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Teksti: Arttu  Jolma

Kai jokaiselle koittaa aina välillä vaihe, jolloin
epäilee itseään, elämäänsä, Unicafe’ta tai
jopa alaansa. Tyypillisesti tämmöistä vain
sattuu tapahtumaan harjoitustöiden aikaan,
mikä siinä sitten nyt onkaan. Kuvaamani
tunteet ovat kuin herkkusieniä; ne viihtyvät
ja kasvavat hyvin kun niitä pidetään
pimeässä ja ruokitaan lannalla.

Kukin kantaa ristiänsä. Minun kohdallani
se kai on harjoitustöiden omalaatuinen
tunnelma. Biokemia on nautintoa teoriassa
ja genetiikkaan kietoutuneena, pohdis-
kelevalla suuria lintoja rakentelevalla tiellä,
milloin en myös tunne  itseäni idiootiksi.
Saan kuitenkin tulevana kesänä nähdä että
mitä “oikea” työ tuo tullessaan, ainakin se
kuulostaa hyvin kiinnostavalta.

“Et voi estää räähkälintuja kaartelemasta
ylläsi, mutta voit estää niitä laskeutumasta
harteillesi”(Martti Luther, uskoakseni)

Mukavaa saada välillä tehtyä lehti johon on
tyytyväinen. Juttujen taso on korkealla ja
ulkoasukin on kuin mielipuolen askar-
teluoppaasta eli juuri niin kuin pitääkin.
Paksuutta toki voisi olla enemmänkin. Kyllä
minä tiedän monen harkinneen jotain
kirjoittavansa, tehkää myös niin. Ei sen
tarvitse olla mitään loppuunsa hiottua taidetta,
opiskelijajournalismilla on oma tärkeä
paikkansa vertaisten luettavana, ja kohde-
ryhmäkin kyllä ansaitsee sen, mitä tuleekaan
saamaan käsiinsä.

Hyvä alku on käydä katsomassa ja
postaamassa uuden uljaan serverimme
Etaxin mahdollistamalla foorumilla olevassa
Vapaa Radikaali - osiossa.

On mukavaa nähdä Helix niin hyvinvoivana
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Iänikuista jorinaa

Biokemistin itsetutkiskelua
kuin se on tällä hetkellä. Aktiivit ovat
tehokkaita, tuoreita ja erittäin loistavia
tyyppejä. Siksi kai  asiat rullaavatkin. Outoa
vain on monien tarkemmin asioihin tutustu-
mattomien jäsenten etäisyys.

Ymmärrän kyllä yhden näkökulman, joka
saattaa rajoittaa jollain tasolla kaltaisiani. Sana
ainejärjestötoiminta nostaa vieläkin niska-
karvani pystyyn, s iitä tuleehämärään
mieleeni kohistamisen ohella palvelemisen ja
paapomisen piirteitä. Helix on kuitenkin
vapaa, rento ja raikas. Jokainen saa riehua
juuri omana itsenään ja henkilökohtainen
lähtökohtakin  toimintaan voi olla aidosti
resiprokaalisen altruismin kannalla. Kaiken
minkä antaa saa kyllä takaisin marttyyrius ja
palveluhenki haisee ja siinä lemussa on usein
vahvana juonne tekopyhyyttä.

 Tulkaa vaan mukaan ja nauttikaa! Jos
homma meneekin tervanjuonniksi, niin lohtu
ei ole ovea kauempana. Kävele vaan pois ja
naura mennessäsi, tiedä kuitenkin, että
nauran kanssasi ja jään tälle puolelle. Täällä
on niin lämmintä.
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Teksti: Johanna Ahola

Opiskelun sietämätön keveys

Puheenjohtajalta.
Lähes kaikki muut opinahjot noudat-

televat edes tiettyä säännönmukaisuutta
paitsi yliopisto, ainakin omakohtaisesti.
Mitään lukuvuoden tuntua ei oikeastaan ole,
koko vuosi menee haahuillessa vähän
tiheämpien ja paljon löyhempien ajanjaksojen
välillä. Lukujärjestys on usein pelottavan
joustavan näköinen: pari luentoa siellä täällä,
joille ehkä voi mennä. Ehkä paria luentosarjaa
samaan aikaan. Ehkä jopa kolmea tai
usempaa. Löyhyyden illuusion turvittamana
voi keskittyä kaikkeen muuhun olennaiseen
paitsi opiskeluun. Helppouskuvitelmaa
avustaa sekin, että uusintatenttipäivämääriä
on rajattomasti. Jos ei nyt ehtinyt mennä
johonkin tenttiin niin aina tulee uusia päiviä
–ja vuosia. Vielä, kun osista tenttejä pääsee
läpi hyvilläkin arvosanoilla helpohkosti.

”Minkä taakseen jättää, sen edestään
löytää” on eniten vihaamani viisaus. Se on
kaikista eniten koettu ja tosi. On se kivaa,
kun kaikki vuoden tentit ovat sitten samalla
viikolla, niitä päiviä ja aikaahan oli niin paljon.

Ja kun huomaa, että työtä oikeastaan pitääkin
tehdä tosissaan. Kela hengittää niskassa. Jos
ei ensimmäistä viisautta ole sisäistänyt, alkaa
päteä vakavampi ”minkä taakseen jättää, sen
Kela kyllä löytää”-vitsaus.

Tutkinnonuudistuksen myötä ainakin
itseni harrastamaa tapaa on pakko muuttaa.
”Viikkojen loma, hetken pänttäys”-taktiikka
ei enää toimi, jos kaikki tentit ovat pe-
räjälkeen koeviikkomaisesti. Jo luentosarjan
aikana vain on pakko tehdä töitä. Miten siinä
voi onnistua? Vaadittaisiinko tähän kaikille
uusia orientoivia opintoja? Niskasta kiinni ot-
tamisen on onnistuttava. Vähän jännitän, kun
ensi maanantaina/lukukaudella/luennolla
aloitan fiksun opiskelun -ajattelutapa ei tähän
saakka ainakaan ole vielä toiminut. Ja
ensimmäinen ajatus tutkinnonuudistuksesta
oli ”jee, siinä tulee väliviikko”.

Ehkäpä syksystä lähtien opiskelu sään-
nöllistyy. Luentosarjat eivät ala silloin kun
niitä huvittaa. Tenttejä ei putkahtele milloin
minnekin. Väliviikon paikka ei muutu. Alan
säännöllisesti lukea. Tulee maailmanrauha ja
sodat loppuvat.

Minkään ei silti fiilispohjaisesti tarvitse
muuttua. Lukukauden ensimmäinen puolisko
menee edelleen labraa odotellessa, toinen siitä
selviytyessä. Bileitä ja muita viikon ko-
hokohtia on tiheän useasti. Siinä teille
säännöllisyyttä.

Tsemppiä kevääseen varsinkin meille
kaikille, jotka koko ta lven ajan ovat
luottaneet,  että lintujen laulun, päivän
pitenemisen ja lukuahkeruuden välillä
vallitsee ehdoton suoraan verrannollisuus.
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Kerettiläisyyttä!

Opintovastaavan palsta.

Älkää kiirehtikö valmistumaan

Miksi olet yliopistolla? Toivottavasti siksi,
että olet kiinnostunut opiskeluaiheestasi ja
ehkä pikkaisen myös jostain muusta. Ainakin
haluat tietää, miten oma kiinnostuk-
senkohteesi liittyy siihen tai johonkin toiseen
asiaan. Lue siis laajasti sivuaineita, mielellään
eri puolilta yliopistoa. Poikkitieteellisyys
tuottaa joskus yllättäviäkin havaintoja. Tai,
jos vaikkapa populaatiobiologian ja naistut-
kimuksen yhdistelmä kuulostaa liian kaukaa
haetulta, ainakin monitieteisyys – oman
tietämyksesi laajentaminen läheisen tie-
teenalan metodiikalla – on varmasti hyö-
dyllistä. Tätä on akateeminen vapaus –
vapaus valita oma kiinnostuksenkohteensa
ja aineyhdistelmänsä. Jostain syystä opm:n
mielestä meidän kaikkien pitäisi kuitenkin
kulkea samoja opintopolkuja.

Tehkää töitä opiskelun ohessa

Opintotuki ei riitä kaikkeen, eikä siihen
ole merkittäviä parannuksia tulossa (kiitos
kuitenkin siitäkin vähästä mitä saamme).
Työnteolla on myös toinen ulottuvuus. Enää
ei pärjää pelkillä maisterin papereilla, on hyvä
olla jalka valmiina oven raossa.  Mutta:
tutkimusten mukaan työnteko on ylivoi-
maisesti opiskelua eniten hidastava seikka.
Varaudu siis viettämään muutama yli-
määräinen tovi opintorekisterissä.

Harrastakaa vapaa-ajallanne

Tuottaako oravanpyörä vain liikaa
suoritusta ja paineita? Älä ota sitä aina niin
vakavasti. Pidä lomaa, vaikka se olisikin vain
yhden iltapäivän tai viikonlopun pituinen.
Löhöile tai harrasta. Älä unohda myöskään
kaikkien opiskelijoiden ystävää, järjestöä. Jos
tuntuu, että aivosi kaipaavat taukoa, muttet
tiedä mitä tekisit, aine- ja harrastejärjestöt,
puhumattakaan osakunnista ja muista
kokoontujista, ottavat sinut avosylin vastaan.
Valtio on surullisenkuuluisa siitä, ettei anna
minkäänlaista painoarvoa ruumiin ja mielen-
terveyttä ylläpitäville, ennaltaehkäiseville
keinoille. Meidän täytyy itse pitää huolta
itsestämme.

Älkää nostako opintolainaa

Luulitko, että opintolainauudistus tekisi
lainanoton jotenkin helpommaksi? Turha
kuvitelma. Joudumme entistä tarkemman
tulo- ja tulossyynin alle. Aikana, jolloin
lainanotto on helpompaa kuin koskaan ennen,
ja pankit kilpailevat asiakkaista houkuttelevin
kampanjoin, on hämmästyttävää, että
opm:kin sysii opiskelijaa kohti velkavan-
keutta. Valmistumisen jälkeen maksukykyisiä
ovat vain tietyt, ammattiin suuntaavat
koulutusalat  (nimeltä mainitsematta).
Muista, että pankki on aina laskenut korot
ja marginaalit niin, että se voittaa.

Nyt aion olla paha opintovastaava ja antaa teille, ystävät
riviopiskelijat, neuvoja, joita Opetusministeriö pitää
harhaoppisina.
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Keskusrikospoliisin rikostekninen labo-
ratorio sijaitsee Vantaan Tikkurilassa Metsän-
tutkimuslaitoksen naapurissa. Laboratoriossa
työskentelee lähes 130 vakituista viranhaltijaa
rikosinsinööreistä teknisiin tutkijoihin ja
tutkimusavustajiin. Laboratorio jakaantuu
viiteen alayksikköön, joita ovat DNA-osasto,
Hiukkasosasto, Kemian osasto, Sormen-
jälkiosasto ja Tekninen osasto.

DNA-osaston ja Sormenjälkiosaston
tutkimuskohteet tuskin itsessään kaipaavat
esittelyä, mutta minkälaisia materiaaleja muilla
osastoilla käsitellään?  ”Es imerkiksi
Hiukkasosastolla tutkitaan erilaisia kuituja ja
karvoja, sekä maali- ja lasinäytteitä”, selventää
rikoskemisti Matti Karjalainen. ”Esimerkiksi
kolaroineen auton jättämästä maalisirusta
voidaan hyvin pitkälle päätellä, minkä

merkkinen auto on ollut kyseessä.”

Myös hyvin pieniä hiukkasia voidaan tutkia.
”Elektronimikroskopian avulla analysoidaan
ampuma-aseen jättämiä ruutisavuja, jotka
voidaan määrittää alkuainetasolle saakka”,
Karjalainen jatkaa.

Kemian osastolla puolestaan analysoidaan
huumeita, myrkkyjä ja räjähteitä sekä
tehdään palo- ja ympäristötutkimuksia.
”Menetelmät pohjaavat pitkälti perus-
kemiaan, mutta menetelmiä joudutaan
luonnollis esti soveltamaan e rityisesti
rikostutkintaan sopiviksi”, rikoskemisti
Karjalainen kertoo.

Teknisellä osastolla tehdään muotojälkiin
ja aseisiin liittyvät tutkimukset. Lisäksi siellä
tehdään asiakirja- ja käsialatutkimuksia sekä
tutkitaan ääneen ja kuvaan liittyviä
materiaaleja. Muotojälkitutkimus kuulostaa
hieman epämääräiseltä. ”Se tarkoittaa sitä,

Rikosteknisessä laboratoriossa tutkitaan
kaikkea mahdollista vaatteenkappaleista autoihin.
Viime vuonna tutkimuspyyntöjä saapui yli 17 000
kappaletta.
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että verrataan vaikkapa sorkkaraudan tai
tiirikan oveen jättämiä jälkiä ja selvitetään,
onko juuri tiettyä esinettä käytetty murron
tekemiseen”, Karjalainen selvittää.

DNA:n ihmeellinen maailma

Rikosteknisen laboratorion DNA-osasto
on kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti
1990-luvun alkupuolelta lähtien. Kes-
kusrikospoliisiin DNA-osasto perustettiin
vuonna 1993, jota ennen DNA-tutkimukset
tehtiin Kansanterveyslaitoksella. Huomattiin,
että teknisen rikostutkinnan kannalta on
hyödyllistä tehdä DNA-analyysit muiden
tutkimusten kanssa samassa paikassa.
Tutkitaanhan rikospaikkanäytteistä usein
paljon muutakin DNA:n lisäksi.

DNA-osaston tarkempaa toimintaa
esittelee biokemisti ja entinen helixiläinen,
rikoskemisti Eeva Romppanen. ”Tällä
hetkellä meillä työskentelee 14 rikoskemistiä,
joista viisi on väitellyt tohtoriksi saakka.”
Entä minkälaisella koulutuksella rikoske-
mistin paikka irtoaa? Vaatimuksena on
soveltuva korkeakoulututkinto, joka voi olla
esimerkiksi kemian, biokemian tai perin-
nöllisyystieteen alalta. Lisäksi laboratoriossa
työskentelee 14 tutkimusavustajaa, jotka
ovat pääosin laborantteja ja bioanalyytikkoja.

Rikoskemisti Eeva Romppanen on
työskennellyt Rikosteknisessä laboratoriossa
puolisentoista vuotta. Sitä ennen hän oli
töissä Säteilyturvakeskuksessa. Nykyisessä
virassaan Romppanen on viihtynyt erin-
omaisesti. Työilmapiiriä Romppanen
luonnehtii avoimeksi ja mukavaksi. Rikos-
tekninen laboratorio on haluttu työpaikka,
josta kertoo myös se, että työntekijöiden
vaihtuvuus on pieni.

DNA-osastolle tuli viime vuonna kaik-
kiaan 5 700 tutkintapyyntöä. ”DNA-näytteitä
otetaan paljon erilaisista vaatekappaleista,
joissa on esimerkiksi veritahra”, Romppanen
kertoo. ”Kun DNA-näyte on otettu esi-
merkiksi pumpulipuikolla, se laitetaan
Eppendorf-putkeen. Eristetyn DNA:n

kvantitointi tehdään reaaliaikaisella PCR:llä
ja monistus kaupallisella kitillä. Käytös-
sämme on multiplex-PCR, joka monistaa
samanaikaisesti 11 mikrosatelliittialuetta eri
kromosomeista. Vertailunäyte epäillystä
otetaan tavallisimmin posken limakalvolta,
mutta tarvittaessa myös verinäyte voidaan
ottaa.” Detektio tapahtuu 16-kanavaisella
kapillaarielektroforeesilla lasersäteen avulla.

Ihan kaikkia DNA-näytteitä ei DNA-
osastolla tutkita itse. ”Ulkopuolelta DNA-
tutkimuksia voidaan ostaa esimerkiksi
sellaisissa tapauksissa, joissa eristettävää
näytettä on erittäin vähän. Tällaisten
näytteiden tutkimiseen tarvitaan eri-
koispuhtaat tilat, koska kontaminaation riski
on suuri. LCN- eli Low Copy Number -
PCR-tutkimuksia tekee ostopalveluna muun
muassa Forensic Science Service (FSS)
Englannissa”, Romppanen selvittää. Rikos-
tekninen laboratorio ei myöskään tutki
eläinperäistä DNA:ta.

Laadukkuus on tärkeää

Rikosteknisessä laboratoriotoiminnassa
tulosten on oltava luotettavia. Siksi mene-
telmien laatuun kiinnitetään jatkuvasti
huomiota. Työntekijöiden ammattitaito on
tärkeä osa laatua. Teoreettinen tietämys
pohjaa toki vahvasti korkeakoulututkintoon,
mutta varsinainen ammattitaito saavutetaan
työpaikkakoulutuksella.

”Rikoskemistillä on vähintään puolen
vuoden perehdytysjakso ennen kuin hän saa
lausunnonanto-oikeuden”, Romppanen
toteaa.  ”Perehdytysjaksolla opetellaan
näytteenoton tekniikoita, käydään läpi me-
netelmien perusteet ja tulosten analysointia
sekä tulosten hyväksymiseen liittyviä
käytäntöjä.”

Menetelmiin perehtymisen lisäksi jaksoon
kuuluu Poliisityön perusteet -kurssi. Kaiken
kaikkiaan Romppasen mukaan rikoskemistin
työ vaatii lujan ammattitaidon ja har-
jaantumisen, joka saavutetaan vasta
vuosien kuluessa.

Kirjoittanut: Reetta Skyttä
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Lähes kaikki Rikosteknisen laboratorion
määritysmenetelmät on akkreditoitu, eli ne
tehdään kansainvälisesti hyväksyttyjen
standardien mukaisesti. Laadun tarkkailuun
liittyy  Mittatekniikan keskuksen ak-
kreditointipalvelun (FINAS, the Finnish
Accreditation Service)  vuosittain tekemä
tarkastuskäynti. Lisäksi osallistutaan
muutaman kerran vuodessa tehtäviin
laaduntarkkailukierroksiin. Tulosten luo-
tettavuuden varmistamiseksi kaikki näytteet
analysoidaan kaksi kertaa ja jokaisen
tuloksen tulkitsee kaksi rikoskemistiä.

Laatuajatteluun liittyy myös se, että
tutkimusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti.

DNA-osastollakin on omat työryhmänsä
parantamassa jo olemassa olevia menetelmiä
ja kehittämässä uusia, tehokkaampia
ratkaisuja. ”Menetelmien ja näytteenotto-
tekniikoiden lisäksi tietokoneohjelmien kehit-
täminen on tärkeässä osassa”, Romppanen
kertoo.

DNA-osastolla on käytössään LIMS
(Laboratory Information Management
System) -ohjelma, joka on osa laatujär-
jestelmää. Tulosten lisäksi ohjelma tallentaa
tiedot siitä, kuka on minkäkin tuloksen
syöttänyt ja milloin tulos on syötetty.
”Analysoiduista näytteistä kerätään DNA-
rekisteriä, jossa on tällä hetkellä noin

Rikoskemisti Eeva Romppanen toimistossaan
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Haastattelu, kirjoitus ja kuvat : Reetta Skyttä
kuusituhat ta rikospaikoilta eristettyä
tuntemattoman henkilön jättämää DNA-
jälkeä.  Lisäksi rekisterissä  on pari-
senkymmentätuhatta henkilönäytettä.
Rekisteristä on suurta hyötyä, jos uusi
rikospaikalta eristetty näyte sopii aikaisem-
min rekisteröityyn henkilöön”, Romppanen
täydentää.

Rikospaikkatutkinta

Toisin kuin ehkä voisi luulla, Suomessa
Rikosteknisen laboratorion henkilökunta ei
osallistu rikospaikkatutkintaan. ”Rikospaik-
katutkinnasta vastaa rikospaikkatutkija eli
poliisi, joka on koulutettu tähän tehtävään”,
Romppanen kertoo.

Haihduttaako tieto C.S.I.-fanien päivä-
unet? Rikostekninen laboratorio osallistuu
kyllä rikospaikkatutkijoiden koulutukseen,
jos se pettyneitä yhtään lohduttaa. ”Tietysti
lisätietojen saamiseksi laboratoriosta ollaan
yhteydessä kenttään ja päinvastoin”,
Romppanen jatkaa. Hän naurahtaa vielä, että
laboratorioon tulee aina aika ajoin tiedus-
teluja, miten voi päästä rikospaikkatutkijaksi.
Ei muuta kuin poliisikouluun!

Yhteistyötä yli rajojen

Kansainvälinen yhteistyö on osa Rikos-
teknisen laboratorion arkea. Tulosten
vertailukelpoisuus eri maiden välillä on
tärkeää. Siksi menetelmien yhdenmu-
kaistamiseksi tehdään maailmanlaajuista
yhteistyötä. Jos esimerkiksi Saksassa
analysoituja tuloksia halutaan hyödyntää
jonkun tapauksen yhteydessä Suomessa,
pitää täällä tietää miten tulokset on saatu ja
mitä ne tarkoittavat.

Rikoskemisti Matti Karjalaisella on pitkä
kokemus kansainväliseltä kentältä. ”Kansain-
välinen yhteistyö näkyy monin tavoin.
Esimerkiksi Suomen Rikosteknisen labo-
ratorion konsultaation avulla Viroon
pystytettiin oma DNA:n tutkimusyksikkö”,
Karjalainen kertoo. ”Siellä saatiin aikaan

todella hienoa jälkeä upouusiin tiloihin”, hän
myhäilee tyytyväisenä.

Euroopassa järjestetään rikosteknisen
laboratorioalan kokoontumisia pari kertaa
vuodessa.  Yhteistyö on maailmanlaajuista,
ja esimerkiksi Yhdysvalloista saapuu aina
edustus paikalle. FBI:n edustajat siis taitavat
sulautua joukkoon siinä missä muutkin
rikostutkimuksen ammattilaiset.

Työ yllätyksiä täynnä

Kaiken tämän tiedon jälkeen herää
väistämättä kysymys, miten näin loistavalta
vaikuttavaan työpaikkaan pääsisi töihin. Eeva
Romppanen haki töihin Rikosteknisen
laboratorion DNA-osastolle julkisen työpaik-
kailmoituksen kautta. ”Muistaakseni silloin
oli noin sata hakijaa kahteen paikkaan”,
Romppanen kertoo.

”Työkokemusta pidetään täällä korkeassa
arvossa”, Romppanen linjaa. ”Työntekijältä
vaaditaan tarkkuutta, pitkäjännitteisyyttä ja
ryhmätyökykyä. Myös kyky ohjeiden tark-
kaan noudattamiseen on tärkeä ominaisuus.”

Rikoskemistin työ vaikuttaa haastavalta
ja mielenkiintoiselta. Rikospaikkatutkijan
keräämistä näytteistä laboratorion väki tutkii
lähes kaikkea mahdollista. Vielä jää askar-
ruttamaan kysymys, etteikö laboratorion
väkeä missään tilanteessa lähetetä kentälle.
Eihän nyt sentään ovia tuoda murtojälkien
tutkimista varten laboratorioon. ”Kyllä meille
on autojakin tuotu tutkittavaksi”, nauraa
Romppanen.
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Olimme tammikuussa ainejärjestötapaa-
misessa, jossa tarkoituksena oli käydä läpi
millaisia toiveita ja tarpeita ainejärjestöillä on
rekrytointipalveluiden ja yhtäreiden jär-
jestämien tilaisuuksien suhteen. Kutsuviestin
saadessani olin hätkähtää kummastuksesta:
joku järje stäisi jotain ihan noin vaan
tilauksesta? Joku juttu tässä on...

Eipä ollut. Tapaamisessa kertoilimme
kuulumisia ja meille esiteltiin ura- ja
rekrytointipalveluiden tarjontaa. Ja todel-
lakin,  heille sai  esittää toiveita täsmä-
tapahtumista, esimekiksi infotilaisuudesta,
jonka Helix päätti keväällä järjestää: ns
Helix-pääaineista valmistuneet tulevat
kertomaan meille, mitä heistä oikeasti on
tullut.

Palveluiden laajuus ja saatavuus on
suurta paitsi ainejärjestöille, ennen kaikkea
yksittäiselle opiskelijalle. Työnhaku- ja
uraopastusta saa juuri erilaisten työelä-
mätapahtumien kautta.  Yksilöllisempää
opastusta urasuunnitteluun ja työnhakuun

Yliopiston ura- ja
rekrytointipalvelut

saa järje stetyistä koulutus ryhmistä.
Käytännössä ryhmäkoulutus tarkoittaa
luentoa jostain aiheesta, josta tietenkin saa
sitten kysellä. Aiheina on esimerkiksi
pärjääminen työpaikkahaasta ttelussa,
työhakemuksen ja ansioluettelon teko ja
harjoitte lusta suurimman hyödyn irti
saaminen. Ryhmiin ilmoittaudutaan ta-
pahtumakalenteriosiossa

 http://erinys.it.helsinki.fi/rekry/
static/index.php/tapahtumat/.

Henkilökohtaista neuvontaa saa työn-
hausta ja harjoittelusta kotimaassa ja
ulkomailla, urasuunnittelusta ja palautetteen
saannilla omista hakupapereistaan.  Toi-
mistossa voi käydä tai kysymyksiä lähettää
sähköpostitse. Noin 20 minuutin opastuksen
työnhaun alkukartoitukseen voi varata
puhelimitse.  Valmistumisvaiheessa olevat

http://erinys.it.helsinki.fi/rekry/
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tai vastavalmistuneet voivat varata noin 40
minuutin mittaisen ajan työhallinnon
korkeakouluneuvojalle tai psykologille,
jossa he saavat työnhakuvalmennusta,
urasuunnittelua ja tietoa työvoimatoimiston
palveluista. Paikan päältä voi myös noutaa
oppaita työnhausta ja harjoittelusta.

Rekrytointipalveluiden sivuilla on
kattava verkkopalvelu, jossa uraohjausta
saa virtuaalisesti. Elämäänsä voi suunnitella
monilla it searviointitehtävillä ja am-
matinvalintaohjelmilla. Sivustolla on  laaja
linkkikokoelma aiheeseen liittyen ja
uragalleriaosio, jossa valmistuneet opis-
kelijat  kertovat ensimmäis estä työ-
paikastaan, nykyisestä tehtävästään ja
työelämässä vaadittavista taidoista. Bio-
tieteellisen tiedekunnan kohtaa klikattaessa
sivu on tosin tyhjää täynnä, mutta toivot-
tavasti myös meidän alaltamme tarinoita
alkaa pian kertyä. Hanke on uusi ja siksi
vasta saavuttamassa toimivuutensa, mutta
esimerksiki matemaattis-luonnontietellisen

Teksti: Johanna Ahola

Yhteystiedot

Helsingin yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

PL 3 Yliopiston päärakennus, 1. kerros Unioninkatu

34 00014 Helsingin yliopisto.

Puhelin (09) 19122125, fax (09) 19122143

Asiakaspalvelu on avoinna lukukausien aikana

ma-to 10-16 ja pe 10-14

Sähköposti: rekrytointi(ät)helsinki.fi

e-mail: http://www.helsinki.fi/rekry/

kohdalla kertomuksia on jo useampi.

Tarjolla olevia palveluita kannattaa
ehdottomasti hyödyntää.  Apua ongelmiin
löytyy varmasti opiskelujen missä vai-
heessa tahansa oleville opiskelijoille, oli
kyseessä ensimmäisen kesätyöpaikan haku
alalta tai gradupaikan saanti. On usko-
mattoman hienoa, että paikan päälle voi vain
kävellä ja pyytää apua esimerkiksi cv:n
tekoon. I tse en ole vielä palveluita
tarvinnut, joten en omakohtaisesti osaa
kertoa toimivuudesta, mutta esittelyn
perusteella aion kyllä paikalle pöllähtää
sitten, kun apua tulen tarvitsemaan.

Helix järjestää excun toimistoon
syksymmällä.  Kannattaa tulla mukaan
kuulemaan tarkempaa tietoa palveluista ja
tekemään paikka tutuksi, jotta sinne on
myöhemmin helppo mennä! Ainakin
suosittelen sivujen selailua.

http://www.helsinki.fi/rekry/
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Helixin ylewäinen sitsiperinne sai jatkoa

Oheiset kuwat yhteissitseistä ystäwiemme

 Symbioosin ynnä Inkubion seurassa
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Oraakkeli kertoo kaiken

Kysy Rotalta!

13
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Viimeinen korpimaa

Vantaa

Helixin hallituksen vaihtumisen
kunniaksi teimme maakuntamatkan
Vantaalle. Jaettu ilo on suurempi

ilo, viiveelläkin.

Tässä jaloa lähiötunnelmaa
Uudenmaan sydämestä
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“Miksi polygyniaa esiintyy? Miksi se
naaras alistuu jakamaan puolisonsa
muiden koiraiden kanssa? -Katriina
Tiira.” -

Katriina Tiira, Käyttäytymisen ekologia

"Tapahtuu spontaania pullojen avaamista. Toinen
mahdollisuus on, että kokeneemmat yksilöt näyttävät
kokemattomille, kuinka pulloja avataan. Tämä on
tuutorointia." -

Heikki Hirvonen , Käyttäytymisen ekologia
“This (machine) can perform up
to 24 samples per day, much more
than any graduate- or
undergraduate student.” -

(muistikuvan mukaan nimeltänsä
unohtuneen tieteentekijän sanomana)
Microarray-laboratoriokurss in luennolla

“Tässä iässä kaikki naiset ovat
tyttöjä. Oma vaimonikin on tyttö
vaikka hän on jo 55v.” -

Jim Schröder

Niksijyrsij
ä

Niksejä ja viisauksia - te
stattu

tosielämässä

Labratakin happorei’istä saa näppärän telineen eppareille ja
muulle oleelliselle.

Laivalla saat vilskettä elämääsi kommentoimalla ihmisten
yhdennäköisyyttä Simpsons-hahmoihin

Permanent-tussi irtoaa myös väkevällä rikkihapolla

NaOH irrottaa pannuun kuivuneen kahvin kädenkäänteessä

“Känni - Lammi”

NOKIA 6210 ennustavan T9-
tekstinsyötön ihmeitä

SanottuaKuuntele  ja opi

“Helixläiset on onnellisia,
kun ne saa sipsejä ja saa
olla alasti.”

Symbioosin puheenjohtaja Sanna
Mäkeläinen
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Teksti - Reetta Skyttä

Entisen puheenjohtajan jäähyväiset

Nyt se sitten on ohi

Mikrobiologiakillan opiskelijajaosto kutsui
helmikuun lopulla mikrobiologian opiske-
lijoita yli tiedekuntarajojen viettämään
yhteistä iltaa Viikkiin. Talonpojantie 9:n
kerhohuone olikin lähes täynnä mikro-
biologian opiskelijoita ja alasta kiinnostuneita.

Mikrobiologikillan toimintaa esitteli
hallituksen jäsen Anu Mikkone n. Kilta
tarkoittaa ammattikuntaa tai yhdistystä.
Mikrobiologikillan tarkoituksena on toimia
Suomen mikrobiologien yhdyssiteenä:
mikrobiologiaahan voi opiskella Bio-
tieteellisen tiedekunnan lisäksi muun muassa
Maatalous- ja metsätieteellisessä tie-
dekunnassa. Lisäksi kilta pyrkii parantamaan
mikrobiologian ja mikrobiologien asemaa ja
arvostusta Suomessa sekä lisäämään yleistä
tietoutta mikrobiologiasta.

Illanviettoon oli kutsuttu kertomaan
urastaan kolme mikrobiologia. Metsän-
tutkimuslaitokselta oli puhumassa tutkija
Taina Pe nnanen. Hyvin erilaisen tarinan
kertoi Se ija Kals o Helsingin kaupungin
ympäristölaboratoriosta. Kolmas puhuja oli
oman konsulttifirman omistava Petteri
Pavas .

Kaikki esitykset olivat mielenkiintoisia ja
toivat oman näkökulmansa siihen, miten
mikrobiologi voi työllistyä. Esitysten
yksityiskohtiin sen enempää menemättä,
jokaisen esiintyjän sanomasta oli nostet-
tavissa esiin tärkeä seikka. Kaikki olivat
työpaikkaa etsiessään tai vaihtaessaan
hyötyneet opiskeluaikana luomistaan
ihmissuhteista. Monesta työpaikasta ”oli
tullut tieto ystävän tai tuttavan kautta”.

Tätä seikkaa kannattanee jokaisen opis-

kelijan miettiä opiskelukiireistä huolimatta.
Vaikkei ainejärjestö- ym. aktiivitoiminta
kiinnostaisikaan, osallistumalla erilaisiin
tapahtumiin voi syntyä mielenkiintoisia
kontakteja – sen lisäksi, että saa hyvää
vastapainoa pänttäämiselle. Tämän aiheen
lisäksi mikrobiologikillan opiskelijajaoston
illanvietossa nousi esiin kysymys, osaavatko
mikrobiologian (ja miksei mudenkin pääai-
neiden) opiskelijat hyödyntää muiden kuin
oman tiedekuntansa opintotarjontaa. Yleisen
mikrobiologian opiskelijalle tuskin olisi haittaa
tutustua Maatalous- ja metsätieteellisen
tiedekunnan kurssitarjontaan. Muuten voi
erittäin mielenkiintoisia luentoja jäädä
kuulematta.

Lisää tietoa Mikrobiologikillasta: http://
www.mikrobiologikilta.fi/

Mikä ihmeen

Mikrobiologikilta?

Kasvi
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Kevätbileet
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Teksti:Jenni H
BiTa 2005
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Synnyit turhuuden tunneliin,
vetiseen kylmään olotilaan.

Raskaiden ovien taa.

Siellä istuit, katsoit meitä ja
tulit ystävänämme.

Minne hävisit Kalevi, minne
poistuit luotamme, lämpömmekö

sinut sulatti?


