
katalyytti I /77
/

/

d
/

/c
d6

d

lu

w/

Yaikkelvät morfologit ehkä usko, olen HELIX POMATIA
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MITÄ MIEI,IPUOITA OLET KATAI,YY IlS TÄ ????

i,,lerkitse ruutuun sopivimmaksi katsomasi vaihtoehto.

Kaial-vvtti on hYvä lehti, s111ä I

1 ) siilä vci tappaa kärpäsiä, hyttysiä ym'

kiusallisia ötYköitä
2isiihenvoikääriäkalanperkeettms.roskaa
l) sen tyhiiin kohtiln voi laskea miten

tetrdään 2.5 rnM seriiniliuos
4) $e kelpaa erinomaisesti takan sytykkeeksi

i) sen näälle voi laskea tavaroita' jotka

saattaisivat tuhria tYöPöYdän

6 ) siilä voit pyyhkiä työpöytäsi, jo1Ie

ka.adoit reagensse ia
7) sil1ä voit ottaa pois uunista kuivumassa

clLeen erlan näprejään polttarnatta
8) siitä voi rakenne]1a paperilenskoja ta1

nunnituskaukaloi ta
9) siitä voi tehdä sunpilon, jonka avulla

saat lunnitsemasi jauheen paremmi-n

menemään mittaPulloon
YhteisP j. s temää.rä

Katso sivulle 3

Jos olet samaa mieltä kuin tämä kaveri,
jätä pari seuraavaa sivua lukematta.

Väite soPii
Sittä ja
vä1 i1 tä

-rp

Virkistävä reippailu ei
ole minua varten.
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Älkoi häntä lentopallo lentelemään tänä syksynä iielixin
kuntoilutuntina, vaan eipä häntä lij-hoittele korkea]1e.

Arkkitehin kutale on häntä näet töherrellyt katon kentän

y1äpuolelle. Yaan on häntä katosta se hyöty, ettei
häntä tipu vettä taivaalta niskaan. Edes sateella. Ja

missäs häntä lamput roikkuis? Pimmeessä ei häntä auttais
ees biokemistln loistavat tledot lusiferaasista. Nii ' ia
val-mlstuttuas biokemistiks voit häntä saad'a iopa työpaikan'
l-umenluojana katolta. O11s häntä si1lo vaikeaa sitoa turva-
köyttä savupiippuun 11man tukevaa pohjaa alla. Että tunnus-

taa häntä pittää, että kyl1ä silnä voikkasalissa on hyvä

matalatasoista peliä pelai1la. Ja sitä häntä Helix osaa.

Kun on nj-in monenkj-rjavaa populaa läsnä. Passaril.lakln
viiruraidalliset nilkkasukat, syöttäiä11ä taas kukkais-
koristeiset ja isk*ijä unohtanut ne eiLisiltaisen tyttö-
ystävänsä pyykkinaiulle. Jos häntä siis kuulut eslm.

.Japanin lentopallojoukkueeseen, tuskin häntä kohtaa parem-

paasi poruka§§amme, mutta ios häntä edustat matalampaa

lentopalloilun tasoa (esim. et ole aj-kalsemnin nähnyt lento-
palloa), olet häntä edel]een sopiva otus sakkiimme lisää,
sil1ä pe1j. ei ole niin järin kovaai pa11o tosin on sellainen,
väitti joku häntä ja huomautti 1isäksi, että pallosta saisi
häntä ,oåremmaa otteen, ios siinä oispi kahvat.



Pelipaikanhan osolte o1i häintä Helsingink. ,4 (slsään portti-
kongista, jossa lukee VOIMISTELU§AII Ja edelleen sisään pihan

perä11ä olevasta ovesta, Jossa myös lukee VOIMISTEIUSALI, ia
kas, 1öydät hetimiten edestäsl VQIMI§TELUSAIINja portaat.
y1öspäin häntä vievät portaat menevät neitokaisten pukeutumis-
ja peseytymlstlloihin ja vastaaviln uroitten tiloihin 1öytää

häntä talsimalla taas portaat a1as. Ja pelialka on aina keskii
vllxKolsln K-Lo 1?.00-18.00, joten tuliko häntä selväksi vai pl-
tääkö piirtää? Eli ota häntä kaverislkin mukaan ia tavataanpa
häntä siel1ä sitten. Jo§ häntä kalpailet vielä 11sätietoia'
voit soiteLla Helixln urbeilunohjaajalle Eero Hämä1ä1se11e,

puh" 784A59. Ilrnoittelehan pian, jos aiot tu1la nyt tai ensi

keväänä, jotta tietää varata }1sää tilaa tai aikaa.
PS. lentopallo el ole alnoa pe1i, jota siel]ä voi pelata.

Jos porukka haluaa, voialaan pelata valkka;'indiacaa. Lisä.ksi
paika]la on kaikenlaista voimisteluun lilttyvää kamaa Hula-

Hula-vantei§ta alkaen.
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englanniksi ?

nurinpäin.

(lrvllt,rvs )

Tiesitkö mitä lipidikemisti on

Vastaus jossakin tä11ä slvulla

Tuo käYttää var-
rnasti anabol'isia
.steroide ja :
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''KAIKKI EIYÄT OTE oNNISTUNEET P]{,ÄSnUÄJN ryÖrIÖUYYSKORTISTOON

Etr BroKEMrsrru rpsliHomunr,ErlA"

liissä er.arrä oäivänä iiatal;rytin boiri'ru"s pistiiytyi biokenian
_l-aitokSel.la it-.,,i. e.i-,:nä.',sii 1:esil.n :<r-:_rllunisia. 'larkOi tUj<sena ol-i
o1;iaa seh'i11e , niten o1i orlnis*u-'i;u. hank.l:iir+aan narllroja
l:urkkaroon ja Sasna.an ;uota tarpeel'l-j-s;a :<äyi;a.nnön hal joitte-
l-i:-a tuleva: iyäe1;-lnä.,': varten. |!.aas;a1;lel.u ei pyri olema.an

:il<iiij.n ral l-up. ilil-ti'.auska ha'raita o etiä kireästii työl.t-i-
s;glisii'l an"r:^esia huolimatr,a joi-iaki-n o-!-i onnisianut suhteel-
]isen ir;r'7ia.

Tliil1e, ioihin sai;uimme ;örnäämään, esitinne seuraavai
kysynykset:
n, -.ini?
2. llil-loin aloiti-i biok^nian otintosi?
1. ,iissä vaiheessa opintosi ovat tä:!-l-ä nethell-ä?
4. Olitko töissä rriine kesänä?

,, i,issä ja mi-ten kar.;an?

5. .-i11ä tavalla onnistr.rit saaaaan paikan'i i'iten aj-i:aisin
oii: :rhbeyttä työn"nta jaan?

?, 01eti;o aikaisenmin saanu.t t":esätöiiä biokenian alal-ia?
8. llinkälaista t;rötä iouduit tekemään?
Cj. C:litl:o ty"vtyväinen saanaasi työkokenukseen? Cliko

siitä,-''v'ityä oiokemistiksi aikovalle?
4A. -'al}cka l
14. .:iotko mennä. ensi kesäae salTlsan naikkaan?

Vastauksei olivat:
4, ?ette:ri 0arlson
?. -::qks:r11ä n9ca

t , Lr-ren Ci-loppuienttejä.
4, Cl-in1 nikrobioloEian alaIla.
i. i.ansantervelzsl3Soratoriossa 2 a/2 kuukautta.
5. Sovin asiasta jo yiirne kesänä ja soitin tammi-lelmikuussa.
-) :tn( a -{44

i,, ?rtiinitöitä1 bakteerien vil- jelyä,
), iiin sr:hteellisen tyytyväinen, joskaan en katso siitä olevan

hyötyä.
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'10. Sain 1876 nnk,/kk.
4tr. Aion.

1. tt halua sar1o&o

2. Syksyl}ä 1972.

1. 01en L-töissä.
+. Olin,
,. llPR:n veripalvelusså rrr 3 kk.
6. §oitin maaliskuun alussa.
7. Olen ollut aikaisemnin sairaal.an laboratoriossa.
!---. lein rutiinihonnia: raudaa määritystän proteiiain määritystä,

kolesteroli-, glukoosi- ja bilirubiininäiirityksiä jne.
9. Aluksi olin tyytWäinen' nutta työ kärri ajan nittaan yksi-

toikkoiseksi. Katson siitä kruitenkin oIleen jonkin verran
hyötyä biokemian opinnoilleaL.

10. Iioin ztlf,} mk/kk.
11. §r rielä tiedä.

1. Birgitta Elenius
2, I{östen 4974

1. L-arbeten
4, Ja.
,. På sjukhus (I{TJC'S, iV inre nedicinska), 3 nånader.
6. 'log i januari kontakt med sjukhusets översköterska.
7. Nej.
,1. ITilrmast rutinarbete, nen intressanta bestämningar av sköId-

körtelhornon, isotopiskt,
1' .. r r9. Ar nöjd med den erfarenhet jag fick. Iilyttan av arbetet är
att det gav inspiration ti1I att Iåirä sig mera om kliniska
cestä^ningsmeioder.

1A, Unr:. 2OOO (Y 46)
41 . l{ö,i1igen.

I , Iiatti Eaikkonen
2, liyksyllä 4?7*.

3. Olen Cl-töissä ja suorittanut biokeaian peruskurssit.
+. Olin kyllä töissä, mutta en biokeruiaa alalIa. ft edes yrit-

tänyt bakea onalta alaltani, koska kuulia sen oLevan kovin
hankal-aa.

4A. Sai.n pa1}<kaa a. 2)AO nk/kk.
1^ . tlanha hontrna hou]ruttelee eagi kesänäkin.
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a. Arto Tapaninen
? " rJyksyllä 197,
a. Olen Cl,-töissä
" , -.,yr oIlut töissä yiime kesänä. ilain tr-5 paikasta, iiyvinkääa

saira,aLasta, vesilautakunnaLta ja muuta#ta pikku laborato-
riogta.

n. Iija Saloaen
i?. iiyksyllä "974
4. Luen Cl-lopputentteJä.
4. 01in
i, l,aakson sairaal-assa, 3 kuukautta.
6. Soitin helnikuussär
?. h.
E. fein rutiinitöitä: valnistin liuoksia, otin verin§tteitä,

tein m.n. klolesteroli-, kalkki- Ja verikaasunäärityksiä. ,

9. 0Lin tJryff.ttäinen Ja mieJ.estärni siitä ofi hyötyä tulevaisuuden
kannaLta.

10. Palkka:ri oli 2O?, mklkk.
41. At toki.

4,. Pekka Ri-epponen
2o 3yksy11ä 4974

1. Odotan l-töibin pääsyä.
4. O1in.
5. Olin ensin 2 kk Val,tion naatalouskenian Laitoksessa ja sen

jäJ-keea 4 4/2 kk'Ilrahassa High Sehool of Chenical Technolory'n
fysikaalisen kemian laboratoriossa.

6. I,f,{T,:l1e soitin helmikurrn aLussa laitoksea ylikemistiLle,
1is. JärviseLle ja Prahaan pääsin IÅSTX:n kautta, Jonne jätin
hakemukset mamaskuussa.

7, 0l-en olIut KTL:ssä kesälIä -76 2 1/2 kk.
8. ?eia IIK'i:ssä rutiininäEirityksiäl pr.oteiini, kuitu, parkkiai-

neet. Prabassa tein tutkinustyöhön liitt;nriä diffuusionit-
tauksia.

9, itr t<ovin tyyf,yväirörrr
10. palk1a 4948 nk/kk.
41 . fu i.HI; een. Fraha kylLä vetää.

..:.1$i,

;.:i-:
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KYSYKÄÄ KYSYK]i.Ä KYSYKÄÄ

Lehtemme palstoilla alkaa opiskelljoiden lähettämiin kysymykslin
vastata lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkinyt hema Akilles
Jänne. Jos sinulla on jokln kysymys mielessäsii, niin pudota se
alakerran lukuhuoneessa olevaan HElIXi.n postilaatikkoon. Parhaat
julkais taan.
Kysymys : tt Tohtori, tohtorl, olenkohan minä sairas ' si1lä aina
juostessani portaa t kuudenteen kerrokseen hengästyn kamalasti?r
Akilles Jänne : rrKuulostaa erlttäln vakavalta, sil1ä hissi on
tehty ihmistä varten. Olette varmasti sairas, kun ette käytä sitärf

»Jo kauän on tiedetty, että...»
mitä se on

Eräs Yalen Medical School'in pro-
fessori on antanut opiskelijoille
seuraavat ohjeet helpottaakseen
eräiden tieteell isissä jul kaisu issa

esiintyvien sanontatapojen tul kit-
semista.

Johdanto
»Jo kauon on tiedetty, ett(i...» = en ole
viitsinyt selvittää tiedon alkuperää.

»Suui teoreettinen ja ktiy ttinröllinen
merkity» = kiinnostaa minua.

»Kysymykseen ei voida antaa lopullista
vastausta» = kokeet eivät oikein onnistuneet,
mutta arvelin ainakin saavani niistä julkaisun.

Kokeiden järiestely

»W-Pb -menetelmri valittiin, koskn se
vaikutti sovelruvan tarkoitukseen par-
haiter» = menelelmä oli laboratoriosa
pystytettynä.

»Kolmesta ndy tteest(i tehtiin yksityiskoh-
taisempia rutkimuksia = muut näytteet
antoirat ristiriitaisia tuloksia ia hylättiin.

Tulokset
»Seuraavasso esite ttirin pan ryypillistti
tulosta» = ssuraavassit esitetään parhaat
tulokset.

»MaMollisesti pitemmtin aian laiue su
o/rsr.".» = en malttarut odottaa.

»Tulokse t tukevat ennakkokrisityksiti
einomaisestb = kohtalaisesti.

»... hyvir» = huonohkosti.

»... kohtalais esrä = hyväl lä m iel i kuvitu ksel la.

»...niin hyvin kuin saottaa odottaa ottaen
huomioon analy y situlo sten likimritirrii
syydet» = ei lainkaan.

»Nrirnti tulokset tullaan julkaisemaan
myöhemmi» = saattaa olla, että tämäkin
asia tulee loskus esille.

»Luotettavimmat havainnot trilki alolla
ovat J:n tekemrit» = J, on oppilaani.

Keskustelu ( Discusion)
»On to de nnei kö is tti... » »On o taksu t tav aa... »
»On mqhdollista...» = minun mielestäni.

»Yleisesti otaksutaar» = Pari muutakin ka-
veria on samaa mieltä.

»Voitaisiin tietenkin vtiitttiti..» = Tämän
vastaväitteen voi esiuää koska tiedän siihen
erittäin hyvän vastauksen.

»Samoo suuruusluokkaa» = Eri suuri.

»Listitutkimulcset ttilki alalta ovot tarpeen»
=Tämä sö ei ole erikoisen hyvå, mutta äivät
ole muutkaan tätä onnetonta aihetta koskevat
työt.

Kiitokset
»Kiitokset J.S.lle teknisestti autsta io
J. B :lle luinen e sit ttimistd(in ant oktrai s ta
ruikökohdisto = J.S. teki ryör ja J.B. tul-
kisi tulokset.

Herbert Berger, J.A.M.A. 180, n:o l l
(Nmile a WhitoN), 1962.
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VAS[ÅUKSET

Jos antamasl pistemäärä oli' 18, niin suurkiitokset, si11ä

niin hyvä katalyytti ei sentään o1e (Yaatimattomuus kaunistaa).

Jos antamasi plstemäärä o11 O, niin olet panettelija, s111ä

niin huono katalyyttl ei sentään ole (Solcea kana }öytää

.ioskus jyvän ) .

Jos annoit jotakin siltä väIi1tä, nlin et ole puo1lmiell.

Tolmitus vetkkaa, ettbt viltsinyt 1äskea yhteispistemäärää,

vaan katsolt suoraan tä11e stvuIle. Mlksi teit niin, kun et

dekkaristakaan alkajaislksl hyppää viimeisell-e slvulle saa-

daksesi selviIle, että murhaaja 01i postelJooni.

Muuten, dekkareista puheenollen, on kirjoitettu alnakin yksi

juttu, jossa biokemian opiskelija murhataan. Syyllinen o11

laitoksen professori. Jaa mtksikö - .no, oplskeli ja kun o1i

väärennellyt työnsä tuloksia, joten laitoksen maineen

tähd€rt. . .

P.S. Joku on joskus jossakln väittänyt, että hyvä Lehti on
ilmalnen eikä s1säILä mainoksia.

DAWESIN lA§XlrdA (Laajennettu painos) saatavana He1lxi1tä.
Monlste maksaa 6 mk.

L,-fOIHINPAASYMONISTETIA hintaan 14 mk.

vAlqlCIJÅjf ENT3,IKYSYMY KS I Ä on my ö s He 1 ixi 1 1 ä .

Näitä kaikkia välittää Kirsti Ahtiala, jonka 1öydät

1-työsa}1sta.
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0HJEIJIIÅ§SA mm. ruokaa, Juomaa,

tanssla, peleJä, JouLupukkl.......
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KAIAIYYIII 0N HETIX ry:n TIED0IE

[ätä l(atalyytttä ovat tolmlttaneet

Leena HarJu, Eero Hämälälnen Ja pekka

Rlepponen.

Katalyyttt ,n7 ön palnettu Llmekseaeä

***
fäsgä numörogäå mm.3

RÅ§V.{I§IÅ JUttUJAI nlln attä suu on pestävä
eetterlllä sen Jälkeen

- PIILOPOR§OÅ nltn taltavastl kätkettynä, ettel eänBUU-
rlkaan ELtä 1öydä

- ÅI{ÅBOIISIÅ SIEROIDEJA (Äfa elltt syö lehteä)

- LÄäXäRIPAIJS?A JÅ MUITÅ HUUI/II,,

-JUCIRUJA, Jolta Vlrtaekakaan el vlelä o1e kuullutr
Elltl e1 gleäI1ä uutlcle MI§SEISTäMMB MAÅILMAI{
MÅRfKI§0Il,lÅ

I -'HURHIÅ

r++++
l{lket sisällytluettelo on vllmolsellä glvuLla?

Yeeteus I $lkal, että kertaus ön oplntoten ältl Ja Katalyyttl on

nlln hyvä lehtl, että 6ö kennattea lukaa uuåcstaen.


