungissa, 
kun korkeakouluopiskelijat tulevat 
keskittymään selkeästi Linnanmaalle 
ja Kontinkankaalle. Näiden muutosten 
keskellä OYY ajaa opiskelijoiden etuja, 
jotta asiat etenevät meidän kannalta kohti 
parempaa.

Iso laiva kääntyy hitaasti. Vaikuttaminen 
on kuitenkin joskus hidasta. Viisi vuotta 
yliopistolla viettävän opiskelijan voi olla 
vaikeaa hahmottaa, kuinka pitkistä 
prosesseista on joskus kyse. Hyvänä 
esimerkkinä vuosi sitten avattua hiljaista 

huonetta oli kaavailtu lähes kaksi 
vuosikymmentä. Kysymykseen ”miksi 
OYY ei tee mitään” vastauksena onkin 
usein, että kyllähän me teemme, mutta 
asiat etenevät hitaasti. Ja tekeminen ei 
tosiaankaan lopu kesken, vaan yhden 
projektin loppuessa on aika keskittyä 
seuraavaan.

OYY:n hallituslaisena 
ajan kuluminen tuntuu 
kiihtyvän: vastahan 
aloitimme tammikuussa 
hommat, ja nyt onkin 
jo wappu ja pitäisi 
suunnitella syksyä – 
joka sitten tulee vastaan 

pienryhmäohjaajien koulutuksineen, 
fukseineen ja Vulcanalioineen.

Nauttikaahan wapusta pitkään, 
vastuullisesti ja poikkitieteellisesti!

Terveisin,
OYY:n puheenjohtaja Kalle & 
tiedekuntakummi Sane

	 https://fi-fi.facebook.com/	 	
 Oulunyliopistonylioppilaskunta/

	 https://www.flickr.com/photos/	
 oyyeah/

	 http://oyynblogi.tumblr.com/

 https://twitter.com/OYYtwiittaa

"Yliopiston lukuisista 
tiloista luopuminen 
aiheuttaa muutoksia 

esimerkiksi opiskelijoille 
niin rakkaisiin 

kiltahuoneisiin"
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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!

@Lauri: Gambina on alkuaine 
#Gambinajalojuoma

@anonymous: Bioinformatics is 
about searching for letters using 
other letters #drunkthoughts

Histonin epäviralliset 
tweetit

Restriction enzymes manufacturers: cohesive termini

me: an intellectual: sticky ends
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PEENIX BIRD GAME
Do not look at the Peenix bird
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Karmiinihappo

Molecule of the Month

"Kun seuraavan 
kerran ostat pussin 
punaisia karkkeja, 

mansikkahilloa 
tai savustettua 
kalaa, tarkasta 

ainesosaluettelo..."

Karmiinihappo, eli karmiini, kokkiniili tai 
7-glukopyranosyyli-3,5,6,8-tetrahydrok-
syyli-1-methyyli-9,10-dioksoantraseeni-
2-karboksyylihappo on muiden muassa 
elintarvikkeissa, lääkkeissä ja hygieniatuot-
teissa väriaineena käytettävä orgaaninen 
yhdiste, joka tunnetaan myös lisäainekoo-
dilla E120. Yhdisteen mole-
kyylipaino on 492,389 g/mol 
ja molekyylikaava C22H20O13. 
Rakennekaava on esitetty 
kuvassa 1.

Karmiinihappo on NTP-
olosuhteissa tummaa viole-
tinruskeaa massaa, tai kirk-
kaan- tai tummanpunaista 
jauhetta. Veden kanssa se 
muodostaa syvänpunaisen 
liuoksen ja happamissa vesiliuoksissa väri 
vaihtelee keltaisen ja violetin välillä. Dra-
maattisen värinsä ansiosta karmiinihappoa 
on käytetty kautta historian. Atsteekit kut-
suivat sitä vapaasti suomennettuna ”piik-
kipäärynän vereksi”, viitaten opuntiakak-
tuksen hedelmiin, ja käyttivät väriä paitsi 
tekstiileissä, myös vartalomaalina, ruuissa 
ja lääkkeissä. Egyptissä Kleopatran tiede-
tään käyttäneen kukista, punaisesta okras-
ta, kalan suomuista, murskatuista muura-
haisista ja karmiinista tehtyä huulipunaa. 
Atsteekkien nimitys karmiinihapolle ei 

suinkaan kerro värin lähdettä, vaan viittaa 
lähteen isäntään. Opuntiakaktuksessa elä-
vien Dactylopius coccus -lajin naaraiden, 
eli kokenillikirvojen ruumis kostuu 17-24% 
karmiinihaposta, jota alumiini- tai kalsium-
suoloihin sekoittamalla saadaan karmiini-
väriä. Jo kuivatuista ja murskatuista hyön-

teisistä saatavaa punaista 
jauhetta voidaan käyttää vä-
riaineena, joskin kirvoja saa 
murskata melkoisen määrän: 
70 000 kirvanaaraasta saa-
daan noin 450 grammaa kar-
miinihappoa.

Kokenillikirvoista saatava 
väriaine on edelleen laajasti 
käytetty punainen, oranssi ja 
keltainen väriaine. Sen sävyä 

voidaan helposti muuttaa pH:ta säätämäl-
lä ja kelaatio alumiini- tai kalsiumsuolo-
jen kanssa taas vähentää aineen herkkyyttä 
pH:n muutoksille ja säilyttää karmiiniha-
pon kirkkaan punaisen sävyn. Kun seuraa-
van kerran ostat pussin punaisia karkkeja, 
mansikkahilloa tai savustettua kalaa, tar-
kasta ainesosaluettelo: todennäköisesti vas-
taan tulee koodi E120. Myös Kleopatran 
huulipunasävy on pitänyt pintansa näihin 
päiviin asti ja kauniin karmiinihapon värin 
huulilleen saa valitsemalla sävyn Natural 
red 4.
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Kuva 1. Karmiinihaponrakenne.

A.R.

Lähteet:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14749
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tietoa-elintarvikkeista/koostumus/elintarvikeparanteet/lisaaineet/e-koodit/e120/
https://www.chemistryworld.com/podcasts/carminic-acid/8756.article
https://en.wikipedia.org/wiki/Cochineal#Dye
https://www.bustle.com/articles/190243-the-history-of-red-lipstick-from-ancient-egypt-to-taylor-swift-everything-in-between
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