
SUJUVA	  YHTEISTYÖ	  -‐seminaari	  

Yhteistyölukioiden	  rehtoreille,	  opoille,	  aineenopettajille	  ja	  yliopistojen	  tutkinto-‐
ohjelmien	  opettajille	  ja	  tutkijoille	  

Oulun	  yliopisto,	  Linnanmaan	  kampus,	  24.8.2016	  
	  

Biologia	  ja	  kemia	  

Työpajoja	  ja	  laboratorioharjoituksia	  lukiolaisille,	  tutkija-‐opettaja	  Anne	  Mäkelä,	  Biokemian	  ja	  
molekyylilääketieteen	  tiedekunta/OY	  &	  apulaisrehtori	  Päivi	  Pirilä,	  Oulun	  lyseon	  lukio	  

	  

	  

TAUSTAA:	  Mitä	  biokemiaa	  lukiossa	  on?	  
	  
A.	  Kemiassa	  

KE1-‐2:	  -‐	  solujen	  tärkeät	  yhdisteet	  (hiilihydraatit,	  rasvat,	  aminohapot	  ja	  proteiinit,	  nukleiinihapot),	  vesi,	  
lisäksi	  uudessa	  OPS:issa	  solujen	  kemiaa,	  biotalous	  lyhyesti	  

	   -‐	  lisätietoa-‐osioissa:	  biopolttoaineet,	  lääkeaineista	  

KE3:	  Energianmuutokset	  (Gibbsin	  vapaa	  energia	  lisäosiossa)	  

KE4:	  Biopolymeerit	  

KE5:	  Tasapainoreaktiot,	  puskurit	  

	  

	  

B.	  Biologiassa:	  

Ravintoaineiden	  perusrakenne,	  proteiinit,	  hiilihydraatit,	  lipidit	  

DNA.n	  ja	  RNA:n	  rakenne	  ja	  toiminta	  (kahdentuminen,	  proteiinisynteesi	  ja	  syventävillä	  kursseilla	  sovelluksia,	  
jotka	  perustuvat	  rakenteisiin	  esim.	  DNAn	  merkkaus	  tai	  emäsjärjestyksen	  selvittäminen)	  

Entsyymien	  toiminta	  

Fotosynteesi-‐	  ja	  soluhengitysreaktioita	  

Lipidikerroksen	  (solukalvon)	  läpi	  tapahtuva	  aineiden	  kulkeutuminen	  ja	  aktiivinen	  kuljetus	  

Veden	  merkityksestä	  on	  jonkin	  verran;	  vesimolekyylin	  tarkastelua	  ja	  vaikutusta	  hiukan,	  kun	  esim.	  DNA:n	  
säilymisessä	  fossiileissa	  sillä	  on	  aika	  oleellinen	  merkitys.	  

Epigeneesi	  tuli	  uutena	  asiana	  opsiin.	  Sitäkin	  on	  ollut	  jonkin	  verran	  syventävällä	  kurssilla,	  mutta	  kemiallisia	  
reaktioita,	  esim.	  DNAn	  metylaatio,	  ei	  käydä	  läpi,	  ainoastaan	  että	  tätä	  tapahtuu.	  

	  

	  



TILASTOTIETOA:	  

Oulun	  yliopistossa	  biokemian	  valinneiden	  taustoja	  

Valittuja	  2006-‐2015:	  235,	  joita	  79	  (34%)	  miehiä	  

Lukiossa	  yo-‐kokeissa	  heistä	  on	  suorittanut:	  

-‐	  194	  (83%)	  pitkä	  matematiikan	  

-‐	  191	  (81%)	  biologian	  

-‐	  185	  (79%)	  kemian	  

-‐	  78	  (33%)	  fysiikan	  

-‐	  16	  (7%)	  psykologian	  

-‐	  17	  (7%)	  terveystiedon	  

	  

	  

Biokemiaa	  lukiolaisille	  –	  Futuristinen	  malli	  
Kokonainen	  biokemian	  kurssi	  Oulun	  seudun	  biokemiasta	  kiinnostuneille	  lukiolaisille	  

Opinnot	  Kontinkankaalla	  Biokemian	  ja	  molekyylilääketieteen	  tiedekunnassa	  

	  

Teoria	  30%	  

Laboratorioharjoitukset	  70%	  

	  

	  

Aihepiirejä:	  

	  

DNA,	  kloonaus,	  transgeenisyys,	  genotyyppaus	  

PROTEIINIT,	  tuotto,	  puhdistus,	  rakenne	  

KOE-‐ELÄINTEN	  käyttö	  tutkimuksessa,	  kudosnäytteet	  
jne.	  	  

SOLUVILJELY,	  millaisia	  on,	  mihin	  käytetään	  ja	  miten	  

HISTOLOGIA,	  erilaisia	  kudosnäytteitä,	  esim.	  kudosten	  
kehityksestä	  tai	  muutokset	  syöpäsairauksissa	  -‐	  	  
normaali	  vs.	  epänormaali	  


