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Hyvä ensimmäisen vuoden opiskelija, 
onnittelut opiskelupaikkasi johdosta! 

Olet myös ensimmäisten joukossa, jotka 
lukevat tätä uusinta Oulun yliopiston 
biokemian opiskelijoiden ainejärjestölehteä 
eli Supernatanttia (tuttavallisemmin kiltalehti 
Suppi). Suppi ilmestyi ensimmäisen kerran 
alkuvuodesta 1975 ja se on ollut siitä lähtien 
killan lapsi. 

Mutta takaisin toisiin asioihin eli kiltaan ja 
opiskeluihin! Kiltasi tulee olemaan Histoni 
ry ja se on vuodesta 1971 alkaen toiminut 
biokemistien edunvalvojana. Kilta järjestää 
kaikenlaista aktiviteettia, jotta niin vanhat kuin 
myös uudet opiskelijat voivat tutustua toisiinsa 
ja pitää hauskaa. Yliopisto-opiskelut tuntuvat 
varmasti hyvin jännittäviltä näin alkuun teille 
fukseille (eli ensimmäisen vuoden opiskelijoille), 
on kaikenlaista uutta koettavaa ja opittavaa. 
Monille ne ovat ensimmäisiä itsenäistymisen 
hetkiä ja aiheuttavat isoja tunnemyrskyjä. 
Liikaa ei kannata ahdistua. Tukea voit aina 
tarvittaessa pyytää pienryhmäohjaajiltasi, 
vanhemmilta opiskelijoilta tai tiedekunnalta 
– apua aina annetaan sitä tarvitseville. Kukin 
meistä on ollut samassa tilanteessa aikoinaan.

Opiskeluista ja opiskelijaelämästä kannattaa 
ottaa kaikki irti, ne ovat kuin kiinalaisen 
filosofian jin ja jang – vastakohtia, jotka 
ylläpitävät toisiaansa. Opiskelijaelämä ei 
koostu pelkästään rajusta biletyksestä, siihen 
kuuluu myös vuorovaikuttaminen oman ja 
muiden alan opiskelijoiden kanssa. Olen 
yliopisto-opiskelujeni aikana löytänyt itseni 
muun muassa englannin kielen opiskelijoiden 

Pääkirjoitus
Päätoimittajan horinat

dubbausiltamasta tai ammattikorkeakoululaisten 
biljardi-illasta. Se on vaatinut omaa aktiivisuutta, 
mutta juuri sitä yliopisto-opiskelut edellyttävät. 
Vaikka on tärkeää luoda verkostoja oman 
opinto-ohjelman ulkopuolelle, niin ei kannata 
unohtaa omaa alaa. Suosittelen lähtemään 
killan toimintaan mukaan osallistumalla eri 
tapahtumiin. Kannattaa miettiä myös opiskelija-
aktiivin hommia, helpoiten sen makuun pääsee 
toimihenkilöksi (kuten Supin toimittajaksi) tai 
Histonin hallituksen jäseneksi hakemalla. 
Lähdin itse jo hallitukseen fuksivuonna ja niistä 
hommista olen saanut opintopisteiden lisäksi 
kavereita sekä ainutlaatuisia kokemuksia. Eli 
lähde avoimin mielin yliopisto-opiskeluihin ja 
killan toimintaan. Näin lopuksi toivotan sinulle 
hyvä fuksi erinomaista ja hauskaa opintojen 
alkutaivalta!

Lauri Rannaste
Päätoimittaja
mediavastaava@histoni.fi

PS: Supin toimittajien virallinen haku 
järjestetään loppuvuodesta, mutta kiinnostusta 
näistä hommista voi ilmaista ottamalla minuun 
yhteyttä! Syysvuosikokouksessa valitaan uusi 
päätoimittaja, joka suorittaa varsinaiset haut.
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Hallituksen sana
Puheenjohtajan porinat

Hei kaikille tuleville fukseille ja onnea uuden 
opiskelupaikan johdosta! Vielä hetken 

joudutte jännittämään ennen kuin näette tulevat 
opiskelutoverinne ja muut Histonit, mutta pian jo 
koittaa uuden lukuvuoden aloitus.

Histoni ry on siis Oulun yliopiston biokemian 
opiskelijoiden kilta, johon kannattaa 
ehdottomasti liittyä. Biokemialle ei pääse 
vuosittain kuin kolmisenkymmentä opiskelijaa, 
joten olemme tiivis yhteisö. Me Histonin 
hallituksen jäsenet valvomme opiskelijoidemme 
etuja sekä järjestämme erilaisia tapahtumia. 
Joten vaikka olemme pienehkö kilta, olemme 
hyvin aktiivisia! 

Yliopisto-opiskelu voi tuntua aluksi 
kammottavalta ajatukselta, mutta Histonin 
mahtavat pienryhmänohjaajat opastavat 
teidät kyllä yliopiston, biokemian ja Histoninkin 
saloihin! Oulu on opiskelukaupunkina mukava 
ja siellä on helppo liikkua kampuksienkin 
välillä. Biokemian opiskelua tapahtuukin sekä 
Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksella, 
joissa molemmissa on Histoneille kiltahuone. 
Kiltikset ovat oiva paikka hengähtää luentojen 
välissä. Näissä tiloissa törmää varmasti myös 
vanhempiin opiskelijoihin, ja heihin on helppo 
luoda tuttavuutta kahvikupposen ääressä.

Syksyllä alkavat heti luentojen lisäksi myös 
tapahtumat. Fuksivuodesta kannattaa ottaa 
kaikki irti, kuten opiskeluajasta yleensäkin, 
ja käydä monissa erilaisissa tapahtumissa. 
Näissä törmää varmasti uusiin ihmisiin ja saa 
paljon kivoja muistoja. Histonin lisäksi Oulun 
Luonnontieteilijät eli OLuT ry järjestää paljon 

aktiviteettejä ja tapahtumia, joissa voi törmätä 
muihin luonnontieteellisten alojen opiskelijoihin.

Tänä vuonna otamme kokeiluun uuden 
käytännön olemalla teihin uusiin opiskelijoihin 
yhteydessä jo ennen lukuvuoden alkua. 
Pienryhmänohjaajanne perustavat Whatsapp-
ryhmän pari viikkoa ennen ensimmäistä 
yliopistopäiväänne. Ryhmässä voi vapaasti 
kysellä mieltä askarruttavia asioita ja tutustua 
paremmin sekä pienryhmänohjaajiin että uusiin 
vuosikurssilaisiinne. Ennen ryhmän perustamista 
lähetämme teille sähköpostin, jossa pyydämme 
suostumuksenne ryhmään lisäämisestä. 
Vastaava ryhmä perustettaisiin kuitenkin 
lukuvuoden alussa, joten rohkeasti mukaan vain 
jo etukäteen!

Hyvää syksyn odotusta toivotellen,

Elisa Myllymäki
Histoni ry:n puheenjohtaja
puheenjohtaja@histoni.fi
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Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan (lyh. BMTK) tilat löytyvät 
Kontinkankaalta (Yliopistollisen sairaalan vieressä, Aapistie 7), mutta opetusta 
järjestetään myös Linnanmaan pääkampuksella, ”yliopistolla” (Pentti Kaiteran katu 
1). Suurin osa ensimmäisestä vuodesta vietetään Linnanmaan kampuksella, mutta jo 
fuksivuodesta lähtien esimerkiksi joidenkin kurssien labrat pidetään Kontinkankaalla. 
Molemmille kampuksille on siis hyvä osata!

Linnanmaa
Linnanmaan kampus voi ensimmäisenä aamuna tuntua kauhistuttavalta labyrintilta, 
mutta ei kannata säikähtää! Väylä (eli se kaikkein suurin katu yliopiston sisällä) kulkee 
keskellä yliopistoa sen päästä päähän. Väylän varrelta löytyvät suurimmat luentosalit, 
ravintolat ja info, josta saa kampuksen karttoja. Kartta löytyy myös OYY:n toimistolta 
saatavasta OYY:n kalenterista, sekä Tuudo-sovelluksesta.  Kartta kannattaa hankkia 
jossakin muodossa heti, sillä ilman sitä luentosalien löytäminen on yhtä tuskaa! 

Miten päästä yliopistolle ensimmäisenä aamuna?

• Yliopistolle johtaa kaksi päätietä: Haukiputaantie (847) ja Alakyläntie (8156). 
Myös moottoritieltä (Pohjantie, 4) rampista 12 pääsee yliopiston länsipuolelle.

• Yliopistoa ympäröivät ilmaiset parkkipaikat, käytä niitä.

Autolla

Bussilla

Pyörällä
tai 

kävellen

• Yliopistoa lähimpänä on Erkki Koiso-Kanttilan kadun pysäkit Yliopisto E ja 
Yliopisto P, mutta myös molemmilta Yliopistokadun pysäkeiltä on helppo  
kipaista. Valitse keskustasta/Tuirasta yliopistolle päin tullessa P-pysäkki 
(pohjoinen, esim. Toripakka P).

• Rajakylästä yliopistolle tullessa valitse pysäkki E (eteläinen).
• Linnanmaan kampuksen pysäkeille kulkevat linjat 1, 2, 3, 8 ja 22
• Oulun joukkoliikenteen nettisivut löytyvät osoitteesta www.oulunjoukkoliikenne.

fi. Nettisivulta löytyy reittiopas, josta on tarjolla myös mobiiliversio. Puhelimeen 
voi myös ladata Nysse-sovelluksen, josta löytyvät Oulun joukkoliikenteen reitit 
ja aikataulut. Osoitteen tai pysäkin mukaan busseja löytyy melko hyvin myös 
GoogleMapsilla. HUOM! Linjat saattavat muuttua, tarkista reitit ja aikataulut 
itsenäisesti syksyllä!

• Seuraa Linnanmaalle vieviä opastekylttejä, niitä löytyy kaikkialta pyöräteiltä.

• Tällä hetkellä "vanha perinteinen" pyöräreitti keskustasta yliopistolle on 
remontin alla, vaihtoehtoinen pyöräreitti (merkitty sinisillä pisteillä viereiseen 
karttaan): Myllytulli → Välivainio → Puolivälikangas → Ranta-Koskela → 
Syynimaa → Linnanmaa

• "Vanha perinteinen" pyöräreitti (merkitty punaisilla pisteillä viereiseen 
karttaan): kohti Tuiraa Merikosken siltojen kautta → Merikoskenkatua pitkin 
Lidlin ohi kohti Alppilaa → Kaarnatietä myöten Niittyahon urheilukentän ohi 
→ alikulun jälkeen vasemmalle → neljän tien risteyksestä vasemmalle → kolmen 
tien risteyksestä oikealle → suoraa vain niin saavutaan yliopistolle.
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Linnanmaan kiltahuone sijaitsee 
Kemiankadun päässä sijaitsevassa 
huoltorakennuksen 2. kerroksessa.  
Linnanmaan kiltahuone sijaitsee 
kiltakompleksilla, jossa on muita kiltoja 
Histonin lisäksi. Punaisten pisteiden 
merkitsemä reitti on remontin vuoksi 
suljettu (tämä on ollut myös hyvin 
perinteinen reitti kiltahuoneelle), 
sinisten pisteiden merkitsemä reitti on 
tämänhetkinen reitti. Kiltakompleksille 
pääsee myös ulkona olevia kierreportaita 
pitkin, mutta ovea ei saa auki ilman apua 
sisältä.
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• Kontinkankaan kampukselle pääsee Kajaanintietä. Moottoritieltä Kajaanintielle 
tulee ramppi 9. Helpointa on seurata opasteista punaista ristiä.

• Myös Kontinkankaan kampuksella on ilmaisia parkkipaikkoja (ota kuitenkin 
huomioon pysäköintirajoitukset ja parkkipaikkojen vähyys).

Autolla

Bussilla

P y ö r ä l l ä 
tai 

kävellen

Kontinkangas
Kontinkankaalla lähimmäksi BMTK:n tiloja pääsee 7A-ovesta, aulasta kohti kirjastoa ja sen 
ohi. Kontinkankaan kampus on Linnanmaan kampusta huomattavasti yksinkertaisempi. 
BMTK:n tiloista ei ole kovin kaukana, jos tulee mistä tahansa 7-ovesta. Kampuksen 
kartta löytyy OYY:n kalenterista, joita saa OYY:n toimistolta Linnanmaalta, sekä Tuudo-
sovelluksesta.

• Lähimmäksi tulevat Kajaanintien (OYS E tai P) ja Sairaalanrinteen (OYS B1 tai 
OYS Sairaalaparkki P) pysäkit.

• Valitse keskustasta tai Tuirasta päin tullessa E-pysäkki.
• Kaakkurista tai Kaukovainiolta tullessa valitse P-pysäkki.
• Kontinkankaan kampukselle kulkevat mm. linjat 2, 4, 7, 9, 10 ja 20, joista linja 

2 ajaa Linnanmaan ja Kontinkankaan väliä

• Keskustasta Kajaanintietä Raksilan markettien ohi ja moottoritien yli sairaalalle 
asti, käänny oikealle Sairaalanrinteelle ja heti vasemmalle Aapistielle.

• Kaakkurista tai Kaukovainiolta moottoritien vierellä pohjoiseen → 
Kaukovainion Teboilin jälkeen oikealle Joutsentielle → suoraan kunnes näet 
Kastellin S-marketin ja pääset Aapistielle.

Kiltakompleksin/kiltahuoneiden pääsäännöt:
1. Ole kohtelias muille käyttäjille.
2. Siivoa jälkesi.
3. Maksa kahvisi/teesi ja mahdolliset lisukkeet 

(maito ja/tai sokeri).
4. Jos rikot jotain tai huomaat jotain puuttuvan, 

ilmoita se hallitukselle.
5. Ole ihmisiksi.
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Kontinkankaan kiltahuone sijaitsee 
pohjakerroksessa koe-eläinkeskuksen ja 
lasivaraston välillä. Eli 7A-ovesta suoraan 
sisään astuttaessa ollaan pääkerroksessa 
(= 1. kerroksessa), sinun pitää päästä 
pohjakerrokseen (= 0. kerrokseen) – 
seuraa kampuskartan sinisiä pisteitä. Muita 
vaihtoehtoja ovat 7-oven kautta (keltaiset 

pisteet) tai 5A-oven kautta (punaiset 
pisteet).

Kontinkankaan kiltahuoneen säännöt ovat 
samat kuin Linnanmaan kiltahuoneella.

J. K.
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Heippa! Tähän alkuun haluaisin 
onnitella teitä kaikkia tulevia fukseja 

mahtavasta opiskelupaikasta. Olen Sofia 
Siermala, 19-vuotias ja Kokkolasta 
kotoisin. Kokkolassa asuessani harrastin 
noin kymmenen vuotta tanssia, mutta 
muutettuani viime syksynä biokemian 
opintojen perässä Ouluun on harrastus 
hieman jäänyt. Onkin pitänyt kiirettä 
tutustua uuteen kaupunkiin ja opintoihin. 
Oulu on kiva kaupunki ja tänne on ollut 
todella helppo kotiutua. 

Tiesin jo lukion alussa, että haluan päästä 
opiskelemaan biokemiaa, sillä se vaikutti 
mielenkiintoiselta alalta sekä olen aina 
tykännyt opiskella kemiaa ja biologiaa. 
Päätöstäni en ole katunut hetkeäkään! 
Meillä on aika pieni ainejärjestö, mutta 
täällä on hyvä yhteishenki sillä kaikki 
tuntevat toisensa, ja biokemialta on löytynyt 
paljon uusia kavereita. 

Ensimmäisen vuoden opinnot ovat olleet 
hyvin mielenkiintoisia. Esimerkiksi kaikki 
labrakurssit, joilla olen päässyt kokeilemaan 
opiskeltuja asioita käytännössä sekä 
säätämään, mokailemaan ja joskus myös 
onnistumaan yhdessä toisten opiskelijoiden 
kanssa erilaisissa töissä ja kokeiluissa. 

Me pienryhmäohjaajat autamme teitä 
tutustumaan yliopiston kampuksiin, 
yliopistokulttuuriin ja toisiin biokemian 
opiskelijoihin. Sanonkin jo tässä, että 
kannattaa rekisteröidä o365-sähköposti 
sähköpostissa tulleiden ohjeiden 
mukaisesti opintojen alkua varten. Aloitin 
vuosi sitten biokemian opinnot, joten oma 
fuksivuosi on vielä tuoreena mielessä, ja 
meiltä pienryhmäohjaajilta voikin kysyä 
mitä vaan mieltä askarruttavaa asiaa mitä 
fuksivuosi tuo tullessaan. Minuun voi olla 

Pienryhmäohjaajat
2018 edition

yhteydessä opiskelusähköpostiosoitteeseeni 
eli sofia.siermala@student.oulu.fi. Hyvää 
loppukesää kaikille ja syksyllä nähdään! 
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Heipä hei kaikki uudet fuksit! Minä 
olen Elli Heikkinen ja olen yksi ensi 

vuoden pienryhmäohjaajista. Aloitan 
toisen vuoteni biokemian parissa ja samalla 
pääsen kokemaan fuksivuoden uudelleen 
teidän uusien opiskelijoiden kanssa! 

Olen kotoisin Kuhmosta, ja muutin Ouluun 
vuosi sitten syksyllä. Vahva kainuun 
murre ei kuitenkaan ole vuoden aikana 
hälvennyt puheestani, joten suokaa anteeksi 
kaksoiskonsonantin käyttöni. Yliopistoon 
päädyin suoraan lukiosta, vaikka innostus 
biokemiaan heräsikin vasta abivuonna, 
kiitos Oulun yliopistolla järjestettyjen 
abipäivien. Biologia, ja varsinkin 
solubiologia, oli kuitenkin lemppareitani 
lukiossa, joten biokemia tuntui oikealta 
valinnalta. Olen viihtynyt Oulussa 
todella hyvin ja itse opinnoistakin olen 
tykännyt paljon, vaikkakin fuksivuoden 
kemiankurssit aiheuttivat päänvaivaa, 
sillä lukiossa en kemiaa yhden pakollisen 
kurssin lisäksi lukenut. Niistäkin selvittiin 
ja opin paljon uutta, joten voin sanoa, ettei 
opiskeluja tarvitse jännittää, vaikka kemia 
tai biologia olisi jäänyt aiemmin vähän 
vähemmälle. 

Vapaa-aikani kuluu aika lailla musiikin 
ja sarjojen parissa. Olen myös 
yksi Supernatantti-kiltalehtemme 
toimittajista. Lisäksi tietenkin tulee käytyä 
monenmoisissa opiskelijatapahtumissa, 
joita järjestää sekä ainejärjestömme Histoni 
että monet muut tahot. Kannustankin 
kaikkia osallistumaan tulevana vuonna 
mahdollisimman moniin tapahtumiin, sillä 
varsinkin fuksivuonna niissä oppii helposti 
tuntemaan oman vuosikurssin opiskelijoita, 
vanhempia histoneita sekä muidenkin 
alojen opiskelijoita.  

Jos haluat tutustua kiltaamme jo ennen 
opiskeluiden alkua, voit löytää Histonin 
Facebookista nimellä Histoni ry ja 
Instagramista nimellä histoniry. Myös 
killan sivuilta www.histoni.fi löytyy 
paljon tietoa ainejärjestöstämme, ja sitä 
kautta voit myös löytää aikaisempien 
vuosien Supernatantteja, joita voi lueskella 
nettiversiona. Jos mieleen tulee kysyttävää 
jostakin opiskeluihin liittyvästä, minuun voi 
olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen 
ellheikk@student.oulu.fi. Onneksi olkoon 
vielä opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!
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Moikka! Olen Riina Aho, 23-vuotias 
(lähes) oululainen ja yksi teidän 

uusien fuksien pienryhmäohjaajista. Ihan 
aluksi, paljon onnea opiskelupaikasta, 
mahtavaa että olette päässeet meidän 
tiedekuntaan opiskelemaan! 

Olen siis kotoisin Pihtiputaalta, pienestä 
kylästä tuolta Keski-Suomen perukoilta. 
Oulussa olen asunut jo suurin piirtein kuusi 
vuotta, joten kyllä sitä tässä pikkuhiljaa alkaa 
tuntea itsensä palijasjalakaseks oululaaseks. 
Muutin Ouluun musiikkilukion perässä, 
sen jälkeen olen ehtinyt tehdä täällä 
vähän kaikenlaisia töitä siivoajana, 
päiväkodin tätinä, pakolaisohjaajana, 
liikenneasematyöntekijänä jne. Lisäksi 
olen opiskellut urheiluhierojaksi. Oulun 
yliopisto olikin helppo ja luonteva valinta, 
oli hyvä jäädä tuttuun kaupunkiin. 

Oulu on opiskelijakaupunkina omasta 
mielestäni tosi hyvä. Ehkä parhaana 
esimerkkinä pyörätiet ovat todella kattavat 
ja ne pidetään myös talvisin niin hyvässä 
kunnossa kuin mahdollista. Pyöräily on siis 
yksi hyvä vaihtoehto kulkea kauempaakin 
Linnanmaalle. Myös linja-autoliikenne 
toimii hyvin, lisäksi ruuhkahuippuihin 
on ymmärtääkseni lisätty vuoroja, joten 
sen pitäisi toimia vieläkin paremmin 
tulevaisuudessa. Bussikortteja saa ainakin 
Oulu10:n toimipisteestä, sekä ainakin 
viime vuonna heti ensimmäisellä viikolla 
niitä myytiin myös yliopistolla, josta sen 
sai kätevästi ostettua. Opiskelijakortti 
kannattaa myös hankkia mahdollisimman 
pian, joko fyysisenä korttina 
maksuominaisuudella tai ilman, tai Frank-
sovellukseen. Sovellus on siitä kätevä, että 
se kulkee aina puhelimessa mukana ja käy 
myös esimerkiksi ravintoloissa sekä VR:llä 
todistuksena opiskelupaikasta. Tosin, jos 

akku loppuu kesken koulupäivän, niin 
joutuu maksamaan täyden hinnan ruoasta, 
se kirpaisee...

Biokemialla minulla alkaa nyt toinen 
vuosi, innolla ja jännityksellä odotan mitä 
mielenkiintoista uusi vuosi tuo tullessaan. 
Ensimmäisestä vuodesta jäi ehkä parhaiten 
mieleen biokemistien lämmin ilmapiiri 
kaiken ikäisten opiskelijoiden kesken, 
aina sai apua, kun vain uskalsi pyytää. 
Lisäksi yllätyin ja myös ilahduin, kuinka 
joustavat ja toimivat välit opiskelijoilla on 
tiedekunnan suuntaan. Tuntui, että omalla 
palautteella on merkitystä korkeammallekin 
taholle. Hyvään paikkaan olette siis tulossa, 
tervetuloa!

Jos on jotain kysyttävää tässä kesän aikana 
esimerkiksi asuinalueen valinnassa, 
bussikortista tai vaikka uuden kynäpenaalin 
väristä, saa olla yhteyksissä! Facebookin 
kautta käy hyvin, tai sähköpostilla riina-
maria.aho@student.oulu.fi. Instagramin 
kautta tulee myös viestit perille, ahorriina, 
tai snäpin kautta riineli. Mukavaa 
loppukesää, ja syksyllä tavataan!
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Heipparallaa taas, sillä minähän 
onnittelin sinua opiskelupaikasta 

jo PJ-porinoiden kohdalla! Olen siis 
Elisa Myllymäki ja puheenjohtajana 
toimimisen lisäksi olen tänä vuonna 
varapienryhmänohjaaja. Eli jos joku 
varsinaisista PRO:ista on estynyt, niin minä 
hyppään kehiin auttamaan ja ohjastamaan 
teitä. 

Olen 22-vuotias ja aloitan nyt kolmannen 
vuoden biokemian opintojen parissa. 
Ouluun olen tieni löytänyt Tampereelta 
opintojen perässä heti lukion jälkeen. Olin 
kiinnostunut biologiasta ja kemiasta, joten 
biokemia kuulosti oikein hyvältä alalta. 
Olen pitänyt kovasti täällä opiskelusta ja 
saanut paljon uusia ystäviä biokemialta. 

Fuksivuosi on kyllä hyvää aikaa ja 
kannattaakin rohkeasti osallistua 
moniin erilaisiin tapahtumiin, mitä teille 
järjestetään. Myös yleisesti tapahtumat ja 
pirskeet ovat opiskelujen ohella mukavia, 
kun voi hetkeksi unohtaa deadlinet ja tentit. 
Varsinkin Histonin tapahtumista minut 
ainakin löytää taatusti!

Mikäli olet jo tälle sivulle mennessä 
palavasti kiinnostunut hallitustoiminnasta, 
niin mahtavaa! Killan hallituksen jäsenenä 
itse olen toiminut jo fuksivuodesta saakka 
ja saanut sitäkin kautta ystäviä. Kannustan 
siis rohkeasti hakemaan mukaan 
hallitustoimintaan:).

Minuun saa olla yhteydessä, mikäli 
kysyttävää ilmenee, esimerkiksi 
sähköpostilla elisa.myllymaki@student.
oulu.fi. Mahtavaa loppukesää teille ja 
nähdään syksyllä!
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Eväitä ekan vuoden biokemian kursseille

Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunnan opettajien puolesta 

tervetuloa opiskelemaan biokemiaa Oulun 
yliopistoon! 

Olet tulossa opiskelemaan tiedekuntaan, 
joka kouluttaa biokemistejä perus- 
ja soveltavan tutkimuksen tarpeisiin 
sekä muihin asiantuntijatehtäviin, 
joissa biokemian osaaminen on joko 
välttämätöntä tai yksi mahdollinen 
osaamispohja. Biokemistejä työskentelee 
yliopistoissa ja muissa 
tutkimusinstituutioissa 
tutkijoina, bioalan 
teollisuudessa (mm. lääke- 
ja diagnostiikkateollisuus), 
opetus-, markkinointi-, 
hallinto-, patenttialan- ja 
muissa tehtävissä, kuten 
sairaalakemisteinä. Ala on 
hyvin kansainvälinen ja 
tutkimusorientoitunut - 
hyvin monella biokemistillä 
ensimmäinen työpaikka 
löytyy tutkimustöistä. 

Tiedekunnan tilat sijaitsevat lähes 
kokonaan Kontinkankaalla; Linnanmaalla 
meillä on vain opettajien ja opinto-
ohjaajan toimisto (jonka sijainti tulee 
sekin teille pian tutuksi), koska osa 
opetuksesta on Linnanmaalla (ks. 
alempana). Opetusasioiden pohtimisessa 
on ollut erinomaisena apuna Histoni-kilta 
ja opetuksen kehittämiseen aktiivisesti 
osallistuvat biokemian opiskelijat, mistä 
iso kiitos! Tiedoksi myös jo nyt sinulle, 
uusi opiskelijamme, että biokemian 

oppiaineessa on vahva ja pitkä perinne 
tehdä opetuksen kehittämistyötä 
opiskelijoiden ja opettajien kesken yhdessä. 
Tästä yhtenä esimerkkinä on parin 
viime vuoden aikana elvytetty perinne 
vertaisopettamisesta, jossa vapaaehtoiset 
vanhemmat biokemian opiskelijat toimivat 
labrakursseilla apuopettajina.

Ekaa vuotta värittävät kemian opinnot, 
jotka ovat välttämätön pohja biokemian 
osaamiseen. Myös biokemian pariin toki 

pääsee jo ekana vuonna 
tuhdilla annoksella 
perusopintojen kursseja. 
Käytännön syistä - iso 
määrä sivuaineopintoja 
- ensimmäisen vuoden 
sekä toisen vuoden 
syksyn biokemian luennot 
järjestetään Linnanmaalla. 
Näin niitä voidaan sijoittaa 
samoille päiville kemian ja 
biologian kurssien kanssa 
ilman, että tarvitsee vaihtaa 
kampusta kesken päivän, ja 
samoin kemistit ja biologit 

pääsevät vastaavasti luennoillemme. 
Biokemian labrakurssit järjestetään 
kuitenkin aina Kontinkankaalla, koska 
tiedekunnalla ei ole omia opetustiloja 
Linnanmaalla. Tämä on kuitenkin hyvä 
tilaisuus pitää teidät fuksitkin vanhempien 
opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan 
yhteydessä ja tutustuttaa teidät tiedekunnan 
omiin tiloihin. Opetus Kontinkankaalla 
toteutetaan myös siten, että samana 
päivänä ei ole opetusta Linnanmaalla. 

"...biokemian 
oppiaineessa on 
vahva ja pitkä 
perinne tehdä 

opetuksen 
kehittämistyötä 
opiskelijoiden 
ja opettajien 

kesken 
yhdessä."
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Ensimmäinen biokemian kurssi on heti 
alussa Biomolecules for Biochemists (8 op). 
Kurssi opetetaan osin englanniksi, samoin 
kaikki materiaali on englanninkielistä ja 
kurssi linkittyy pakollisiin kieliopintoihin 
(English for Biochemists I). Kurssin 
opetuskielestä on vuosittain ollut pientä 
porinaa, mutta sille on hyvät perusteensa 
ja nekin selviävät sitten kurssilla. Kurssin 
keskeisin sisältö ovat biomolekyylit eli 
soluista löytyvät aineet, jotka sitten ovatkin 
esillä kaikilla mahdollisilla seuraavilla 
kursseilla ja biokemistin uralla – eroon 
niistä ei enää pääse! Luennot ja neljä 
1-päiväistä labratyötä 
jakaantuvat neljään osaan: 
nukleiinihapot, proteiinit, 
hiilihydraatit ja rasva-
aineet. Näistä kaikista 
otetaan esille niiden 
rakenteiden, esiintymisen 
ja reaktioiden keskeisiä 
tietoja sekä hankitaan 
ensikosketus niiden 
tutkimiseen labrassa. 
Lisäksi kurssilla on muita tehtäviä, joilla 
syvennetään biomolekyylien tuntemusta. 
Kurssi jatkuu joulun yli ja päättyy vasta 
helmi-maaliskuulla. Kurssilla tapaatte 
ison joukon tiedekunnan tutkijoita teitä 
opettamassa. Luennot ja osa harjoituksista 
on Linnanmaalla, mutta labrakurssi 
Kontinkankaalla. 

Biokemian menetelmät I (10 op) alkaa 
myös jo syksyllä. Tällä kurssilla opitaan 
ensin teoriassa, miten moninaiset 
biokemian näytteenvalmistus- ja 
analysointimenetelmät toimivat ja 

mihin ne perustuvat. Luentojen jälkeen 
on 3-viikkoinen labrakurssi (vasta 
kevätlukukaudella), jossa asioita tehdään 
käytännössä. Opit käyttämään laitteita - 
niin pieniä kuin isojakin; low ja high techiä 
-, joita tarvitaankin sitten jatkossa aina ja 
joka päivä, kun labrassa jotain tehdään. 
Viimeistään nyt alkaa hahmottua kuva 
siitä, millaisia tietoja ja taitoja biokemisti 
päivittäisessä työssään tarvitsee. Myös tällä 
kurssilla luennot ovat Linnanmaalla, mutta 
labrakurssi Kontinkankaalla. Biokemian 
menetelmät I -kurssin laajuus nousi 10 
op:seen, kun erillinen kurssi Valmiustaitoja 

biokemisteille yhdistettiin 
siihen. 

Kurssilla varmistetaan, 
että kaikilla opiskelijoilla 
on hallussa perustiedot ja 
riittävät taidot keskeisten 
eri ohjelmien käytöstä 
(kuten Microsoft Word, 
Excel sekä PowerPoint), 
kuvien käsittelystä, 

esitelmän pitämisestä ja tieteen etiikasta. 
Näitä kaikkia tarvitaan useimmilla 
kursseilla mm. työselostusten laatimisessa. 

Noin maalis-huhtikuussa toteutetaan 
biokemian kurssi Aineenvaihdunta 
I (6 op), joka opetetaan luentojen ja 
ongelmanratkaisutyöpajojen osalta 
Linnanmaalla, mutta labratöiden (4 
päivää) osalta Kontinkankaalla. Tällä 
kurssilla aletaan toden teolla paneutumaan 
solussa tapahtuvan kemian reaktioteihin, 
mutta keskitytään vielä lähes täysin 
energia-aineenvaihduntaan. Toisin sanoen 

"Opetus 
Kontinkankaalla 

toteutetaan 
myös siten, että 
samana päivänä 
ei ole opetusta 

Linnanmaalla.."
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käydään läpi keskeiset hiilihydraattien ja 
rasvan käyttöön ja valmistamiseen liittyvät 
molekulaariset toiminnot, sekä selvitetään 
molekyyli- ja mekanistisella tasolla, miten 
niistä saatava energia päätyy solun käyttöön. 
Kurssilla tulee esille paljon molekyylejä 
ja niistä muodostuvia reaktiosarjoja, 
mutta keskeinen oppimistavoite on 
ymmärtää, miksi ja miten kyseiset reaktiot 
solussa tapahtuvat, miten ne liittyvät 
isompaan kokonaisuuteen ja minkälaista 
logiikkaa solun koneisto noudattaa, 
jotta edellä mainittu olisi mahdollista. 
Aineenvaihdunnan opettelu laajentuu 
ja energia-aineenvaihdunta yhdistetään 
biosynteettisiin ja hajotusreaktioihin 
toisena vuonna kursilla Aineenvaihdunta 
II.

Kaikilla biokemian kursseilla saat 
opettajien valmistaman kurssimateriaalin 
- yleensä tiedostoina. Pakollisia ostettavia 
kurssikirjoja ei käytetä, mutta moni hankkii 
kirjahyllyynsä jonkun hyvän biokemian 
kirjan oppimisen tueksi, ja niitä on myös 
pyynnöstämme hankittu yliopiston 
kirjastoon. Opettajilta voi reilusti kysellä 
kursseihin liittyvistä asioista luentojen 
yhteydessä ja muutenkin.

Jokaiselle opiskelijalle osoitetaan 
omaopettaja, jonka tapaat heti opintojen 
alussa. Omaopettaja on pienryhmäohjaajien 
ohella sinun ensimmäinen kontaktisi 
uuteen ympäristöösi ja henkilö, jonka 
kanssa voit jutella ja jolta voit kysellä 
asioita, jotka kenties eivät selviä opinto-
ohjaajan, pienryhmäohjaajan tai 
opiskelukavereiden avulla. Ole rohkeasti 

yhteydessä omaopettajaasi!

Lopuksi: ekana vuonna on tärkeää itse 
asian lisäksi oppia ”yliopiston tavoille” 
eli ottaa vastuu omasta päivittäisestä 
oppimistyöstä, selvittää itselleen sopivat 
opiskelun tavat ja tietysti hankkia mukavia 
opiskelukavereita, joiden kanssa - ja 
avulla - niin edellä mainitut kuin vapaa-
ajan viettokin sujuvat tuloksellisesti ja 
perinteitä noudattaen! 

Tuomo Glumoff 
biokemian ope
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Kerro hieman itsestäsi: Kuka olet ja millaisia 
opintoja sinulla on taustalla?
Olen Piia Lassila ja aloittelen kohta kuudetta 
vuotta opinnoissani. Taustalla minulla 
on maisteriopintoja aika tasaisesti sekä 
Molekyylilääketieteen että Protein Science and 
Biotechnologyn puolelta.

Missä olit töissä? Kerro hieman 
organisaatiosta, jossa työskentelit.
Olin maalis-huhtikuun aikana harjoittelussa 
Admescopella, joka tuottaa prekliinisen 
vaiheen ADME-Tox-tutkimuksia (ADME 
= absorption, distribution, metabolism and 
excretion) lääkeaineita kehitteleville yrityksille. 

Portti työelämään
MIHIN BIOKEMIAN OPISKELIJA VOI TYÖLLISTYÄ?

Portti työelämään on uusi juttusarja, jossa harjoittelussa tai alan töissä olleet biokemian 
opiskelijat kertovat kokemuksistaan. Sarjan kolmanteen osaan haastateltiin viidennen 
vuoden biokemian opiskelijaa Piia Lassilaa. Piian kohdalla harjoittelu prekliinisiä analyysejä 
tarjoavalla tutkimusyritys Admescopella poiki myös kesätyöpaikan.

Kerro hieman työsuhteestasi: Olitko 
harjoittelussa vai töissä ja mitä tehtäviä 
vastuullasi oli?
Olin harjoittelussa ja toukokuun alusta aloitin 
kesätyöt Admescopella. Harjoitteluvaiheessa 
vastuullani oli ELISA (Enzyme-linked 
immunosorbent assay) ja induktio R&D-
tutkimus menetelmän kehittäminen. Kesätöissä 
toimenkuvaani kuuluu asiakastöiden 
tekeminen ja laboranttien lomitus kesälomien 
aikana. Olen myös jatkanut ELISAn parissa. 
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Miten päädyit kyseiseen työpaikkaan?
Aikaisemman harjoitteluni tein yliopistolla, 
joten halusin päästä näkemään minkälaisia 
työpaikkoja yliopiston ulkopuolelta löytyisi. 
Lähetin sähköpostia Admescopelle ja kyselin 
mahdollisuutta harjoitteluun yrityksessä. 

Mitä biokemian opinnoissa saamiasi taitoja 
olet tarvinnut työssäsi? Olisiko joitain asioita 
voitu nostaa opinnoissa enemmän esille?
Olen tarvinnut todella paljon tilastotiedettä 
tulosten analysoimiseen. R&D-hommat 
olivat aika uusia ja näin jälkikäteen ajateltuna, 
tutkimustyön suunnittelua voisi olla opinnoissa 
vähän enemmän.toisistaan. 

Onko sivuaineistasi ollut hyötyä työssäsi?
Kemiasta ja biologiasta oli hieman hyötyä, 
mutta farmakologia, jota en ole opiskellut, olisi 
ollut paljon hyödyllisempää.

Mitä muita yliopisto-opinnoissa opittuja 
taitoja olet tarvinnut työssäsi?
Tarkka pipetointitekniikka on tullut paljon 
esille, koska pipetoitavat määrät ovat usein 
pieniä ja tutkimuksessa käytettävät yhdisteet 
kalliita. Kyky työskennellä itsenäisesti on myös 
ollut hyvin tärkeää.

Mitkä asiat ovat mielestäsi erityisen 
kiinnostavia biokemian opinnoissa? 
Vastaako työpaikkasi kiinnostuksen 
kohteitasi? 
Proteiinien laskostuminen ja tarkennettuna 
väärin laskostuminen ja siitä aiheutuvat vaivat. 
Laskostumista en ole päässyt tutkimaan, mutta 
erilaiset in vitro-menetelmät potentiaalisten 
lääkeaineiden tutkiminen ovat alkaneet 
kiinnostamaan.

Miten koet työsi edistäneen uraasi? Onko 
työsi esimerkiksi auttanut opintojesi 
suuntaamisessa?
Tutkimusmenetelmien kehittäminen on 
alkanut selkiytyä ja tulosten analysointia 
tilastotieteen avulla on alkanut myös 
aukeamaan, kun sitä on pitänyt niin paljon 
pyörittää.  Ja työkokemus ei ole koskaan huono 
asia.

Terveisesi ensimmäistä harjoittelu- tai 
kesätyöpaikkaa hakevalle biokemian 
opiskelijalle!
Yliopiston tutkimustyhmät ovat 
hyviä ensimmäisen ja n-nen kerran 
harjoittelupaikkoja ja usein ryhmät mielellään 
ottavat harjoittelijoita. Yksityisellä puolella voi 
harjoittelupaikan saaminen olla haastavampaa, 
mutta ottakaa yhteyttä työnantajiin ja kyselkää 
työ- ja harjoittelupaikoista.

A. R.
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• Admescope on oululainen 
tutkimuspalveluyritys, joka tarjoaa 
prekliinistä ADME-tutkimusta 
lääkeyrityksille.

 - ADME-tutkimuksessa, eli 
"absorption, distribution, 
metabolism, and excretion", 
selvitetään lääkeaineen 
käyttäytymistä organismissa.
 - Admescope tarjoaa 

tutkimusta esimerkiksi in vitro 
aineenvaihdunnasta, lääkeaineiden 
kinetiikasta ja metaboliasta in vivo, 
sekä lääkeaineiden keskinäisistä 
vuorovaikutuksista.

• Työllistää muiden muassa kemistejä, 
biokemistejä, farmakologeja ja 
teknikoita.

• Yksiköt Oulussa ja Ruotsissa 
Södertäljessä.

 - Toimintaa 24 maassa.
• Admescopen asiantuntijat osallistuvat 

myös tieteellisen tutkimuksen tekoon 
ja heidän julkaisunsa ovat löydettävissä 
yrityksen sivuilta.

https://www.facebook.com/admescope

https://www.linkedin.com/company/admescope

https://twitter.com/admescope

Lisätietoa:
https://www.admescope.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/ADME
https://www.admescope.com/material-portal/
peer-reviewed-scientific-articles.html

A. R.
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Viinipullo ja kenkä
Tositarinoita opiskelijoista

Klassinen tilanne: suomalainen mies. 
Vakava. Vakaa. Taipumaton. Vastassa 
este, viimeinen este, joka erottaa miehen 
rakkaimmastaan. Rakkauttaan suomalainen 
mies ei kuitenkaan tunnusta. Ei. Se ei ole 
suomalaista. 

Mies ryhtyy kamppailuun. Mies aseistautuu 
asein: veitsin, kynsin, hampain. Miehen 
ilme ei värähdäkään, kun hän huomaa 
tämän turhaksi. Mies puskee, mies taistelee, 
mutta este on ja pysyy, muuttuu entistä 
haastavammaksi, pakenee kauemmas, kuin 
miestä pilkaten. Mies katsoo estettä, silmästä 
silmään, pelkäämättä, värähtämättä, 
perääntymättä.  

Suomalainen mies. Alkukantainen. 
Alkukantaansa turvautuen mies päättää 
ottaa käyttöön raa’an voiman. Klank. 

Klank. Klank. Kerta toisensa jälkeen. Yhä 
uudelleen ja uudelleen. Muut nauravat 
miehelle. Turhaa työtä, he sanovat. Tuomittu 
epäonnistumaan, toiset hymähtävät. Mies 
ei kuuntele. Mies ei luovuta. 

Klank. Klank. Klank. Tasaisesti. Hitaasti. 
Sisulla. Klank. Klank. Klank.

Ja ihme. Vähitellen mies pakottaa esteen 
liikkeelle esiin piilostaan. Taistelu on hidasta, 
hivuttavaa, uskoa nakertavaa. Mies jatkaa, 
jatkaa, jatkaa. Jatkaa, saaden epäuskoiset 
ympärillään ensin vaikenemaan, sitten 
hämmentymään. Väkijoukon perältä 
kajahtaa yksinäinen mutta sinnikäs 
kannustushuuto. Metsäpalon lailla huuto 
leviää joukossa. Mies on voittanut toverinsa; 
enää hänen pitää voittaa vastustajansa. 

Klank. Klank. Klank. Vastus on luja, mutta 
luja on suomalainen mieskin. Lujempi. 
Viimeinen klank. Vastus on voitettu. Mies 
saavuttaa rakastettunsa. Viinipulloon 
uponnut korkki on voitettu. 

P. J. 
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Mikä on HeLa? 
HeLa, toisin kutsuttuna Histoni 
experimental Lab, on Histonin oma 
bändi joka soittaa bilemusiikkia 
opiskelijajuhlissa. Bändi soittaa 
monipuolisesti pop- ja rockbiisejä  
satunnaisin internet-meemein 
kuorrutettuna. 

Milloin ja miten se syntyi? 
HeLa sai alkunsa villistä ideasta Histonin 
45 vuotisjuhlissa. Aluksi idea vaikutti 
vain vitsiltä, mutta ajatus muhi ja iti 
salakavalasti juuri kuten kontaminaatio 
kasvatusliemessä, kunnes lopulta idean 
omanneet halusivat käyttää iltansa 
johonkin muuhun kuin selkkareiden 
kirjoittamiseen. Kasa ihmisiä, jotka tiesivät 
miten jotenkuten pidellä jotain soitinta, 
rekryttiin kokoon ja siitä se lähti. Histonin 
oma bändi. Ensimmäisen keikkansa HeLa 
soitti lukukauden päätös bileissä 2016. 

Ketkä ovat nykyiset ja entiset 
jäsenet?
Nykyiset jäsenet:
Juho-Ville Heikkinen - bassokitara
Panu Isomursu - sähkökitara
Mikko Hukkanen - rummut
Iida Nikkinen - laulu & koskettimet
Riina Aho - poikkihuilu - koskettimet & laulu
Jere Kettunen - bassokitara
Mikko Kumavaara - klassinen kitara
Sebastian Hämäläinen - laulu
Janica Thomasson - laulu

HeLa
Histoni experimental Lab

Entiset & tauolla olevat jäsenet:
Benjamin Michelin - laulu, kazoo, 
koskettimet
Antti Kiviniemi - sähkökitara, saksofoni
Teemu Tiiro - bassokitara
Hugo Rauhamaa - sähkökitara
Pauliina Junttila - bassokitara, koskettimet
Pavel Stehansev - harmonikka
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Millaista musiikkia soitatte?
Kaikenlaista, mutta Helan päämusiikkityyli 
oli heti alkuun selkeä: Rock’n’Rölö. 
Olemme keskittyneet suosittuihin, 
viihdyttäviin kappaleisiin joiden tahtiin on 
mukava jorata, oli bileet millaiset tahansa. 
Tyylimme on ailahdellut laidasta laitaan, 
ottaen vaikutteita jazzista, funkista, jne… 
Ja, dare I say, progressiivisesta rokista.

Miten voin liittyä mukaan!
Matka tähteyteen on pitkä ja raskas. 
Vain murto-osa yrittäneistä ovat eläneet 
kertomaan tarinansa. Tulet uhraamaan 
verta, hikeä ja kyyneliä ja viettämään 
lukemattomia unettomia öitä hioessasi 
taitojasi ja odottaessasi että sisäinen 
Muusasi ilmestyy ja vihdoin julistaa sinun 
olevan valmis… Tai sitten voit puhua 
kenelle tahansa meistä. Emme pure 
turhan kovaa. 

Kuka voi liittyä?
Kautta HeLan historian se on ollut 
hyvin avoin kaikille musiikkihenkisille 
biokemisteille. Vakituisten bändi jäsenten 
lisäksi keikoilla on esiintynyt vierailevia 
tähtiä, kuten ksylofoni-artisti (Emma) sekä 
Shrek, Taistelujaska ja Super Mario (Lauri).
Etsimme joukkoomme aina uusia soittajia, 
oli kyseessä mikä tahansa soitin tai ääni. 
Kokemusta bänditoiminnasta et tarvitse! 
Myöskään turhia paineita esiintymisestä 
ei tarvitse ottaa, sillä teemme ohjelmiston 
soittajien tason mukaan.  Sinun  tulisi  
kuitenkin  hallita  instrumenttisi  
perusteet,  eri  sävellajit, soinnut sekä 
perusasteikot. HeLa treenaa noin kerran 
viikossa Linnanmaan kiltakompleksilla. 
Roudaamme soittimet paikalle ennen 
treenejä kimppakyydillä. Tervetuloa 
mukaan!

Missä näen teidän esiintyvän?
Pyrimme esiintymään kaikissa Histonin 
päätapahtumissa ja pienemmissä 
myös, jos meillä on tarpeeksi aikaa 
harjoitella. Esimerkkejä tapahtumista 
ovat Halloweenbileet, Pikkujoulut, 
Haalaribileet ja Päättäjäisbileet. 
Tulevaisuudessa saatamme esiintyä 
tiedekunnan omissa tapahtumissa! Kuka 
tietää kuinka isoksi kasvamme? Liity 
mukaan selvittämään!

I. N.
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Yläkerta
Auto ja opiskelija ovat ylivertainen yhdistelmä. On mukavaa ajella autolla ympäri 

kaupunkia muiden opiskelijoiden ihailevien ja ehkä hieman kateellisten katseiden 
alla. Välillä voi kavereitansa heittää kaiken maailman bileisiin keskellä yötä ja olla yön 
pelastava ritari (tai uber-kuljettaja). Auton omaava opiskelija voi olla huoleti siitä, 
että jäisi unholaan. Aina löytyy joku opiskelija, joka on kuullut kaverinsa kaverin 
omistavan auton ja kysyy yön pikkutunneilla, että olisiko mahdollista saada kyytiä 
bileisiin tai pois sieltä. Auto nostaa opiskelijan statusta huomattavasti, varmaan 
lähemmäksi Jeesuksen statusta. Ainakaan tällöin ei kuulu samana kategoriaan 
alhaisten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa, ja voit myös jättää liikennesäännöt 
ja -valot huomiotta sillä olethan autoilija. Auton omaavan opiskelijan ei myöskään 
tarvitse olla enää riippuvainen julkisesta liikenteestä (tai sen puutteesta), tällöin olet 
syntynyt villiksi ja vapaaksi! Tätä ajatusta myötäillessä autoileva opiskelija voi laittaa 
Steppenwolfin Born To Be Wild -kappaleen soimaan ja ajaa kohti auringonnousua 
vanhalla ratsullaan. Get your motor runnin', Head out on the highway, Lookin' for 
adventure!

Auto ja opiskelija, ei jumalauta. Jos mamma tai pappa ingen 
betalar, niin siinä pitää olla vähintään palkkatöissä opiskelujen 

ohella, että sen saa pidettyä. On autoveroa, liikennevakuutusta, 
katsastusmaksua ja polttoaineveroa. Vero tai maksu siellä ja 
täällä, ne eivät lopu autoilevilta. Opiskelijan pitää syödä, 
mutta niin myös auton. Polttoaineen hinta vaihtuu kuin tuuliviirin 
suunta. Ja turha luulo, että se edes joskus laskisi huomattavasti 
– öljyn hinnan laskukaan ei asiaan auta sillä eihän sitä missään 
nimessä voida laskea, että isojen herrojen osinkotulot pienenisi. 
Parkkipaikan löytäminen on välillä niin perseestä, että sitä 
alkaa miettimään olisiko aika luopua auton perkeleestä. Sitten 
kun löydät sen ainoan parkkipaikan toisella puolella kampusta ja 
ryntäät laboratorioon, niin muistat (tai unohdat kokonaan) juuri 
sillä kiireisimmällä hetkellä tarvitsevasi lisää pysäköintiaikaa. 
Palatessasi autolle huomaat mukavan parkkisakon ilmestyneen 
tuulilasiin ja kenties kirsikkana kakun päällä jonkun toisen 
autoilijan jättäneen lommon autosi kylkeen (tietenkään ilman 
mitään yhteystietoja). Ja kaiken lisäksi se saatanan auto alkaa 
juuri ennen palkan- tai tuensaantipäivää tekemään kaikkia 
oikkujaansa. Jos autonmyyjä ei huijaa, niin auton 
valmistaja sitten. Jospa sitä rälläköisi tuon paskan 
palasiksi ja upottaisi johonkin suohon. Tai veisi 
nistien ryöstettäväksi.

...anonyymin biokemistin mietteitä

alakerta
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Suppi testaa:
Pussikaljapaikat Oulussa – frisbeetä vai söpöjä 
sorsia?

Eräänä kesäkuisen koleahkona, mutta 
mukavan aurinkoisena päivänä Supernatantin 
arvovaltainen tuomaristo, Lauri, Kevin, Panu, 
Bence ja Annastiina täyttivät reppunsa oluilla, 
ja suuntasivat pyöränsä (Paitsi Lauri. Laurilla ei 
ole pyörää. Oulussa on oltava pyörä, koska 
muuten täällä ei voi liikkua. Vaikka sitten 
varastettu. Lauri on kakkapylly.) kohti kaljan 
arvoisia pussikaljapaikkoja. Testattaviksi 
paikoiksi valikoituivat Värtön uimaranta lähellä 
Kontinkankaan kampusta, kaunis Ainolan puisto 
keskustan kupeessa, Nallikarin hiekkaranta 
ja Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
Linnanmaalla.

Värtön uimaranta
Ensimmäinen kohteemme oli Värtön uimaranta, 
joka sijaitsee näppärästi melko lähellä 
Kontinkankaan kampusta. Sinne on siis kätevä 
suunnata esimerkiksi Kontinkankaan S-marketin 
tai Värtön K-marketin kautta suoraan labrasta. 
Uimarannan läheisyydessä on kesäisin peräti 
kaksi kahvilaa ja jäätelökioski, vessat, paljon 
roskiksia ja iso nurmikko. Viihtyisyyttä siis piisaa, 
ja rannalla voi kuluttaa aikaa esimerkiksi 
frisbeetä heittelemällä. 

Testiryhmä osoittautui hieman laiskaksi, joten 
frisbeetä tyydyttiin heittelemään nurmikolla 
istuen. Ryhmän vetelyys toi kuitenkin esiin 
uuden plussan: rannalla ei ole sääskiä! Eikä 
punkkejakaan ole kukaan tiettävästi joutunut 
reissun jälkeen itsestään poimimaan. Uimaan 
testiryhmäläiset eivät kesäisessä +13 oC 
lämpötilassa tarenneet, mutta Kevin muisti 
rannassa olevan ”instant death” -äkkisyvä 

verrattuna Nallikariin, jossa uimaan menijä saa 
kahlata kilometrin, ennen kuin voi uida muutakin 
kuin käsipohjaa.

Suosittelemme siis Värtön uimarantaa kaikille 
Kontinkankaalla viihtyville, erityisesti kesän 
labraorjuudessa viettäville, sekä syksyn 
ensimmäisistä tai kevään viimeisistä kursseista 
kärsiville.

Päätoimittaja (keltainen takki) 
heittämässä toimittajaa päähän 
frisbeellä. Tai sitten tekemässä 
kyseenalaista tervehdystä.

+ Kaupat ja vessat lähellä
+ Kampus vieressä
+ Tilava
+ Kesäkahvilat ja jäätelökioskit
+ Uintimahdollisuus

- Kampus vieressä
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Kooltaan niemi oli ehkä noin 10x10 metriä, joten 
kovin isolla porukalla paikalle ei oikein mahdu. 
Myös tekeminen oli vähissä: mukana ollut frisbee 
olisi ollut välittömässä hukkumisvaarassa, jos sitä 
olisi kokeiltu. Korttia pöydällä olisi ehkä voinut 
tuulettomalla säällä pelata. Siispä tyydyimme 
nauttimaan juomistamme ja seurailemaan 
lähettyvillä seikkailevaa sorsaa. Havaitsimmepa 
horisontissa myös Jeesuksen ystävineen!

Ainolan puisto
Ainolan puistossa leiriydyimme pieneen 
niemennokkaan Oulujoen rantaan. Puistoa 
kauniimpaa paikkaa tuskin Oulun keskustan 
lähettyviltä löytyykään! Rehevien istutusten ja 
isojen nurmikoiden täyttämä puisto muistuttaa 
kesäisin lähinnä Muumilaaksoa. Lähin kauppa 
löytyy Myllytullista, mutta keskustankaan 
matkaa ei ole kuin kilometrin verran. Lisäksi 
sekä matkalta että puistosta löytyy kahviloita 
ja jäätelökioskeja. Leiripaikallamme oli kivinen 
pöytä ja penkit, sekä roskis. 

Jeesukset tulevat, oletko valmis?

Oulun valaat toiminnassa.

Sairaan nopee (paitsi Lauri) ja värikäs!

+ Ympäristö
+ Penkit ja pöytä valmiina

-  Kaupat melko kaukana
-  Tilan vähäisyys
-  Tilan vähäisyys

Värtön uimarantaan ei ole kovin 
pitkä matka Kontinkankaan 
kampukselta.
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Nallikariin saavuttuamme Lauri oli tietysti heti 
hukassa, mutta saimme jäätelöä ja pääsimme 
pomppimaan kiipeilytelineeseen, joten kaikki 
oli hyvin. Nallikarin hiekkarannalta löytyy 
kiipeilytelineiden lisäksi beach volley -kenttiä, 
ulkokuntosali ja rantaa kiertävät lenkkeilypolut. 
Jos tämä kuulostaa liian aktiiviselta toiminnalta, 
rannalle voi tietysti tulla aina vain löhöämään 
ja vaikka nyt nauttimaan sitä olutta. Vessat, 
pukukopit sekä useampi kahvila/ravintola/
jäätelökioski löytyvät myös, totta kai. Kauppoja 
ei kovin läheltä löydy, mutta Nallikariin tullaan 
joko Toppilan, Tuiran tai keskustan läpi, jolloin 
joku marketti kyllä eksyy matkan varrelle. 
Jäätelöiden jälkeen kiipesimme majakkaan 
nauttimaan maisemista ja kaljasta. Vaikka 
varsinaisesti rannalla ei ollut hyttysiä, suuria 
ötökkäparvia leijaili silti majakan tuntumassa. Ei 
olla biologeja, ei tiedetä mitä ne oli. Toki ötit 
Nallikarissa ovat varmaankin melko harvinaisia, 
sen verran kova tuuli paikalla usein käy.

Ainolan puistoa suosittelemme IHAN KAIKILLE! 
Oulussa ei voi asua viettämättä muutamaa 
aurinkoista päivää tässä puistossa, sen 
verran kaunis paikka on kyseessä. Paikaksi 
tosin kannattaa valita jokin hieman tilavampi 
spotti kuin Supin testaama niemi, siellä ei ollut 
kuin sorsa ja Jeesus horisontissa :( Seuraa 
puistoon saa esimerkiksi Histonin vapaa-
ajan ryhmästä: https://www.facebook.com/
groups/1550865991875140/.

Nallikari
Koska Laurin pyörättömyys hidasti 
matkantekoamme olennaisesti, oli matkalla 
Nallikariin pidettävä jo evästauko. Pysähdyimme 
siis pitsalle Merikosken taskuun Turtlesiin. Siitä 
myös Lauri pääsi kätevästi jatkamaan matkaa 
Nallikariin bussilla, sillä Tuiran Merikoskenkadulla 
pysähtyvät kaikki Oulujoen pohjoispuolella 
liikennöivät bussit (Hox!).

Nallikarin rannat kannattaa käydä 
tarkistamassa viimeistään kesällä.

Ainolan puistosta löytyy useita hienoja 
alueita pussikaljoittelulle!

+ Maisemat
+ Uintimahdollisuus
+ Tilava
+ Kesällä jäätelökioskit

- Etäisyydet muualle
- Kaupat kaukana
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Nallikaria voimme suositella niille, joita ei 
haittaa jäätävä tuuli viileällä säällä ja hirmuiset 
turistimassat ja hiekkapöly hyvällä säällä. 
Kannattaa täällä silti käydä, meri on ihanan 
lämmin silloin, kun se on lämmin ja maisemat 
aina hienot.

Oulun yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha

Valitettavasti testiryhmämme pölhöt olivat liian 
hitaita, eivätkä ehtineet puutarhalle :< No ehkä 
ensi kerralla, puutarhalla voi käydä esimerkiksi 
syksyllä ihailemassa jättikurpitsoita! Puutarhaa 
kannattaa ehdottomasti käydä tutkimassa 
erityisesti kesäkuussa, sillä silloin suuri osa 
kasveista ja esimerkiksi omenapuut kukkivat. 
Läheltä löytyvät Kaijonharjun ja Linnanmaan 
marketit, sekä jopa Alko, joten ensimmäisten 
kemian luentojen aiheuttamassa hajotuksessa 
on hyvä pyörähtää puutarhalle nauttimaan 
virkistävä olut tai kaksi. A. R.

Oulussa kannattaa omistaa polkupyörä, jos 
aikoo tutkia kaupunkia ja sen lähistöä.

Oulun yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha kannattaa kokea kesällä!
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The nine circles of 
biochemistry Hell

The gates of Hell bear an inscription 
“Lasciate ogne speranza, voi 
ch'intrate”, abandon all funding, ye 
who enter here.

First Circle, Limbo
The very first circle of Hell holds those who 
have done their labwork properly but have 
not held an exact laboratory journal on their 
work. They are doomed to wander eternally 
in the limbo as the confused scientist who 
had to continue their work without previ-
ous notes.

Second Circle, Lust
Here storms and waves of the underworld 
forever torment in discomfort the ones with 
unhealthy desires and those who have fallen 
for fellow scientists. Fucking a lab-partner 
is bad science.

Third Circle, Gluttony
Addiction, wastefulness, and acts of 
overconsumption are a one-way-ticket to the 
third circle. Here you can find biochemists 
who throw away the last microliter of 
antibody solution, who use a random 
number of mice in their experiments and 
some who steal 95% ethanol during wappu.

Fourth Circle, Greed
Materialism is not the way of a scientist. In 
here the deity of wealth, Pluto, greets you 
with “Papé Satàn, papé Satàn aleppe”. The 
work of a scientist doesn’t pay well often. It’s 
tempting to go full “Breaking Bad” for some 
extra green.

Fifth Circle, Wrath
Warmonger and moody people, all in the 
same stinking pot of swampy filth. I know 
that imbecile lab partner of yours messed 
up your blot but holding a grudge isn’t go-
ing to help.

Sixth Circle, Heresy
No science here, only humanists.
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Seventh Circle, Violence
Here, in a lake of boiling blood are the ones 
who have turned to violence in their work. 
Throwing lab-ware at your idiot co-worker 
might seem like a reasonable action but 
those erlenmeyers aint cheap.

Eight Circle, Fraud
Some of the nastiest villains of all are found 
here. They put random references in their 
work even if all they used was Wikipedia, 
leave out information that doesn’t fit the hy-
pothesis and don’t finish their drinks dur-
ing mallasapro. Here you get homework 
everyday and every night is an all-nighter.

Ninth Circle, Treachery
The deepest place in Hell is a cold place. 
The warmth of incubators can’t reach it and 
here the soles of the sinners are frozen in 
the icy lake of damnation. It’s a place for 
the scum of the scum, oath breakers and 
back stabbers. Here you can find deserters 
who have switched to medical school from 
biochemistry and those who have broken 
their freshmen oaths.

At the centre of the frozen lake, in the 
deepest depths of Hell lays the one who 
committed the ultimate sin, a treachery 
against science, caliph Umar of Baghdad 
who conquered Egypt in 640 A.D. and 
ordered the remaining books of Alexandria 
to be burned in 641 A.D.

A. K. (article) & J. T. (graphics)
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Ainejärjestö
Ainejärjestöt kokoavat samaa pääainetta 
opiskelevat yhteen. Biokemistien 
ainejärjestö on Histoni ja esim. biologien 
Syntaksis. Oulussa ainejärjestö = kilta, 
jossain muualla kilta = teekkariainejärjestö.

Akateeminen vartti
Ei lukion OPOn viljelemä hauska juttu, 
vaan ihan oikea asia. Luennot alkavat 
aina vartin yli, tentit tasalta. Ole tarkkana 
kaikkien alkamisaikojen kanssa, sääntöön 
on poikkeuksia!

Assari
Assistentti. Sekä laskuharjoituksissa että 
labraharjoituksissa assarit assaroivat eli 
opettavat ja ohjaavat.

BMTK (FBMM)
Biokemian ja molekyylilääketieteen 
tiedekunta (Faculty of Biochemistry and 
Molecular Medicine). Täällä sinä opiskelet.

Dekaani
Tiedekunnan johtaja.

Lehtori
Yliopistotason opettaja eli ”ope”.

Etkot
Bileiden jälkeen on jatkot, bileitä ennen on 
etkot. ”Kai tuut Vulcan etkoille?”

Excu
Ekskursio. Yleensä ainejärjestöjen 
järjestämä opintoretki, jossa tutustutaan 
alan yrityksiin ja/tai toisiin yliopistoihin. 
Excuun kuuluu usein myös vapaamuotoista 
virkistymistä (OPM x2).

Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija. 
Biokemialla pHuksi.

HeLa
Joko syöpäsoluista valmistettu ja 
tutkimuksessa paljon käytetty solulinja tai 
Histonin ikioma bändi.

HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Tämä kannattaa hoitaa huolella kuntoon 
heti ensimmäisen vuoden alussa.

Kiltis
Biokemian opiskelijoiden ikioma 
kiltahuone Linnanmaan kampuksella. 
Tervetuloa nauttimaan halvasta kahvista ja 
hyvästä seurasta!

Kontu
Kontinkankaalla sijaitseva biokemistien 
kiltahuone. Lääketieteellisen killan 
”Mordorin” lähellä sijaitseva Histoni ry:n 
toinen päämaja, jossa voit keitellä halvat 
kahvit luentojen välissä.

Mordor
Lääketieteellisen killan OLK:n kiltahuone. 
Täällä vihollisesi juovat kahvia.

Kyykkä
Karjalaista alkuperää oleva huikea 
urheilulaji, jossa kartulla viskotaan 
kyykkiä. Nykyään muotoutunut joidenkin 
paikkakuntien opiskelijalajiksi.

Laskari
Laskuharjoitus. Tilaisuus laskea kurssille 
kuuluvia laskuja ja kysyä assareilta neuvoa.

Lipasto-pHuksi -sanakirja
- Välttääksesi noloja tilanteita -
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Lipasto
Oulussa yliopisto on lipasto. ”Joo, kohta 
lipastolla.”

Luento
Yliopiston ”oppitunti”. Luennoitsija opettaa 
parhaaksi katsomallaan tavalla ja kuuntelijat 
opiskelevat parhaakseen katsomallaan 
tavalla. Yleensä ei läsnäolopakkoa.

Lutka
Sana juontaa juurensa LuTK-lyhennyksestä 
(Luonnontieteellinen tiedekunta) ja 
sitä käytetään yleisnimityksenä kaikista 
luonnontieteiden opiskelijoista. Vaikka 
biokemistit eivät enää olekaan osa 
luonnontieteellistä, nimitys on jäänyt 
jossakin määrin elämään.

Metkut
Biokemian menetelmät -kurssi, ykkönen tai 
kakkonen.

n:nnen vuoden opiskelija
Nimitystä on muinoin käytetty 
maisterivaiheen opiskelijoista, mutta 
tällä hetkellä jos opintovuosia on >5, olet 
opiskellut niin kauan, ettei vuosia enää 
lasketa.

Professori
Yliopiston korkein arvonimi. Heillä on 
sekä tutkimuksellinen että opetuksellinen 
vastuu.

Pruju
Kurssimateriaali paperille printattuna. 
Yleensä kurssimateriaalit ovat saatavilla 
sähköisessä muodossa, mutta joskus se on 
erikseen ostettava monistenivaska.

Seminaari
Eli tieteellinen esitelmä. 
Maisteriopiskelijoiden ja tutkijoiden juttuja.

Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, johon sisältyy 
vanhat juoma- ja lauluperinteet.

Suppi
Supernatantti. Joko sentrifugoimalla 
aikaansaatu pelletin päälle jäävä liuos tai 
rakkaan ainejärjestömme rakas lehti, jota 
juuri luet.

Teekkari
Teknillisen tiedekunnan opiskelija.

Talo
Teekkaritalo! Kaijonharjussa sijaitseva 
teekkarien omistama rakennus, jossa paljon 
bileitä. ”Talolla tänää Lutka-sitsit”

Tentti
Aivan sama asia kuin koe.

Tuudo
Mobiilisovellus, josta löydät 
lukujärjestyksen, ruokalistat, Linnanmaan 
ja Kontinkankaan kampusten kartat, 
joukkoliikenteen aikataulut sekä 
opintosuoritukset. Tuudon kautta voit myös 
ilmoittautua kursseille ja tentteihin!

OPM
Maileissa usein esiintyvä termi, ”Oma pullo 
mukaan”, eli varaa omat virvoikkeet.

OPM x2
Variaatio edellisestä, ”Omat pullot 
ja pyyhe mukaan”, yleensä tarkoittaa 
saunomismahdollisuutta.

Peenikslintu
Myyttinen taruolento, kaikkien Histoneiden 
ja varsinkin Supernatantin suojelija.

J.T.
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Eli miten nää voit himosäästää paskakaupunnissa
Tuilla kituuttaminen Oulussa

Yliopisto-opintojen aloittaminen tarkoittaa yleensä sitä, että edessä on kämpän 
hankinta ja totuttautuminen uudenlaiseen rahatilanteeseen. Supernatantin toimitus 
on koonnut vinkkejä, joiden avulla opintojen alkutaival voi hieman helpottua.

Tuet

Opintotuki, tuo mielipiteitä jakava rahallinen 
avustus, mahdollistaa jonkinnäköisen elämän 
täysipäiväisille opiskelijoille. Yliopisto-
opiskelijana eli korkeakouluopiskelijana olet 
oikeutettu opintotukeen mikäli opiskelet 
päätoimisesti, edistyt opinnoissasi ja 
tarvitset taloudellista tukea. Se muodostuu 
opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta 
ja osalle opiskelijoista myönnettävästä 
asumislisästä. 

Poikkeuksia lukuunottamatta opiskelijat 
kuuluvat nykyään yleisen asumistuen piiriin, 
jota on haettava erikseen. Samaan ruokakuntaan 
kuuluvat hakevat yhteistä asumistukea ja 
samaan ruokakuntaan kuuluvien aikuisten 
ja lasten lukumäärä, asunnon sijainti sekä 
bruttotulot vaikuttavat siihen. 

Opintoraha ja asumislisä ovat valtion 
rahoittamia ja kuukausittain maksettavia 
avustuksia. Jos  sinulle  on  myönnetty  
opintolainan  valtiontakaus, voit hakea 
opintolainaa pankista, joka päättää lainan 
myöntämisestä. Muista olla erittäin tarkka 
tulorajojen kanssa ja huomioi, että opintoraha 
on veronalaista tuloa. Vuositulorajataulukon 
löydät Kelan nettisivuilta. Jos lähtisimme 
kirjoittamaan kaikista opintotuen kiemuroista, 
niin tämän lehden palstatila ei siihen riittäisi. 

Siksi kehotammekin mitä lämpimimmin 
tutustumaan Kelan nettisivujen tarjontaan. 
Opiskelijan tukiin liittyvissä asioissa apua 
antavat muun muassa Kela ja Oulun yliopiston 
ylioppilaskunta (OYY).

Lisää tietoa opiskelijan tuista voit lähteä 
etsimään seuraavalta nettisivulta:
www.kela.fi/opintotuki
www.kela.fi/yleinen-asumistuki
www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot 
www.kela.fi/asumistuki 

Asuminen

Jos et ole vielä alkanut katsella kattoa pääsi päälle 
Oulusta, niin aloita se mahdollisimman pian. 
Muista myös hakea yleistä asumistukea Kelalta. 
Asunnon vuokra vie yleensä suurimman osan 
opintotuestasi, joten kannattaa miettiä tarkkaan 
millaiseen asuntoon haluat muuttaa. Yksin 
asuminen on luonnollisesti kalliimpaa kuin 
kämppiksen tai avopuolison kanssa asuminen, 
mutta jos et halua tinkiä mukavuudesta, yksiön 
tai pienen kaksion vuokraaminen on ihan 
mahdollinen ratkaisu. Opiskelija-asuntoja 
löydät helpoiten Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiön eli PSOAS:n nettisivuilta. 

Valitessasi asuntoa ota huomioon sijainti 
erityisesti, jos aiot liikkua bussilla. Oulun 
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Kulkeminen
Oulun joukkoliikennettä voit hyödyntää 
parhaiten Waltti-kortin avulla. Waltti-kortti on 
bussikortti, jolle voit ladata rahaa haluamasi 
summan tai ostaa 30 vrk:n kausilipun. Jos 
liikut bussilla vain enintään 10 km etäisyydellä 
Oulun keskustasta (Kontinkankaan ja 

joukkoliikenteen nettisivuilla voit testata, miten 
helposti pääset kulkemaan Linnanmaalle tai 
Kontinkankaalle bussilla. On järkevämpää 
sijoittua Kontinkankaan kampuksen 
lähiympäristöön, sillä biokemian opetus 
tapahtuu pääpainoisesti siellä. Linnanmaan 
kampus kyllä tulee varmasti tutuksi pakollisten 
kurssien ja sivuainekurssien johdosta. 
Kämpästä on turha ottaa kuitenkaan liikaa 
paineita. Oulusta löytyy kohtuullisen helposti 
asuntoja,  ja aina voi muuttaa uudestaan. Jos et 
ole vielä löytänyt asuntoa opiskelujesi alkaessa, 
niin ota reippaasti yhteyttä Histoniin – apua 
kyllä järjestetään!

Edullisia asuntoja voit lähteä etsimään 
seuraavilta nettisivuilta:
www.psoas.fi/
www.oulunsivakka.fi/
www.otokyla.fi/ (vuokraa pääasiassa asuntoja 
ammattikorkeakouluopiskelijoille)
w w w.vuok raov i . com/vuok ra-asunnot /
uusimmat/oulu (yksityisiä)
www.oikotie.fi/ (yksityisiä)
www.lumo.fi (yksityinen)

Linnanmaan kampuksen väliä tai päinvastoin), 
niin aikuisen (yli 24-vuotias) kannattaa 
hankkia 52,50 € maksava A- tai B- tai C- 
tai D-matkustusvyöhykelippu (nuorille eli 
17-24-vuotiaille se maksaa 42,00 €)  koska 
sillä voit kulkea rajattomasti kuukauden ajan. 
Kertalippu aikuiselle maksaa 3,30 € A/B/C/D-
matkustusvyöhykkeillä eli tee hyvissä ajoin 
kannattavuuslaskelmat. 

Varsinaista opiskelijalippua ei enää ole, vaan 
se on korvattu 17-24 vuotiaille tarkoitetulla 
nuorisolipulla ja yli 24 vuotiaille on aikuisten 
lippu. Yli 24-vuotias opiskelija voi ostaa 
nuorisohintaista kausilippua, jos hän 
on päätoiminen opiskelija. Lukuvuoden 
ensimmäinen lippu myydään vain Oulu10-
palvelupisteessä (Torikatu 10). Ostotapahtumaa 
varten opiskelijan on tuotava mukanaan 
huolellisesti täytetty opiskelijalippuhakemus,
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ja alennus on todistettava vuosittain elo- tai 
syyskuun aikana oppilaitoksen antamalla 
todistuksella (esim. opiskelijakortti) Oulu10:n 
palvelupisteessä. Waltti-kortin voit hankkia 
Oulu10-palvelupisteestä tai tilata netistä, 
jolloin kortti tulee postitse. Oulun R-kioskeilla 
voit ladata Waltti-kortillesi lisää arvoa tai 
kausilipun. Waltille pystyy myös lataamaan 
Oulun kaupungin liikuntalippuja.

Muista, että busseilla on kesäisin eri aikataulut 
kuin muina vuodenaikoina, joten busseja kulkee 
syksyllä hieman tiheämpään. Polkupyörän 
saa myös ottaa Oulussa bussin kyytiin ilman 
lisämaksua, mikä on varsin kätevää. Pyörä 
on Oulussa todella näppärä kulkuväline, 
mutta siihen kannattaa hommata kunnollinen 
lukko, sillä ne tuppaavat lähtemään helposti 
pitkäkyntisten mukaan.

Lisätietoa busseista ja pyöräilystä löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:
www.oulunjoukkoliikenne.fi/etusivu
www.oulunjoukkoliikenne.fi/waltti-liput-
opiskelijoille 
www.oulunliikenne.fi/#/pyoraily 

Huvitukset

Kaikille on varmaan itsestäänselvyys, että 
hauskanpitoon ei välttämättä tarvitse paljoa 
rahaa. Oulussa voi tehdä paljon kaikenlaista 
ilmaiseksi tai kohtuuhinnalla. Opiskelijakortti 
kannattaa hankkia heti, että pääset 
nauttimaan kaikista opiskelija-alennuksista 
mahdollisimman nopeasti. Jos sinun tekee mieli 
pelata konsolipelejä, mutta et halua maksaa, 
niin Oulun kaupunginkirjastosta voi lainata 
Xbox 360, PS3-, PS4- ja Wii- tai Wii U -pelejä 
kirjastokortin avulla.

Useimmista kaupungin liikuntapaikoista saa 
opiskelija-alennusta, mutta jos tekee mieli 
liikkua enemmän tai aloittaa joku harrastus, 
kannattaa hankkia yliopistolta Sporttipassi, jolla 
saa lisäalennusta monista urheiluharrastuksista. 
Jos haluat ihan ehdottomasti käydä elokuvissa, 
niin kannattaa muistaa, että Finnkinon liput 
ovat huomattavasti halvempia, jos menet 
leffaan ma-pe välisenä aikana ennen klo 17 
alkaviin näytöksiin ja opiskelija-alennuksen 
saat tietenkin opiskelijakortilla. Myös Histoni ja 
sen jäsenistö järjestää kaikenlaista hauskanpitoa 
ympäri vuoden. 

Muista vilauttaa opis-

kelijakorttia vähän 

kaikkialla, saatat saada 

alennuksia yllättävän 

monista asioista!

Lisätietoa opiskelijakortin eduista löytyy 
seuraavalta nettisivulta:
www.frank.fi

Sähköiset työkalut

Älä osta kallista Microsoft Office -pakettia! 
Oulun yliopiston opiskelijat voivat ladata 
ilmaiseksi Microsoft Office 365 ProPlus 
-paketin ohjelmat tietokoneelle O365-
sähköpostin kautta. Tämä edellyttää kuitenkin 
O365-palvelun rekisteröimistä eli kannattaa 
ihan oikeasti tehdä se! 

Jos kuitenkaan et tykkää Microsoftista, 
niin netistä löytyy ilmaisohjelmia (kuten 



37

OpenOffice). Huomioi tämä kuitenkin 
ryhmätöitä tehdessä, sillä ongelmia voi syntyä 
eri ohjelmistojen ristikäytössä. Jos tarvitset 
viruksentorjuntaa, niin Oulun yliopiston 
Ohjelmistojakelun kautta saa alennuskoodin, 
jolla saa hankittua F-Securen SAFE-ohjelmiston 
alennettuun hintaan. Linnanmaalta ja 
Kontinkankaalta löytyy myös ICT-piste, 
joten jos läppäri takkuaa, kannattaa suunnata 
ensimmäisenä sinne tietotekniikkaongelmien 
kanssa.

Lisätietoja sähköisistä työkaluista löydät 
seuraavalta nettisivulta:
www.oulu.fi/yliopisto/node/34769

Syöminen

Ruoka maksaa, mutta syödä pitää! Halvan ruuan 
ei kuitenkaan tarvitse olla liian yksitoikkoista 
tai epäterveellistä. Internet on täynnä mitä 
monimuotoisempia reseptivalikoimia, vain 
sinun budjettisi ja kokkailutaitosi rajoittavat 
tätä valikoimaa. Jos et jaksa kokkailla jokaista 
ateriaasi, niin kannattaa hyödyntää Kelan 
tukemaa opiskelijaruokailua Unirestan tai 
Amican ravintoloisa. Halvimmillaan saat 
syötyä vatsasi täyteen 3,89 €:lla (tämä siis 
Unirestalla Kontinkankaalla). Tämä sisältää 
yhden ruokajuoman (maito, mehu, jne.), 
salaatin, leivän ja pääruuan lisukkeineen. 
Vettä toki saa ottaa ilmaiseksi niin paljon kuin 
jaksaa ja toki ruoasta riippuen sitä saa yleensä 
mättää lautasen täyteen. Harvemmin on tullut 
lähdettyä opiskelijaravintolasta nälkäisenä. 

Saat ateriatuen (1,94 €) ostamaasi ateriaan 
esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin 
(SYL/SAMOK-kortin), Kelan ateriatukikortin 
tai maksamalla aterian Lyyra-maksutarralla. 

Näiden korttien puuttuessa voit esittää 
väliaikaisesti opiskelutodistuksen tai 
muun korkeakoulun antaman todistuksen 
tai opiskelijakortin, josta opiskeluoikeus 
korkeakoulussa käy ilmi.

Lisätietoa halvasta ja hyvästä ruuasta löytyy 
seuraavilta nettisivuilta:
www.opiskelija.ruokablogeja.fi/ 
www.martat.fi/ruoka/reseptit/ 

P. I. & M. H.
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Tervehdys kaikille uusille fukseille! 
Olen Bence Berki, yksi vuoden 2017 

fukseista ja aion kertoa teille hieman 
omasta fuksivuodestani, jotta tiedätte 
mitä yliopiston ainutkertainen vuosi pitää 
sisällään.

Ensimmäinen päivä syksyllä sisälsi 
paljolti tutustumista yliopistoon ja uusiin 
ihmisiin. Biokemialle otetaan sisään 30 
opiskelijaa vuosittain ja meidät jaettiin 
kolmeen 10 hengen pienryhmään. 
Alkuun jännitin itsekin tutustumista 
omiin pienryhmäläisiin ja eksymistä 
Linnanmaan sokkeloisella kampuksella. 
Onneksi pätevät pienryhmänohjaajat 
eli pro:t auttoivat ryhmäytymisessä ja 
opastivat meitä ensimmäisen viikon 
aikana. Orientoitumisen ja tutustumisen 
ohella jännitys alkoi kadota ja huomasin 
pian, että opiskelijakaverini ovat aika 
siistejä tyyppejä.

Yliopiston ensimmäiset viikot sisälsivät 
paljon kaikkea uutta, kuten Future Factory 
-pöhinäpajan, ensimmäiset luennot, 
yliopiston sähköisten järjestelmien 
opettelun (WebOodi, Optima, Noppa) 
sekä kursseille ilmoittautumisen. 
Opinnot alkoivat pakollisilla kemian 
ja solubiologian luennoilla, jotka 
sisältävät osittain lukiosta tuttua tietoa, 
mutta myös paljon uutta. Yliopistossa 
kannattaa varautua melkoiseen tiedon 
tulvaan, koska asiaa tulee luennoilla ja 
paljon. Biokemian kurssit alkavat myös 
jokseenkin samaan aikaan Biokemian 

Fuksivuoteni
-Erään fuksin tarina

menetelmien sekä Biomolechules for 
biochemists -kurssien muodossa, joiden 
mukana saa ensikosketuksen biokemiaan.
Tiedekunta järjesti meille myös pitkin 
syksyä ns. Chaperoni-päiviä, työpajoja, 
joissa fuksit pääsivät tutustumaan 
biokemistin käytännön työhön ja 
menetelmiin. 

Luentojen rinnalla kiinnostavimpia 
opintoja olivat kyllä 

"Fuksivuosi on 
ainutkertainen 

ja mahtava 
aloitus yliopiston 

opiskelijaelämälle, joten 
suosittelen ottamaan 

siitä kaiken irti."
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laboratorioharjoitukset. Ennen biokemian 
laboratorioita kävimme kurssin 
Kemian perustyöt, jossa tutustuttiin 
laboratyöskentelyn ydinjuttuihin 
erilaisten kokeiden ja menetelmien avulla. 
Biokemian menetelmissä puolestaan 
tutustuttiin käytännön kokeilla mm. 
DNA:n, RNA:n, hiilihydraattien ja lipidien 
ominaisuuksiin. 

Ensimmäinen kerta labrassa on lähes 
aina valtaosalle haastava, kun ei vielä 
osaa tehdä teoriassa kerrattuja asioita 
käytännössä ja toimia rutiininomaisesti 
biokemian labrassa. Tätä ei kannata 
kuitenkaan säikähtää, koska ajan mittaan 
laboratoriotyöhön saa tietyn kosketuksen 
ja se alkaa sujua paremmin. Pikku G:n 
sanoin: ”Virheist oppii ja kokemus karttuu”.

Opiskelujen rinnalla opiskelijaelämässä 
on vahvasti läsnä biokemistien 
oma ainejärjestö Histoni. Pienestä 
jäsenmäärästään huolimatta kilta on 
todella aktiivinen ja kaikki jäsenet ovat 
positiivisesti varautuneita (Ba Dum Tss). 
Histoni järjestää paljon erilaista toimintaa, 
mm. bileitä pitkin vuotta ja jokaviikkoisen 
liikuntavuoron. Monien tapahtumien 
ansiosta ainejärjestöstä saa todella 
helposti uusia kavereita. Myös vanhempiin 
opiskelijoihin on helppoa tutustua 
juurikin pienen ja erittäin yhteisöllisen 
killan kautta. Killalla on myös oma bändi 
HeLa, josta on oma esittelyartikkelinsa 
erikseen tässä lehdessä.

Histonin lisäksi yliopistolla on monia 
muita kiltoja, jotka järjestävät tapahtumia 
ja toimintaa. Itse lähdin mukaan 
mm. OLuT ry:n sekä Oulun Etelä- ja 
Keskipohjalaisen osakunnan toimintaan 

ja olen yksi kiltalehtemme Supernatantin 
toimittajista ja soitan oboeta Histonin 
bändissä. Mikäli sinua kiinnostaa 
järjestötoiminta, suosittelen mukaan 
lähtemistä lämpimästi!

En muista montako tapahtumaa kuluneen 
fuksivuoden aikana järjestettiin, mutta 
jokaisesta on jäänyt itselle todella mukava 
fiilis. Suosittelen kaikkia lähtemään mukaan 
Histonin tapahtumiin avoimesti ja hyvillä 
mielin. Syksyn ensimmäisiä tapahtumia 
ovat Vulcanalian etkot, jossa voi tutustua 
niin omiin vuosikurssikavereihin kuin 
vanhempiin opiskelijoihinkin rennossa ja 
mukavassa meiningissä. Itselleni varmasti 
mieleenpainuvimmat tapahtumat olivat 
Histonin omat fuksiaiset ja Halloween-
teemabileet.

Fuksivuosi on ainutkertainen ja mahtava 
aloitus yliopiston opiskelijaelämälle, 
joten suosittelen ottamaan siitä kaiken 
irti. Toivotan kaikille oikein mukavaa 
opintojen alkua ja Oulussa nähdään!

B. B.
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Vaihto-opiskelijan elämää

Täällä oli jo kesä, kun huhtikuussa tultiin. 
Saksassa rööki on kallista ja kalja halpaa. 
Yrityksestä huolimatta aivan noilla eväillä 
ei arjesta selvitä, joten mukaan kannattaa 
kaapata myös perunasalaattia ja bratwurstia. 
Ensimmäisellä kauppareissulla esitin 
kulinaristia ja ostin leipää ja pakastepizzan, 
mutta molemmat meni roskiin, koska 
leipä olikin puolikypsää ja eihän mun 
kämpässä ollu ees uunia. Heikon kielitaidon 
vuoksi mukaan tarttui myös hajustettua 
vessapaperia, mutta tuoksuupahan kukkaset 
sonnan seassa.

Jos muutaman sanan sanoisin myös tästä 
kämpästä niin ensimmäisenä täytyy 
mainita, että lattia näyttää siltä kuin siinä 
olisi maannut edellisen asukkaan ruumis 
puoli lukukautta ja alivuokralaisina täällä 
on sokeritoukkia, joten yöaikaan niitä 
joutuu väistelemään kuin ballerina paskalle 
luikkiessa. Vaikka asunnosta ei koommin ole 
positiivista palautetta, niin vaihtariyhteisö 
ja Ulmin kaupunki kallistaa kokemuksen 
positiivisen puolelle. Yliopistokin tuntuu 
kodikkaalta ja näyttää Linnanmaalta.

Tässä välissä tekstiä on vierähtänyt pari 
kuukautta Saksassa, tsädäm!

Pidemmän katsauksen jälkeen elämä 
ulkomailla muuttui arjeksi. Arjen 
piristykseksi on viikonloppuisin käyty 
reissaamassa lähiseutuja (ja baareja). 
Tyhmäähän se olisi, jos ei käyttäisi tilaisuutta 
hyväksi ja reissaisi samalla. Vaikka oma 
slummi kovin kotoisalta tuntuukin, niin 
kyllä sitä oli mukava koto Suomessakin 

käydä. Suomesta palattua oli muutama 
päivä vähän haikea olo, mutta pian sitä taas 
tottui näihin maisemiin. Jos tästä jotain 
neuvoja vaihtoa suunnitteleville pitäisi 
antaa, niin ei kannata jänistää hommasta 
oman mukavuusalueen vuoksi.

Seuraavaksi listaan random asioita 
vaihdosta:
Lopetin tupakit. Tupakan polton 
lopettaminenhan on helppoa, kun ei tartte 
tehä mitään. Nyt vituttaa joka päivä, eli ei 
muutosta suomalaiseen olotilaan. Mun 
kämppis paljastui hauskaksi hepuksi. Jotkut 
opiskelijat rakentaa pyöriä yliopistolla. 
Koulumatkalla on maissipelto. Sakut suosii 
”bring and share” kulttuuria bileissä, kun 
taas meillä on OPM-politiikka. Toisaalta 
kiva tapa, mutta vituttaa jos vodka loppuu. 
Yliopistolla myydään kaljaa. Tenttejä 
ei uusita. Porno tuntuu pervomalta, 
kun mainokset on saksaksi. Täällä on 
suomalainen Sami. Luulen että Sami on 
mulkku. Saksalaiset lausuu ”protein” 
tyylillä: ”prouti-iin” poikkeuksetta.

Muutama vakava sana vielä loppuun. 
Ulkomailla opiskelu auttaa näkemään 
oman alan uusin silmin ja suosittelen tätä 
kyllä lämpimästi. Meidän tiedekunnassa ei 
vielä tarvitse kilpailla paikoista, joten jos 
opinnot sallivat vaihdossa käynnin, niin ei 
kannata miettiä tekosyitä lähtöä vastaan. 
Vielä lämmin tervetulotoivotus kaikille 
uusille fukseille.

A. K.

Antti Kiviniemi
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Kuva: Antti Kiviniemi.

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:

Histoni Ry

PL 5400

90014, University of Oulu

Finland

t: Antti, Eevasisko ja Margareta
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Luennot

Oikein:
Käyt jokaisella luennolla oli sää tai 
kellonaika mikä tahansa. Sitkeästi 
raahaudut Kontinkankaalta Linnanmaan 
kampukselle kuuntelemaan luentoa 
vaikka läsnäolopakkoa ei ole. Jätät 
puhelimen selaamisen vähemmälle ja 
keskityt luennon asiaan sekä kirjoitat 
huolellisesti muistiinpanoja. Lukiessasi 
tenttiin huomaat asioiden yhtäkkiä 
muistuvan mieleen ja tunnet olevasi 
valmis tenttiä varten. Muistat tentissä 
juuri ne asiat, mitkä opettaja painotti 
tulevan tenttiin. Pari viikkoa tentin jälkeen 
huomaat opintosuorituksen ilmaantuneen 
opintorekisteriin ja opintopisteiden 
ropisevan. Kela myhäilee tyytyväisenä ja 
antaa sinun vielä elää opintotukesi kanssa.

VAARIN
Luentopakon puuttuessa päätät, ettet 
enää koskaan nouse ennen puoltapäivää 
– mutta puolelta päivin ei ole enää mitään 
ideaa mennä vain yhdeksi luennoksi 

kampukselle, joten jäät kotiin loikomaan 
vielä vähän lisää. Uskottelet myös itsellesi, 
että itseopiskelet kyllä kaikki missattujen 
luentojen asiat hyvissä ajoin ja samalla laitat 
uuden kauden lempisarjaasi pyörimään 
kannettavallasi. Paria päivää ennen tenttiä 
huomaat huijanneesi itseäsi ja rukoilet 
kaikkia mahdollisia jumalia päästäksesi 
läpi edes rimaa hipoen. Ikävä kyllä tämä 
temppu on tuomittu epäonnistumaan ja 
huomaat ilmoittautuvasi uusintatenttiin 
Weboodissa. 

Aikataulutus

Oikein:
Käytät joko Tuudo-sovellusta tai fyysistä 
kalenteria pysyäksesi kärryillä luentoajoista 
ja -saleista. Kurssitehtävät eivät pääse 
pinoutumaan deadline-vuoreksi, kun 
aloitat niiden tekemisen ajoissa. Laadit 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
(HOPS) hyvissä ajoin ja pidät sen ajan 
tasalla opintojen edetessä. Jäät historiaan 
sinä ainoana fuksina, joka ei koskaan jäänyt 
kaatuvan deadline-vuoren alle.

The Ultimate Fuksi 
Survival Guide

Mikäli satut lukemaan tätä artikkelia, on sinut hyväksytty opiskele-
maan biokemiaa Oulun yliopistossa, jota  tuttavallisesti lipastoksi kut-
sutaan. Onnittelut siitä! Fuksivuosi lipastossa on kokonaisuudessaan 
yliopistoelämän tulikaste, josta selviytyminen vaatii paljon sitkeyttä 
sekä motivaatiota ja ripauksen hyvää tuuria. Koska biokemian fuksit 
ovat muutenkin uhanalainen laji, tähän artikkeliin on koottu neuvoja, 
joita seuraamalla fuksivuodesta selviytyminen hengissä ja suurin piir-
tein täysissä ruumiin ja sielun voimissa on helpompaa. Kuulostaako  
hyvältä? Lue eteenpäin! Mikäli taas olet ”neuvot on nössöille ja oh-
jeet osaamattomille” -tyyppiä, joka rupeaa kasaamaan IKEA-huoneka-
lutkin lukematta ohjeita... Noh, onnea matkaan. Sinua on varoitettu.

. . . .



43

VAARIN
Mikä luento? Missä salissa? Miten niin 
eilen oli tentti? Ai huomiseksi pitäisi olla 
kirjoitettuna kymmenen sivun essee ja 
tusina pienempää tehtävää, sekä valmis 
veriuhri biokemian jumalille. Yli 36 tunnin 
valvomisen jälkeen kuulet värejä ja haistat 
ääniä. Et ole varma, ovatko näkemäsi 
pienet vihreät miehet aitoja vai oikosulussa 
olevien aivojesi tuotetta. HOPS on 
sinulle täysin vieras käsite ja kesän tullen 
opintopistesaldosi on niin pieni, että toivot 
näkemäsi vihreiden miesten palaavan ja 
kaappaavan sinut ennen kuin Kela saa sinut 
käsiisi periäkseen takaisin opintotukesi.

Kiltahuone

Oikein:
Luentojen välissä ohjaudut liki 
automaattisesti kiltahuoneen suuntaan 
ja toisinaan piipahdat paikan päällä jopa 
päivän päätteeksi. Puoli-ilmainen (ja lähes 
hyvänmakuinen) kahvi tai tee auttavat sinua 
selviämään päivästä kuin päivästä. Mikäli 
hajotus silti uhkaa iskeä, kiltahuoneella 
voit sentään hajota opiskelijatovereidesi 
seurassa ja päättää tuskan nauruun. 
Vanhemmatkin opiskelijat myös saattavat 
jakaa tämän tuskan ja kenties ehkäistä 
tätä biohajotusta auttamalla sinua asiasi 
kanssa.

VAARIN
Selvität kiltahuoneen sijainnin vasta 
puolen vuoden jälkeen, jos sittenkään. 
Mikäli vahingossa eksytkin kiltahuoneelle, 
jätät kahvikuppisi tiskaamatta pöydälle 
ja kahvikeittimen tilaan, josta irtoaa 
bakteereita mikrobiologian kurssin 
tarpeisiin seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi. Tai irtoaisi, ellei sinua laitettaisi 
siivoamaan kaikkea muistutuksena 
yhteisten tilojen kunnioituksesta.

OPISKELIJAHAALARIT

Oikein:
Varjeltuja perinteitä noudattaen uhraat 
pienen summan saadaksesi kunnian 
pukeutua  klaanisi viininpunaiseen 
kaapuun. Kannat opiskelijahaalareitasi 
ylpeydellä kaikissa bileissä kunnialla ja 
niiden avulla löydät Histonin veriveljesi ja 
-sisaresi. Wapun tullen opiskelijahaalarisi 
aiheuttavat harrasta ihastusta kaikkine 
tahroineen ja muine taisteluarpineen. 
Sinun ei myöskään tarvitse pohtia pitkään 
mitä laittaa päälle ja voit rymytä maita 
sekä mantuja pitkin ilman huolen häivää. 
Useamman vuoden päästä opiskelujen 
jälkeen katsot vanhoja haalareitasi 
muistellen kaikkea kokemaasi ja todeten, 
että olisipa biokemian fuksi jälleen kerran.

VAARIN
Et usko, että haalarit ovat oikeasti NIIN 
tärkeä osa opiskelijaelämää, joten jätät 
ne ostamatta. Lähdet bileisiin olettaen, 
että niistä selviää ilman haalareitakin, 
mutta päädyt hukkumaan ihmispaljouteen 
eikä jäänteitäsi koskaan löydetä. Ja jos 
löydetään, niin niitä ei osata toimittaa 
oikealle killalle.

Juhlista selviytyminen

Oikein:
Vaikka suunnittelisitkin lähteväsi 
bileistä ”ihmisten aikaan”, tarkistat 
varalta myös myöhemmät mahdolliset 
bussiyhteydet (tai niiden puutteen) mikäli 
ilta ”sattuu ihan vahingossa venymään”. 
Hätätapauksissa osaat kerätä kasaan 
riittävästi kohtalotovereita kimppataksin 
tilaamiseen turvallista kotiinpaluuta varten. 
Tämän jälkeen voit vain keskittyä norjan 
puhumiseen vessassa tai nukkumiseen 
omassa pehmeässä sängyssäsi.

. . . .

. . . .

. . . .
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VAARIN
Bileet eivät ole kunnolla alkaneetkaan, 
mutta promilletasosi on jo niin 
korkealla, että universumin tasapainon 
palauttaaksesi kaadut lattialle. Päätät 
suunnata pyörällä kebabin kautta kotiin 
– kukapa sitä tasapainoaistia pyöräilyyn 
on koskaan tarvinnut! Aamulla heräät 
kahdenkymmenen haavan, vakavan 
asfaltti-ihottuman ja parin murtuneen luun 
kera kylpyhuoneesi lattialta. Ainakin oletat 
sen olevan kylpyhuoneesi. Suihkuverho 
ei kyllä näytät tutulta... Myös polkupyörä 
ja kämpän avaimet näyttävät hävinneen. 
Ei mennyt kuin elokuvissa. Tai meni niin 
kuin elokuvissa, jos se elokuva oli ”The 
Hangover”.

Opiskelijael:AMA

Oikein:
Tämä artikkeli ohjenuoranasi suuntaat 
fuksivuotesi syövereihin leuka 
pystyssä ja kipinä sydämessäsi. Löydät 
oikeat luentosalit, kiltahuoneen sekä 
opiskelijatoverisi. Panostat opiskeluun, 
muttet unohda vapaa-aikaakaan, 
josta irtoaa aina siivu yliopiston 
tapahtumiin. Kevään tullen vetäessäsi 
opiskelijahaalareitasi jälleen kerran päällesi 
ja katsoessasi peiliin, huomaat jotakin. 
Pelokkaan, hukassa olevan fuksin sijaan 
peilistä katsookin takaisin pesunkestävä 
biokemian opiskelija. Poskellesi vierähtää 
liikutuksen ja helpotuksen sekainen kyynel. 
Olet selviytynyt.

VAARIN
Sukellat sokeana ja vain vaistoosi luottaen 
fuksivuoden syövereihin. On sitä ennenkin 
ilman ohjeita pärjätty! Se IKEAn hyllykin 
on pysynyt ihan hyvin pystyssä vaikka 
muutama mutteri uupuu ja pari tasoa 
repsottaa oudosti. Hyllyyn ei vaan parane 
laittaa mitään tai se romahtaa kasaan kuin 

korttitalo – tai kuten fuksivuotesi mikäli 
et ota minkään sortin ohjeita kuuleviin 
korviisi. HOPSia ei ole, opintopisteitä 
vain muutama surkea ropo, Kela haluaa 
rahansa takaisin etkä voi edes pyytää 
ketään ryyppäämään stressiä pois kanssasi 
koska a) et tunne ketään b) et tiedä missä 
biletetään. Game over.

J. K.

. . . .

. . . .

. . . .
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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!@chemist: tip #nofilter

Histonin epäviralliset 
tweetit

Me vs. histology exam

@biochemist: tip  #filter
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Klopidogreeli

Molecule of the Month

"...sivuvaikutuksia 
ovat neutrofiilien 

määrän lasku, 
sydämen ja 

verisuoniston 
turvotus sekä 

niiden verenvuoto. 
sivuvaikutuksia 

ovat neutrofiilien 
määrän lasku, 

sydämen ja 
verisuoniston 
turvotus sekä 

niiden verenvuoto."

Metyyli-(2S)-2-(2-kloorifenyyli)-2-(6,7-di-
hydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-5-yyli)ase-
taatti, eli tuttavien kesken klopidogreeli, on 
yksi maailman eniten myydyistä lääkkeistä. 
Sitä käytetään ennaltaehkäisevästi vähen-
tämään verihyytymien 
muodostumisen riskiä. 
Verihyytymät voivat ai-
heuttaa hengenvaarallisia 
ateroskleroosiin eli valti-
motautiin liittyviä oireita, 
kuten sydäninfarkteja ja 
aivoverenkiertohäiriöitä, 
jotka johtavat puolestaan 
pahimmillaan kuolemaan. 

Yksinään klopidogreeli ei 
kuitenkaan pysty juuri-
kaan estämään epäonnek-
kaita kuolemantapauksia. 
Klopidogreeli ei itsessään 
ole vaikuttava lääke, vaan 
se on lääkeaineen esiaste, mikä tarkoittaa, 
että se pitää ensin käsitellä aineenvaihdun-
nan kautta ennen aktivoitumista. Oraali-
sena lääkkeenä klopidogreelillä on kaksi 
mahdollista metabolointireittiä. Ensimmäi-
nen, esteraasi-entsyymien välittämä reitti, 
tuottaa epäaktiivista karboksyylihappojoh-
dannaista, joka muodostaa 85 % elimistössä 
kiertävistä aineenvaihdunnan jälkituotteis-

ta. Toinen reiteistä on sytokromi-entsyymi-
en välittämä. Sytokromientsyymit hapetta-
vat klopidogreelin 2-okso-klopidogreeliksi, 
mikä taas puolestaan läpikäy hydrolyysin 
paraoksonaasi-1-entsyymin avulla. Hydro-

lyysin tuloksena on aktii-
vinen metaboliitti, joka on 
valmis toimintaan.

Aktivoitunut lääkeaine 
sitoutuu verihiutaleiden 
pinnalla olevaan ADP-re-
septoriin. Normaalitilassa 
ADP-molekyylin sitoutu-
minen reseptoriin johtaa 
verihiutaleiden toisiinsa 
takertumiseen eli aggre-
gaatioon. Klopidogreelistä 
johdettu aktiivinen me-
taboliitti inhiboi palautu-
mattomasti tätä reaktiota. 
Tämä inhibitio jatkuu koko 

verihiutaleen elinsyklin loppuun asti, ja sik-
sipä klopidogreelikuurin jälkeen voi kestää 
jopa viisi päivää ennen kuin verihiutaleiden 
aggregaatiokyky palautuu normaaliksi. 

Klopidogreelin vaikutusaste on hyvin hen-
kilöstä riippuvaa. Tietyn geenialleelin 
omaavilla ihmisillä klopidogreelin metabo-
lointi on alentunut, mikä johtaa lääkkeen 
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Kuva 1. Klopidogreelin rakenne.

tehon laskuun. On olemassa testejä, joilla 
kyseinen alleeli pystytään havaitsemaan, 
jolloin potilaille voidaan määrätä suurempi 
annoskoko lääkettä. Geneettisten seikko-
jen lisäksi myös klopidogreelin reagointi 
muiden lääkkeiden, kuten protonipump-

Lähteet:
Duodecim lääketietokanta
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60606
https://www.drugbank.ca/drugs/DB00758
https://en.wikipedia.org/wiki/Clopidogrel

pu-inhibiittoreiden kanssa voi alentaa klo-
pidogreelin tehokkuutta. Klopidogreelin 
vähemmän mukavia sivuvaikutuksia ovat 
neutrofiilien määrän lasku, sydämen ja ve-
risuoniston turvotus sekä niiden vuodot. 

K. S.
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L I V E K L U B I


