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Minä tanssin hänen auringossaan.
          Miksi minä tanssin?
Jotta hän muistaisi minut,
          tomun tanssiessa.
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Juliana Heikkinen

Mitä parahinta kevättalvea, rakkaat 
lukijat! Talven selkä alkaa vihdoin 

taittua ja auringonsäteet kurkistelevat 
tänne vielä kuudenkin aikaan illalla. 
 Ensimmäisenä haluan kiittää 
Lehdykän pitkäaikaista päätoimittajaa, 
Kristjan Niitepõldiä. Hän toimitti meille 
laadukasta luettavaa useamman 
vuoden ajan, ja jätti täytettäväksemme 
suuret saappaat. Aika näyttää, miten 
tehtävässämme onnistumme. Ihan 
täysin Lehdykän väki ei kuitenkaan 
uudistunut, sillä Paavo Närhi jatkaa 
edelleen innokkaana taittajana ja pois-
taa toimitukselta vaikeimman työn.
  Kun Kristjan kyseli kiinnos-
tustani Lehdykän päätoimittajuuteen, 
tunsin alussa suurta epävarmuutta. Mar-
jaana Hellstenin suostuessa vasem-
maksi kädekseni (vai oliko se sittenkin 
     oikea…) päätös oli lopulta 
       kuitenkin hyvin helppo. Ra-
                 kastan kirjoittamista, ja äidin-
                  kielen opettajani sanoikin mi-          
     nulle lukiosta lähtiessäni: 
           "Vaikka valitsitkin luonnon-
            tieteen, olet varmasti aina 
                      myös humanisti. Älä myös
                                kään unohda kirjoittamis-
                                       ta, sillä 'kirjoittaminen on 
 elämänkäsittämistyö-
                tä' (Maxim Gorki)." 
                                                   Olen lepuutellut kir-

Pääkirjoitus

joittamisen siipiäni nyt pitkään, joten on 
aika lähteä lentoon! Uutta on luvassa, 
vaikka perinteitäkin kunnioitetaan! 
 Puheenjohtaja tervehtii opiske-
lijoita, ulkomaankirjeenvaihtajat kertovat 
tarinoita mailta vierahilta ja opiskelijat 
raportoivat viimekesäisestä tunturikurs-
sista. Toimitus ottaa joka numerossa 
selvää jostain seikasta, jonka näkee 
joka päivä, muttei tule ajatelleeksi sen 
kummemmin. 
 Tässä numerossa henkilökun-
nalta on luvassa monta juttua: Marko 
Mutasen juttu kummallisista kierresiipi-
sistä aloittaa uuden sarjan, jossa ker-
romme eliömaailman ihmeellisyyksistä. 
Novellisarjassa saamme lukea Pekka 
Halosen koskettavan novellin Danielista 
ja elämän perusarvoista. Tolvasen Anne 
kertoo todellisista kasviekologisista pas-
kahommista. Lisäksi eräs fuksi kertoo 
karhuista ja sorsista, toinen löytöret-
kestä universumiin. Taikakissa jatkaa 
salaisia seikkailujaan.
 Alun hankaluuksien aikana tulin 
siihen tulokseen, että toimittajana Mar-
jaanan tärkein tehtävä oli potkia maahan 
kaatunut päätoimittaja taas jaloilleen. 
Lopulta hommat alkoivat kuitenkin sujua 
varsin mallikkaasti ja saimme kasaan 
ihan kelpo numeron, jonka nyt tar-
joilemme teille. Toivottavasti viihdytte 
mukanamme jatkossakin.
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Tea Swanljung

¡Hola todos!

Eteläinen tuulahdus Välimeren ran-
nikolta. Kävin uuden vuoden vaih-

teessa Costa del Solilla keräämässä 
energiaa ja valoa pimeyteen. Kerta kaik-
kiaan upeaa...Turisteja oli harvaksel-
taan, hiekkarannat lokkien valloittamia, 
vain paikalliset kalastajat ulapalla, tip-
pukiviluolien ja katedraalin hiljaisuus. 
Espanjassa oli kukkivia aloeita, kak-
tuksia, ruusuja sekä hedelmiä kantavia 
oliivi-, appelsiini-, ja mandariinipuita, vii-
niköynnöksiä, kastanjoita ja monia pal-
muja. Vihreää sinisen taivaan alla, kevät 
oli siellä lähtenyt hiljalleen käyntiin ja olin

ihan mykistynyt siitä, koska aiempi 
muisto Espanjasta on, heinäkuun hel-
teiltä vuodelta 2000, vain keltaiseksi 
kuivunut nurmikko. 
 Vuoret kohoavat jylhinä kameli-
onttien ja kauriiden hyvin mineraalipitoi-
sessa maastossa, jossa kasvaa mac-
ciaa. Mahtavat näkymät kauas horisont-
tiin katoavaan ulappaan, josta voi tark-
kasilmäisenä kohdistaa purjeet. Kallion 
törmillä näkyi ihanasti lirkuttelevia tör-
mäpääskyjä, jotka autuaasti kohosivat 
ylöspäin kirkkaalle taivaalle. Niitä seu-
ratessa ihan sokaistui auringon kirk-

  Puheenjohtajalta
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kaudesta! Myös muitakin tuttuja sekä 
Suomen kamaralle tuntemattomia lin-
tuja näkyi: pikkuvarpusia, pyrstöään iloi-
sesti heiluttelevia västäräkkejä, musta-
leppälintuja sekä orfeuskerttuja. Osalla 
oli jo kevättä rinnassa, kuten kuherte-
levalla kyyhkyspariskunnalla. Espanja-
laiset olivat kuitenkin loppiaisena  jou-
lunvietossa ja kulkivat pääasiassa takit 
päällä. Joskus onnisti oikea hellepäivä ja 
silloin ei todellakaan kaivannut pimeitä 
pakkaspäiviä. 
 Pian kuitenkin tänne Suo-
meenkin kevät koittaa ja nyt helmi-
kuussa aurinko saa säihkymään hanget 
timantinhohtoisesti. On oikein mukavaa 
mennä ulos ja nauttia lumenpeittämästä 
kauniista ympäristöstä. Kun tuli kirpeät 
pakkaspäivät, tuntui kuin olisi katsonut 
maailmaa jostain satukirjasta!! Aurinko 
väritti lumen kuorruttaman ympäristön 
monisävyiseksi ja hohtavaksi valtakun-
naksi. Harakka näyttää tosi upealta lin-
nulta, kun sitä katselee auringonlois-
teessa. Sen totesin yksi päivä, kun

näin sen lentelevän männystä toiseen. 
Myöhemmin keväällä onkin taas pönt-
tötalkoot, mikä on iloinen asia meidän 
ihanille paluumuuttajille. 
 Hallitus vaihtui vuodenvaih-
teessa, ja puheenjohtajan tehtäviä on 
tullut jo joitakin vastaan, kuten tämän 
jutun kirjoittaminen! Nyt on ollut hieman 
kiireitä, kun on joutunut tasapainotte-
lemaan vastuutehtävien ja opintojen 
kanssa, etenkin kun haluaa viettää 
perinteisen lomaviikon. Olenkin juuri 
lähdössä Ruotsiin laskettelureissulle, 
josta on tarkoitus haalia jälleen ener-
giaa arkeen. Pääsee korkealle tunturille, 
josta näkee pitkälle ja voi hengittää rai-
kasta pakkasilmaa sekä kokea vauhdin 
huuman, ihanaa! 
 Suunnittelemme hallituksen 
kanssa jotain uutta vanhoja perinteitä 
kuitenkin kunnioittaen. Toivottavasti bil-
salaisia kiinnostaa meidän tarjoama toi-
minta ja jokainen on tervetullut kuunte-
lemaan kokouksiimme ja järjestämään 
eri tapahtumia!! 

Halki sateisten rinteiden
     pulppuaa vesivana
Kaukana purona kiiruhtaa
     merelle tahtoo...

Tuuli puhaltaa, 
sekoittaa hiukset
     Kaipuu nousta purteen
          löytää kimaltava ulappa
ja pieni kivi
     kaukaiselta saarelta muistoksi
          jää vain haaveeksi
     kun rannalla simpukoita ja kotiloita
          reppuuni kerään 
               lahjaksi teille ystäväiseni!
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Paavo Närhi

Vastaan nykyään Lehdykän taitosta 
ja ulkoasusta, joten lehden ulkoasu 

on hieman uudistunut ja lehti ilmestyy 
täst'edes värillisenä Syntaksiksen koti-
sivuilla www.student.oulu.fi/~syntaksi. 
Tällä uudella vakiopalstalla tullaan käsit-
telemään kirjoja, lehtiä yms, joista tällä 
kertaa esittelyssä jo jokin aika sitten 
ilmestyneitä kiinnostavia kasvi- ja sieni-
kirjoja omasta hyllystäni.
 Turkka Aaltonen ym. 1997: 
Luonnonvaraiset hyöty- ja myrkkykas-
vit. 319s. Tiedot 700 Suomessa kasva-
vasta lajista. Tarkat ja kattavat kuvauk-
set soveltuvuudesta eri käyttötarkoituk-

siin sekä tiedot myrkyllisyydestä ja myr-
kytysoireista. Kirjassa on runsaasti hyviä 
reseptejä, tässä yksi erityisen kiinnos-
tava. "Englannissa valmistettiin salep-
pia, joka oli vanha itämainen juoma. 
Sen syrjäytti kahvin ja teen yleistyminen 
Euroopassa. Salep valmistettiin jauha-

              malla kämmekkälajien kui-
          vattuja mukuloita karke-

                  aksi jauhoksi ja lisäämällä
                sitä kiehuvaan maitoon huna-
        jan ja kanelin kera. Joskus sitä 
        terästettiin alkoholilla."  
 Leena Hämet-Ahti ym. 1992: 
    Suomen puu- ja pensaskasvio. 
        373s. Tiedot 1200 lajista, lajik-
     keesta jne. Esittelee kaikki 
   Suomen luonnonvaraiset ja 
useimmat viljellyt puut, pensaat, varvut 
ja puuvartiset köynnökset. Ulkoasu ja 
määrityskaavat ovat samanlaiset kuin 
Retkeilykasviossa. Käyttö- ja viljely-
ohjeet, levinneisyyskartat, mv-piirrok-
set ym. 
 Leena Hämet-Ahti ym. 1998: 
Retkeilykasvio. 656s. Tiedot 2300 lajista, 
rodusta ja risteymästä, eli kaikista 
Suomen luonnosssa toistuvasti tavatta-
vavista kasveista. Määrityskaavat, mv-
piirrokset, levinneisyyskartat ym. 
 Risto Isomäki 1997: Puukirja 
- puut osaratkaisuna maailman nälän 
ja ilmastonmuutosten ongelmiin. 221s. 
Erittäin kiinnostavaa luettavaa ruuan 
tuottamisesta puilla erityisesti kolman-
nen maailman maissa. Lisäksi esitel-
lään mm. Suomessa kasvavia ruokaa 
tuottavia puita ja pensaita sekä ilmas-
tonmuutoksen torjuntaa puitten avulla.
 Heikki Kotiranta ym. 2001: Sie-

     Taitoksia
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nikirja. 300s. Tiedot 186 sienestä. Ruo-
kasienestäjälle sopiva kirja, valokuvat 
ja kuvaukset ovat pääosin hyviä. Kir-
jasta löytyy myös reseptejä sekä hieman 
tietoa sienten säilömisestä. Kotiranta 
tunnetaan ennestäänkin laadukkaista 
sienikirjoistaan.
 Bo Mossberg ym. 1997: Den 
nordiska floran. 696s. Tiedot 2500 Skan-
dinaviassa kasvavasta kasvista. Levin-
neisyyskartat ja erinomaiset väripiirrok-
set. Teksti ovat ruotsiksi, mutta kuvat 
löytyvät latinankielisten nimien avulla.
 Svengunnar Ryman ym. 1987: 
Suomen ja pohjolan sienet. 718s. Tiedot 
1100 sienestä. Kuvaukset hyviä ja valo-
kuvat kohtalaisen hyviä. Määrityskaa-
vat, levinneisyyskartat, mukana myös 
käävät. Vanhahko ja melko harvinai-
nen, mutta ylivoimaisesti laajin sieni-
kirja. Saatavilla uutena ruotsiksi.
 Terhi Ryttäri ym. 1997: Uhan-
alaiset kasvimme. 335s. Tiedot kaikista 
225 julkaisuvuonna valtakunnallisesti 
uhanalaisesta putkilokasvista. Kiinnos-
tavaa ja yksityiskohtaista tietoa levinnei-
syydestä, kannan kehittyksestä, suoje-
lutilanteesta ym. Kohtalaisen hyvät väri-
valokuvat ja tarkat levinneisyyskartat.

Vanhempia, ja miksei uusiakin kir-
joja kannattaa etsiä vaikkapa seu-

raavista liikkeistä Helsingistä. Muistaak-
seni kaikki ottavat myös varauslistoja 
vastaan, ja olenpa yhden kirjan näin 
saanutkin. Vakavasti otettavia biologian 
alan kirjoja liikkuu varsin vähän, joten 
kannattaa koluta myös esim. Viiskulman 
pienempiä divareita.

Laterna Magica 
(Rauhankatu 7) laterna.net  
Oikein mukava ja rauhallinen liike Kruu-

nuhaassa. Taemmasta huoneesta lähte-
vän pimeän käytävän päässä on näke-
misen arvoinen galleria. Nettisivuilta 
näet tulevat näyttelyt.

Hagelstamin antikvariaatti 
(Fredrikinkatu 35)
Vaikuttavat kirjahyllyt. Tikkaita saa käyt-
tää vapaasti ja myyjiltä kannattaa kysyä 
jos haluat löytää jotain.

Helsingin antikvariaatti 
(Mechelininkatu 17) oldbook.net 
Arvokkaan oloinen paikka, jossa kirjat 
ovat hyvässä järjestyksessä. Oikeas-
taan ainoa liike jossa on kelvollinen bio-
logian alan valikoima. Viimeksi käydes-
säni olivat kasvikirjoista ainakin Den 
nordiska floran ja Retkeilykasvio hyl-
lyssä.
 
Kampintorin antikvariaatti 
(Fredrikinkatu 63)
Täältä voit löytää loppuunmyytyjen kir-
jojen jäännöseriä. Arvokkaammat kirjat 
ovat tiskin takana suojassa.
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Marjaana Hellsten

Henkilöstä, joka on kaikessa aktiivi-
suudessaan tullut esitellyksi tämän 

lehden sivuilla jo useamman kerran, 
on hieman vaikea keksiä mitään uutta 
kerrottavaa. Koimme kuitenkin tarpeel-
liseksi tehdä tiettäväksi, ketkä Lehdyk-
kää nykyään rustaavat. Tämän esittelyn 
jälkeen menemme komeroon kirjoitta-
maan, emmekä tuo enää itseämme 
julki. Paitsi ehkä vuonna 2000 ja jotain, 
jolloin saatamme antaa pienen haas-
tattelun vastaanottaessamme Nobelin 
palkinnot (aihetta tai kategoriaa ei ole 
vielä päätetty). Mutta asiaan: tuiki taval-
lisen ”hei, mun nimi on se ja se” tari-
nan sijaan teimme jutut toisistamme – 
ja ennen kaikkea siitä, millaista tavaraa 
huoneistamme löytyy. Tässä on pieni 
raportti Juliana Heikkisen huoneeseen 
tehdystä ristiretkestä, sekä hieman 
hänen ajatuksiaan.
 Ensisilmäyksellä Juulin huo-
neessa ei juuri näytä olevan tyhjää tilaa: 

siellä on valtavasti tavaraa lattialla, hyl-
lyillä, pöydillä ja kaikissa mahdollisissa 
paikoissa. Erityisesti nalleja, joita löytyy 
eri muodoissa. Kirjahyllyssä on upeita 
savesta tehtyjä. Otan yhden käteeni 
ja vähältä pitää, että en kysy arvon 
päätoimittajalta, mistä hän on sen osta-
nut. Kääntäessäni esineen ympäri huo-
maan sen pohjassa Juulin puumerkin.
     ”Miksi sinä olet tehnyt juuri nalleja?” 
”Keramiikassa piti tehdä savesta nalle, 
jonka pinta näyttäisi pehmeältä. Kont-
rastiksi nallen pehmeydelle tehtiin kirja, 
josta piti saada mahdollisimman sileä. 
Siitä se lähti.”
Nallejen vieressä nököttävä Muumilaak-
son mörön näköinen hahmo kiinnittää 
seuraavana huomioni.
     ”Mikä tämä on???”
”Sammakko! Se, jänis ja possu ovat 
ensimmäisiä tekemiäni töitä.”
Laitan sammakon takaisin hyllyyn ja 
hetken mietittyäni onnistun löytämään 

Päätoimittaja Juuli
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sieltä myös jäniksen ja possun. Totean 
myös hiljaa mielessäni, että taiteellisen 
silmäni täytyy sijaita takaraivossa. (Pää-
toim. huom. Tein ne viisivuotiaana…)
 Juulilla on myös hieman taval-
lisempia tavaroita: suuria kansioita ja 
tutun nimisiä kirjoja kuten ”Retkeily-
kasvio” tai ”Molecular Cell Biology”. - 
Niin, ja pesuainepulloja aivan niiden 
vieressä. Kasviekologilla on tietenkin 
suuren puisen arkun päällä neljä kasvia. 
Kaksi kaktusta, rahapuu ja yksi, mille 
kumpikaan ei suuresta yrityksestä huo-
limatta keksi nimeä. Varmaan ainoa 
hieman ”tyhjempi” paikka Juulin huo-
neessa on sänky, tosin sen päällä lojuu 
kaksi pehmolelua. Iso vihreä käärme 
sekä suuri ja pehmeä (kyllä, arvasitte 
oikein) nalle. Näillä on seinällä seuralai-
senaan veikeitä satuaiheisia julisteita. 
Puistelen päätäni hetken aikaa.
     ”Löydätkö sinä täältä kaikki tavara-

si?”
”No en todellakaan! Täällä on sedimen-
toituneena vaikka mitä. Äsken löysin 
yhden kirjan, mikä oli ollut lainassa vuo-
den…”
Tämä hämmentää minut. Kuvittelin 
Juulin olevan sitä ihmistyyppiä, joka 
kerää ympärilleen valtavasti roinaa, 
mutta tietää tasan tarkkaan missä ne 
ovat. No, erehtyminen on inhimillistä ja 
inhimillistä on tehdä virheitä.

Pyysin vielä Juulia jatkamaan lausetta 
”Lehdykän toimittaminen on…” 
”…mahtavan kiinnostava haaste, joka 
avautui eteeni aivan yllättäen.   - Pitääkö 
mun jatkaa tuota vielä? Saisin aiheesta 
varmana novellin aikaan, mutta se ei 
liene tarkoitus???”
 Ei, ei tässä tapauksessa. Riit-
tää että vakuutit juuri lukijat siitä, että 
jutut eivät tule loppumaan Lehdykästä.

Juliana Heikkinen

Lehdykkää oikeana kätenäni puuhaa 
Marjaana Hellsten, jonka taidatte 

tuntea paremmin Marsuna. Heti alkuun 
voisin siis antaa (Marsun toiveen mukai-
sesti) raportin hänen lempinimensä syn-
tyhistoriasta, joka juontaa juurensa ala-
asteelle. Marjaanalle kasvoi yläetumai-
tohampaiden tilalle oikein isot, upeat 
ja erottuvat rautahampaat, jolloin ilmei-
nen lempinimi hänelle oli Marsu (alku-
kantaisessa muodossa myös Mursu). 
Yläasteen tämä nimi oli unohduksissa, 
sillä vain harvat ala-asteen kaverit tuli-

vat samaan kouluun. Lukiossa nimi 
sai uudelleen tuulta purjeisiinsa, kun 
nimi levisi ala-asteaikaisten kaverei-
den kielestä kaikkien käyttöön. Itse itse-
ään tehostaen hän lisäsi välillä nimeen 
eksotiikkaa kirjoittamalla sen Marzu.
 Kun päätoimittajan tupa oli tar-
kastettu, oli aika tutustua Marsun huo-
neeseen. Ensimmäisenä huomio kiin-
nittyi valtavankokoiseen laajakuvatele-
visioon, joka tuntui täyttävän koko huo-
neen. Purin ihmetykseni kysymyksiksi, 
jolloin selvisi ettei siitä laajakuvasta juuri 

Toimittaja Marsu
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ole hyötyä, kun Suomessa ohjelmia ei 
vielä lähetetä siinä muodossa. Moisen 
vekottimen hyöty jäikin täten valkene-
matta minulle, sillä mielestäni se vain 
venytti kuvan sivusuunnassa muodotto-
maksi… 
 Tarkempi huoneen tarkastelu 
vahvisti tunnetta, ettei siellä ollut juuri 
mitään muuta. Täysi vastakohta omalle 
huoneelleni. Täytyy kyllä myöntää, että 
huone oli sellaisenaan varsin rauhoit-
tava. Siisteydelle keksinkin mielestäni 
kelpo syyn: Marsulla oli aivan uskomat-
toman paljon laatikkotilaa, jonne voi pii-
lottaa kaikki tavarat! Minua jäi kuiten-
kin kovasti kummastuttamaan, miksi lei-
vänpaahdin oli kirjahyllyssä… En tun-
nustanut tyhmyyttäni kysymällä, joten 
se jäi mysteeriksi. 
 Botanistina huomioni kiinnittyi 
ihanaan, vaaleaan päiväpeitteeseen, 
jossa oli sinisiä onnenapiloita. Toinen 
ihastuksen aihe oli verhot, joissa oli 
puna-apiloita, kissankelloja, päivänkak-
karoita, leinikkejä ja lemmikkejä. Koko 

huone antoi viitteitä siitä, että luonto 
on tärkeä Marsulle. Seinällä oli Oulan-
gan kansallispuiston juliste, hyllyssä oli 
peruseepoksiamme ja pöydillä luonto-
lehtiä. Mutta ei ainoatakaan viherre-
hua… 
 Peilistä löysin Albert Einsteinin 
ajatelman: ”Mielikuvitus on tärkeäm-
pää kuin tieto”. Hetken mietittyäni tote-
sin olevani samaa mieltä tämän neron 
kanssa. Kun tiedustelin Marsun mielipi-
dettä asiaan, hän vastasi:  ”Mielikuvitus 
liittyy siihen että olen suunnilleen viimei-
sen kymmenen vuoden ajan halunnut 
kirjoittaa kirjan, ja rustaan sitä aina kun 
kerkiän (eli aivan liian harvoin). Mulla 
on vilkas mielikuvitus ja tarinassa saa 
määrätä itse mikä on tietoa ja luoda 
omat sääntönsä. Tottakai tarina saa 
vaikutteita todellisuudesta (tiedosta), 
mutta mielikuvitus on sitä tärkeämpää. 
Siis vain ja ainoastaan tässä tapauk-
sessa. Tosielämä on sitten ihan eri juttu. 
Ymmärsitköhän sinä???”
 Ei, en ymmärtänyt, mutta ei sillä 
väliä. Pääasia, että tietoa ja mielikuvi-
tusta riittää.
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"No, I'm sorry, I really didn't know", 
selitän kivikasvoiselle poliisille. Poliisi 
katsoo minua epäuskoisesti. 

Miten tähän on tultu? Mikä on saanut 
elämäni vajoamaan tähän pisteeseen? 
Palataan siis ajassa taaksepäin, tammi-
kuun alkuun, jolloin aloitin vaihto-opis-
keluni Groningenin yliopistossa Alanko-
maissa.

Saapuminen

Raahasin vain vilunkipelillä lentoko-
neeseen saadut ylipainavat matkalauk-
kumme junasta rautatieasemalle, jätin 
Inkan tavaroitamme vartioimaan ja kii-
ruhdin läpi sateen etsimään asunto-
toimistoa. Aikaa toimiston sulkemiseen 
oli parikymmentä minuuttia, emmekä 
olleet ilmoittaneet tulostamme. Mikäli 

emme saisi avaimia ajoissa, joutui-
simme majoittumaan ensimmäiseksi
yöksi hotelliin. Tapojeni vastaisesti pys-
tyin tulkitsemaan löytämääni karttaa 
niin, että löysin suoran tien keskustaan. 
Taivas ripotteli keskieurooppalaisen tal-
vista vettä ja ylläni oli kaksi takkia, sillä 
toinen ei enää ollut mahtunut matka-
laukkuun. Kuumissani ja vettä valuvana 
astuin sisään asuntotoimistoon. Otin 
vuoronumeron ja tajusin unohtaneeni 
nostaa vuokrarahat matkalla. Tuskastu-
neena ryntäsin etsimään automaattia 
ja sellaisen löydettyäni palasin kiireesti 
takaisin. 
 Sitten kaikki muuttuikin hel-
poksi. Sain vuokrasopimuksen allekir-
joitettavaksi ja loppujen lopuksi kävi 
niin, että pääsimme autokyydillä tava-
roinemme asunnollemme, joka sijait-
see kaupungin laidalla nelisen kilomet-
riä keskustasta. 

Elämää Alankomaissa
Kristjan Niitepõld
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Hoogkerk

Olohuoneen ikkunasta näkyy hevonen, 
makuuhuoneesta lampaita, ja kukko 
kiekuu aamuisin. Ei hullumpaa. Toisaalta 
matka keskustaan kestää pyörällä 25 
minuuttia, joten päivän aikana ei tule lii-
emmin kuljettua edestakaisin. Länsieu-
rooppalainen sää tuo oman lisänsä kos-
teine ja tuulisine ilmoineen. Kurja luon-
nonlaki tuntuu olevan, että aamuisin yli-
opistolle polkiessa on aina vastatuuli. 
Tosin kerran tuuli oli myötäinen ja silloin 
ylitin tasaisen peltoaukean, 800 metriä, 
kokonaan polkematta. Hymyni kuitenkin 
haihtui viimeistään illalla takaisin pala-
tessa.
 Käytännön asiat alkavat vähi-
tellen tuntua luonnollisilta. Kaasulämmi-
tin ja kaasuliesi eivät enää ihmetytä, ja 
nyt tiedämme missä roskapönttömme 
on. Puolitoista kuukautta salakuljetimme 
roskamme toisten ihmisten kadunvar-
teen tuomiin roska-astioihin.
 Ensiaskeleet paikallisväestöön 
sulautumisessa otimme jo toisena päi-
vänä ostaessamme polkupyörät. Emme 
kuitenkaan käyttäneet perinteistä tapaa 
- illalla kadulle viisieuroisen kanssa ja 
pultsarisetä antaa pyörän. Paikallisilla 
on nimittäin suhteellisen kaksijakoinen 
pyöräpolitiikka; kaikki manaavat, miten 
heiltä on varastettu jo viisi pyörää, mutta 
kuitenkin ostavat välillä itsekin varaste-
tun pyörän. Lukkoihin täällä sitten sat-
sataankin, tavallisin malli on tuuman 
paksuinen vaijerilukko, joilla Suomessa 
lukitaan moottoripyöriä. Ja kun pyörä 
pysyy tallessa, sillä pääsee. Pyörätie-
verkot ovat hyvät, lasinsiruja vähän ja 
muu liikenne ottaa pyöräilijät huomioon. 
Pyörille on laitettu jopa omat liikenne-
valot.

Spreek je Nederlands?

Hollannin kieli tuskin jättää ketään kyl-
mäksi. Useimmat juoksevat karkuun sitä 
kuullessaan, mutta on myönnettävä, 
että siinä on oma viehätyksensä. Käyn 
nyt toista hollanninkurssiani ja totta vie-
köön osaan jo ostaa paikallista perinne-
ruokaa, belgialaisia ranskanperunoita 
eli 'patat', sujuvasti hollanniksi. Itse kie-
lihän on sinänsä sekoitus saksaa, ruot-
sia ja englantia - sekä ripaus omalaa-
tuista korinaa mausteeksi. Luetun teks-
tin ymmärtäminen on siis ihan mah-
dollista, puheen ymmärtäminen taas 
vähän haastavampaa. Kynnys oman 
suun avaamiseen kielentuntien ulko-
puolella on valitettavan korkea. Tiukan 
paikan tullessa englannilla pärjää vähän 
turhankin mainosti, sillä alankomaalai-
set eivät englannin puhumisessa aras-
tele.
 Kielen erikoisuuksia on turha 
ruveta tässä selvittelemään, mutta ker-
rottakoon, että polkupyörä, tuo tuiki 
tärkeä kapine, on hollanniksi 'fiets'. 
Mopo onkin sitten loogisesti 'brom-
fiets'. 

Mitä minä näenkään?

Ehkä olen ihan väärässä, mutta aina-
kin minulla on sellainen olo, että Alan-
komaat ei todellisuudessa juurikaan 
eroa niistä stereotypioista, joita ihmisillä 
on. Täällä voi esimerkiksi ihan oikeasti 
nähdä ihmisillä isoja puukenkiä. Yksikin 
tylyn näköinen amisjätkä hengaili katu-
uskottavasti liikennevaloissa - puuken-
gät jalassa. 
 Tasaista maata ja kanavia riit-
tää, tuulimyllyjäkin näkee. Suomeen 
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tottuneesta tuntuu oudolta, että täällä 
on loputtomiin peltoja, kyliä ja kaupun-
keja. Selkeys puuttuu; ei ole asumat-
tomia alueita ja metsiä, vuodenajatkin 
yhtä puuroa. Euroopan tiheimmin asuttu 
maa toimii eri säännöillä kuin muu maa-
ilma.
 Hupaisaa on muuten paikalli-
nen koirakulttuuri. Koirien ulkoiluttami-
nen ei ole ihan sitä mihin on totuttu: 
enimmäkseen sekarotuiset koirat jolkot-
televat keskellä kaupunkia omistajansa 
edessä tai perässä ilman hihnaa. Koirat 
myös luonnollisesti tuodaan kauppoihin 
sisään, jossa ne joko kiertelevät tava-
roita katsomassa tai odottelevat oven-
suussa.

Kun ilta koittaa

Hegel sanoo teoksessaan Vorlesun-
gen über die Ästhetik: "… kun hollanti-
laiset ovat kapakoissaan, häissä ja tans-
seissa, kesteissä ja juomassa, kaikki 
sujuu hauskasti ja hilpeästi, vaikka 
eteen tulisi riita tai tappelu; vaimot ja 
tyttäret ovat mukana, ja kaikkia elävöit-
tää vapauden ja iloisuuden tunne."
 Mitä tuohon lisäämään? Jos 
170 000 asukkaan kaupungissa on 
36 000 opiskelijaa ja yli puolet kaupun-
gin asukkaista on alle 35-vuotiaita, on 
selvää, että kaupungissa on suhteelli-
sen vilkas iltaelämä. Tietyillä seuduilla 
on katuja, joilla on pelkästään ravinto-
loita, kahviloita ja baareja. 
 Suomalaiselle pahin järkytys on 
oluen tilaaminen: olut myydään kahden 
desilitran laseissa! Ei siinä kauaa nokka 
tuhise, mutta eipä kyllä juoma ehdi väl-
jähtääkään. Harmillinen epäkohta on 
musiikin soittaminen tolkuttoman ko-

vaa. Tuntuu että musiikkia väännettäisiin 
kovemmalle sitä mukaa kuin väki baa-
rissa lisääntyy. Lopputuloksena kaikki 
sitten vain hymyilevät toisilleen, kun kes-
kustelusta ei oikeastaan tule mitään.

Mutta täällähän on kevät!

Talvi ja kevät ovat liukuvia käsitteitä 
Alankomaissa. Tammikuussa täällä oli 
jonkin verran lunta ja pakkastakin kym-
menisen astetta. Merellinen ilmasto 
tosin tekee pakkasesta hieman pure-
vamman kuin Oulussa. Kuitenkin lumi-
kellot ilmestyivät puistoon jo tammikuun 
lopulla. Nyt nurmikoilla on näkyvissä 
versoja, joista luultavasti puhkeaa kroo-
kuksia.
 Maaliskuun lopulla lähden 
minäkin sitten maastotöihin Schiermon-
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nikoogille, Alankomaiden Hailuotoon. 
Friisein saarten ketjuun kuuluvalla saa-
rella on yliopiston tutkimusasema, ja 
työskentelen projektissa, jossa selvite-
tään valkoposkihanhien laidunnuksen 
vaikutusta Festuca rubran kasvuun. Mei-
naavat, että hanhet itse vaikuttaisivat 
ruokansa laatuun, jotta jaksavat sitten 
lentää Suomen rannikkoa hipoen Sipe-
riaan pesimään.
 Mitä tässä maassa, jossa pilvi-
peite leijuu nenääntuntuvan alhaalla ja 

viiksimiehet myhäilevät punaista valoa 
loistavien ikkunoiden edessä  sitten 
täytyy tehdä päästäkseen kosketuksiin 
poliisin kanssa? Palailin ravintolasta 
kotiin ja ajelin pyörällä ilman valoja 
yksisuuntaista katua väärään suuntaan. 
Poliisiauto pysähtyi eteeni ja minulle 
kerrottiin mihin olin syyllistynyt. Käski-
vät ensi kerralla jättää pyöräilyn väliin. 
Lupasin, ettei tämä enää tulisi toistu-
maan, nousin pyörineni jalkakäytävälle 
ja ajoin kotiin.

Marja-Liisa Timonen

Usein käy niin, että tajuaa olevansa mat-
kalla kohti uusia maisemia vasta, kun 
karu todellisuus iskee vastaan toden 
teolla. Niin kävi myös minulle: vasta 
tallustellessani kaatosateessa graniit-
tirakennusten lomassa ja yrittäessäni 
samalla säilyttää henkeni vasemman-
puoleisen liikenteen seassa, tajusin että 
nyt todellakin ollaan jossain muualla. 
Pohjanmereltä puhalteleva navakka tuuli 
pani sateenvarjomme heti tuliko-
keeseen, ja täytyypä sanoa että 
kokonaisuutena ensimmäinen päivä 
Skotlannissa oli enemmän kuin kaoot-
tinen. Koska suunnitelmissani oli asus-
tella täällä yhdessä matkakumppanini 
kanssa, en siis ollut missään tapauk-
sessa etuoikeutettu  yliopiston järjes-
tämään majoitukseen. Tämän vuoksi 
ensimmäisiin päiviin täällä ei juuri mah-
tunut muuta kuin asunnonhakua - kult-
tuuri- ja kielellisen shokin kulminaatio 
tapahtui heti ensimmäisessä asunnon

välitystoimistossa: yritä kääntää asiasi 
englanniksi ja samalla yritä saada 
selkoa virkailijan puheesta, joka ei tun-
tunut olevan lähelläkään tavallisesti eng-
lanniksi kutsuttua kieltä… 
 Kaikkien mutkien kautta asun-
toasiat järjestyivät olosuhteisiin nähden 
hyvin: löysimme kohtuuhintaisen (£ 250 
~ 370 €) ja tyydyttävänkuntoisen, kalus-
tetun kaksion läheltä yliopistoa. Jotta 
en antaisi tilanteesta liian ruusuista 
kuvaa, kuvitelkaa tilanne paksuseinäi-
sessä kivitalossa, yksinkertaisten ikku-
noiden takana (jotka tuntuvat olevan 
liian tiiviit vesihöyryn päästämiseksi ulos 
mutta kuitenkin tarpeeksi hatarat tuulen 
päästämiseksi sisään) ja kokolattiama-
ton ”hivellessä” jalkapohjianne. Läm-
pötila-arvioksi voisin heittää aluksi n. 
10 °C, sähkölämmityksen avulla sen 
saa hivutettua inhimillisiin lukemiin. 
Ottakaa huomioon huima lämmönhukka 
= huima sähkölasku! Kosteusprosentti

Kuulumisia graniittikaupungista
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hipoo luultavasti 90% eli kaikki edellytyk-
set mukavien mikro-organismien kuten 
homeiden ja sienten kasvulle ovat otolli-
set. Kerrottavaa suomalaisen ja skotlan-
tilaisen asumisen eroista olisi paljonkin, 
mutta ei kai ole syytä valittaa liikaa, 
kun kerran on tänne itse halunnut... 
oppia ikä kaikki. Joka tapauksessa olen 
jo nyt varma siitä, että näkökulma 
suomalaiseen opiskelija-asumiseen ja 
elämään yleensä tulee olemaan kotiin-
paluun yhteydessä huimasti erilainen. 
 Yksi suuri vaaratekijä suoma-
laiselle täällä on liikenne – aivosi mul-
jahtavat solmuun joka kerta kun olet 
risteyksessä ja yrität muka ”coolin” 
näköisenä miettiä, mistä suunnasta 
autot tällä kertaa mahtavat tulla. Kui-
tenkin lopulta päädyt vain seuraamaan 
massojen mukana ja loikkimaan ihmis-

laumojen perässä katujen yli, uhmaten 
joka hetki aggressiivisia skotteja auton-
ratissa – liikenne Oulussa on idyllistä 
tähän verrattuna! Myös bussiliikenne 
täällä saa sinut huomaamaan että todel-
lakin olet toisella mantereella: Suo-
messa on yleensä bussikuskin ongelma, 
ellei hänellä ole vaihtorahaa... Täällä se 
on vain matkustajan oma ongelma: saat 
huomata jääväsi yksin pysäkille vaikka 
keskelle ei mitään, jos yrität ostaa lipun 
muulla kuin tasarahalla (ellei joku ystä-
vällinen kanssa- matkustaja tarjoudu 
rikkomaan seteliäsi sopivaksi – nimim. 
Kokemusta on).
 Ruokakulttuuri taas on aivan 
oma lukunsa, lounaaksi täällä kutsutaan 
useimmiten erinäistä kokoelmaa sna-
ckseja, sandvicheja, suklaapatukoita ja 
limsaa. Itse olemme pyrkineet kok-
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kailemaan kotona ja ottamaan eväät 
mukaan – täkäläisen hintatason huomi-
oon ottaen pikalounaat koituvat äkkiä 
kukkarolle kohtalokkaiksi. Luultavasti 
melkein jokainen yhdistää Skotlantiin 
ainakin haggiksen; sian sydäntä, 
keuhkoja, maksaa ja ohrasuurimoita 
ilmeisesti ko. eläimen mahalaukussa 
paistettuna. Kyllä vain, olen maistanut 
sitä kaikkien lisukkeiden (keitetyn, 
muussatun nauriin ja perunan = haggis, 
neeps and tattis) kera. Ja uskokaa tai 
älkää, mutta se maistui hyvälle! Jotain 
maksapasteijan ja maksalaatikon väliltä, 
lisänä hieman runsaammin mausteita. 
Myös paikallinen pubielämä on tullut 
jollain tasolla tutuksi - vaikuttaa sille 
että täkäläisillä täytyy olla joku tunte-
maton geeni joka muuttaa heidän alko-
holiaineenvaihduntaansa niin, etteivät 
he näytä ollenkaan kärsivän baari-ilto-
jen jälkivaikutuksista. Tai sitten syynä on 
pubien varhainen sulkemisaika: yleensä 
jo keskiyön aikoihin.

Yliopistossa

Aberdeenin ulkopuolisiin alueisiin olen 
päässyt tutustumaan erinäisillä maas-
toretkillä, joita täällä järjestetään melko 
runsaasti monilla kursseilla – ja huom: 
kyydit ovat ilmaiset. Parasta aikaa 
menossa on mm. kurssi Nature Conser-
vation in Britain, jolla olemme kierrelleet 
tutustumassa erinäisiin suojelukohtei-
siin tässä lähimaastossa. Edelleen 
tilanne on meikäläisen silmissä kovin 
toisenlainen – keskustelu metsien suo-
jelusta Suomessa tuntuu kaukaisem-
malle kun olet maassa jossa suojeltavia 
metsiä ei juurikaan ole. Nykyisellään 
n. 17 % Skotlannin maa-alasta on 

metsän peitossa enkä uskalla arvella-
kaan, kuinka häviävän pieni osa tästä 
on edes niin kutsuttuja ’semi-natural 
forests’.  Pari viikkoa sitten teimme vii-
konloppuretken Loch Nessille ja Inver-
nessiin – itse hirviö jäi tavoittamatta 
mutta puitteet sen kohtaamiselle olivat 
hienot, vanha linna aivan järven ran-
nassa jylhien vuorenrinteiden keskellä. 
Viime viikonloppuna menimme mukaan 
yliopiston Hillwalking Societyyn, joka 
järjestää leppoisia sunnuntaikävelyitä 
lähialueilla – suomalaisen suo- ja met-
sämaiseman rinnalla loivasti kumpui-
leva maasto lammaslaitumineen sekä 
tammi- ja pyökkimetsikköineen tuntuu 
kovin uudelle ja erilaiselle. Toisaalta
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kortin kääntöpuoli on melkein kaikkialla 
Skotlannissa ylilaidunnus (lampaat, 
nautakarja ja liian suuret peurakannat) 
ja muut intensiivisen maatalouden 
ongelmat. Merimaisemat taas ovat aivan 
oma lukunsa, aivan kaupungin laita-
milla voi nähdä hylkeitä paistattele-
massa päivää rantahietikolla ja tietysti 
erilaisia merilintuja, joita en kommentoi 
sen enempää etten puhu itseäni pus-
siin tietämättömyyttäni. 
 Yliopisto itsessään on arkkiteh-
tuuriltaan jotain muuta kuin Linnanmaan 
shokkivärit (oheisessa kuvassa näkymä 
yo:n vanhimmista osista). Opinahjo on 
perustettu jo 1495 ja vanhimmatkin 
rakennukset ovat vielä opetuskäytössä. 
Tällä on taatusti vaikutuksensa opiskelu-
motivaatioon ja ns. akateemisen ilmapii-
rin muodostumiseen. Koko yliopistoalue 
on itse asiassa Aberdeenin vanhinta 
osaa, mukulakivikatuja ja keskiaikaisen 
kapeita kujia reunustavat 1500-luvulta 
peräisin olevat jykeväseinäiset kivitalot, 

joissa edelleen asutaan. Kaiken kaikki-
aan puitteet opiskelulle täällä ovat ker-
rassaan henkevät! 
 Tähän mennessä kokemuksia 
on kertynyt jo rutkasti, ja joka päivä 
huomaa oppivansa jotain uutta. Iloisena 
yllätyksenä on tullut myös se, että joi-
takin poikkeuksia lukuun ottamatta pai-
kalliset ihmiset ovat yleensä ystävällisiä 
ja auttavaisia. Ensin huomaat olevasi 
mieli maassa jonkun mitättömän asian 
tai orastavan koti-ikävän takia ja heti 
seuraavana hetkenä joku satunnainen 
ohikulkija pelastaa päiväsi jollain käsit-
tämättömällä lausahduksella. Kaiken 
tämän jälkeen olen todellakin samaa 
mieltä sen ihmisen kanssa, joka ensim-
mäistä kertaa tokaisi ”Matkailu avar-
taa”.
 Lykkyä tykö siellä Suomen tal-
vessa, täällä on jo kevät: kuulin peipon 
laulavan ensimmäisen kerran viime vii-
kolla, narsissit ja krookukset kukkivat 
jo!   

Sanna Junttanen & Paavo Närhi

Elokuisena maanantaiaamuna lähdet-
tiin yhdeksän aikoihin ajelemaan pik-
kubussilla pohjoista kohti. Koska kurssi 
oli tällä kertaa todella pieni oli vetäji-
äkin vain yksi, maankuulu sammaltut-
kija Risto Virtanen. Meitä kurssilaisia oli 
yhteensä kuusi; Kaisa-Leena Huttunen, 
Riikka Mikkonen, Lauri Wannas, Helena 
Hakkarainen Joensuusta sekä allekir-
joittaneet. Matkalla poikettiin Torniossa 
(paljon pienempi ja kuolleempi paikka 

                             

kuin luulinkaan) ostamassa Ristolle uusi 
maastotakki kyydistä jääneen tilalle ja 
pysähdeltiin katselemaan palsoja ja 
pajuryteikköjä. Päivän kestäneen reis-

Tunturiekologian kurssi

Ranunculus glacialis
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sun päätteeksi saavuimme vihdoin 
Helsingin yliopiston Kilpisjärven ran-
nalla sijaitsevalle tutkimusasemalle.
 Seuraavan päivän ruvettiinkin 
sitten kiipeilemään jokaisen eteen sat-
tuvan tunturin laelle. Ensimmäiseksi 
ohjelmassa oli retki Saanan rinteille 
jossa yritettiin mm. arvailla tunturikas-
villisuustyyppejä. Porukasta innokkaim-
min kasveja keräsivät Sanna ja Lauri. 
Kasvien nimet oli aika helppo muistaa, 
riitti kun lisäsi joka nimen eteen "tunturi". 
Keskiviikkoaamuna lähdettiin Mallan 
luonnonpuistoon, josta löytyi mm. sak-
salaisten jatkosodan aikaisia ruosteisia 
bunkkereita. Maisemat olivat upeita ja 
pohjansinivalvatit kukkivat komeina tun-
turinrinteellä. Iso-Mallalla tutkittiin tun-
turisopulin laidunnusvaikutusta mittaa-
malla sammalten peittävyyksiä ja korke-
uksia metallihäkkyröiden sisä- ja ulko-
puolelta sekä etsimällä sopulinpapa-
noita.

 

Torstaina oli vuorossa Jehkatsin tun-
turi. Sää oli mitä hienoin ja ras-
kasta nousuamme kevensi piekanojen 
kiivas nau'unta. Saimme myös ensim-
mäisen konkreettisen havaintomme tun-
turisopulista, kun löysimme sellaisen 
litistyneenä polulta. Myös Jehkatsilla 
mitattiin sammalpeittävyyksiä. Perjan-
taina painelimme Muotkatakanvaaralle 
tutkimaan metsänrajaseutujen ekolo-
gista problematiikkaa. Mittailimme tun-
turikoivikon latvuspeittävyyttä, maanpin-
nan kasvillisuutta ja talvista lumenkor-
keutta jonka näki koivujen rungiolla kas-
vavista jäkälistä. 
 Lauantaina kukin harjoitustyö-
ryhmä lähti omaan aineistonkeruukoh-
teeseensa. Allekirjoittaneet lähtivät nou-
semaan Jehkatsille. Kipusimme aivan 
Jehkatsin laelle, joka oli ehkä kilometrin 
merenpinnan yläpuolella. Matkaamme 
siivitti laulu suuresta ja mahtavasta Neu-
vostoliitosta. Laululla oli nolo loppu, kun  
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aikamme rajan yli katseltuamme ja raja-
vyöhykkeen ilmeistä puuttumista ihme-
teltyämme tajusimme, että venäläisiä 
maatuskoita olisi turha etsiä Norjan rajo-
jen sisäpuolelta. Häpeästä punaisina 
aloimme mittailla sammalpeittävyyksiä. 
Sunnuntaipäivä kului enimmäkseen 
sisätiloissa harjoitustyötä kirjoitellen ja 
syöden. Aseman ruuat olivat kerta-
kaikkiaan loistavat, joka aterialla tuli 
syötyä itsensä ähkyyn kun jälkiruokaa-
kin piti ahtaa niin kauan kuin sitä riitti. 
 Maanantaina toteutui sitten 
koko kurssin kohokohta eli matka 
Vestbreen jäätikölle Norjaan. Oppaana 
meillä oli Riston lisäksi Heikki Roininen. 
Ensin ajelimme puolisentoista tuntia 
autolla ja sen jälkeen aloitimme itse 
urakan; kahdeksan kilometrin vaelluk-
sen jäätikölle joenvartta pitkin. Maisema 
oli jylhää ja metsät lehtomaisia ja kas-

voivat suuria saniaisia. Matkalla oli lam-
paita vähän joka paikassa ja puolivä-
lissä kuulimme jylinää jäätiköltä tippu-
vista jäälohkareista. Jäätikköjokilaak-
sossa maisema avautui meille huikai-
sevan kauniina. Jäätiköt olivat  välkehti-
vän valkoisia ja joki turkoosinsininen 
jäätiköiltä tulevasta savesta ja todella 
hyvän makuista. Jännitysmomentti koet-
tiin jäätikön alapuolella, kun yhtäkkiä 
siitä irtosi jäälohkareita voimakkaan jyli-
nän saattelemana. Toinen allekirjoitta-
neista sai muutaman sekunnin kestoi-
sen paniikkikohtauksen, jonka aikana 
tämä yritti epätoivoisesti saada Paavoa 
juoksemaan henkensä edestä. Kuolon-
uhreita onneksi tällä kertaa vältyttiin.
 Tiistaina oli sitten lähdön 
paikka. Harjoitustöiden esittelyn jälkeen 
kimpsut ja kampsut pakattiin autoon ja 
matka Ouluun saattoi alkaa.
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Marjaana Hellsten

Heti tämän palstan perustamisen jäl-
keen mieleen tulvahti useampi ”Mistä 
tuo on tullut?” tai ”Mikä se oikeastaan 
on?” –tyyppinen kysymys. Niiden sadon-
korjuu alkaa nyt.
 Ensimmäinen selvityksen 
kohde on niin kutsuttu Verisuoni, tuo 
punainen tilataideteos biologian laitok-
sen pääaulassa. Laitoksella vierailevat 
lapset ryömivät mielellään puiseen tun-
neliin, ja ovat siellä monet varttuneem-
matkin henkilöt istuneet. Teos on myös 
uusien opiskelijoiden ensimmäisiä kiin-
topisteitä laajassa yliopistossa ja kaikki 
oppivatkin heti alussa, että se on mitä 
mainioin kohtauspaikka. Toimituksen 
kuuleman huhun mukaan teos olisi jopa 
poistettu Ruotsin prinsessa Victorian 
vierailun ajaksi. Verisuoni–nimityksen 
keksijästä ei ole tietoa, mutta ulkonä-
könsä perusteella osuvampaa nimeä 
sille ei olisi voinut antaa. Mutta mikä se 
todellisuudessa on? 
 Lehdykän toimitus otti ensim-
mäiset haparoivat askeleensa tutkivan 
journalismin saralla ja sai huomata, että 
pienenkään jutun teko ei ole niin yksin-
kertaista kuin luulisi. Vahtimestarien ja 
biologian laitoksen toimiston kautta apu 
tuli kasvitieteen amanuenssilta Tuulikki 
Pakoselta. Hän innostui asiasta ja sai 
muutaman puhelinsoiton jälkeen sel-
ville teoksen nimen ja suostui säilyttä-
mään salaisuuden Lehdykän ilmestymi-
seen asti. Tuulikin neuvoa seuraten tie 
vei hallintorakennuksen viestintäpalve-
luihin, missä ovat kuvaukset Yliopistolla 
olevista teoksista. Liisa Salmela löysi-

kin nopeasti ”Verisuonen” tiedot taide-
teosrekisteristä. Hän myös kertoi, miten 
taideteokset tulevat Yliopistolle.
 Helsingissä toimiva valtion tai-
deteostoimikunta ostaa teoksia ja sijoit-
taa niitä valtion tiloihin. ”Verisuoni” on 
yhä toimikunnan omistuksessa. Jos toi-
mitus olisi etukäteen lyönyt vetoa teok-
sen oikeasta nimestä, olisimme var-
masti menneet enemmän tai vähem-
män metsään. Kyseessä on kuvanveis-
täjä Matti Peltokankaan valmistama Mur 
Mur. Sama taiteilija on tehnyt myös sisä-
pihalla olevan Yhtyvät säteet –graniitti-
pallon, joka on tullut Yliopistolle 1992. 
Mur Mur puolestaan saapui tänne viisi 
vuotta aikaisemmin, samana vuonna 
kuin Pääkirjaston rakennus valmistui. 
Rekisteristä ei valitettavasti selvinnyt 
mistä puusta Mur Mur on veistetty, mutta 
sen viralliset mitat ovat 210 x 150 cm. 
Tarkoituksena on, että kaikkiin Yliopis-
ton taideteoksiin laitettaisiin pieni laatta, 
mistä kävisi ilmi teoksen nimi sekä taitei-
lija, mutta sitä ei ole vielä saatu tehtyä.
 Kyselyistä huolimatta prinsessa 
Victoriaa ja Mur Muria koskeva huhu ei 
saanut minkäänlaista vahvistusta.

Lehdykkä selvittää: Verisuoni
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Anne Tolvanen

Luontomatkailua ja hevonkakkaa

Puhuiko joku taannoin Lehdykässä kas-
viekologisista paskahommista? Luetel-
lut tehtävät kuulostivat kuitenkin aivan 
tieteentekoon liittyviltä perustöiltä, joista 
meidän kaikkien on joskus lähdettävä 
liikkeelle. Kerron vastineeksi tutkimuk-
sestamme, jossa ihan oikeasti on 
mukana kakka, hajuineen ja makui-
neen. Vain tällainen työ voi kantaa pas-
kahommien kunniakasta arvonimeä!
 Tutkimme luontomatkailun eko-
logista kestävyyttä Oulangan ja Pal-
las-Ounastunturin kansallispuistoissa 
yhteistyössä Pirkko Siikamäen kanssa. 
Hankkeen oululaisista opiskelijoista on 
väitöskirjatyöntekijänä Anne Törn ja gra-
dulaisena Enni-Maria Pesonen. Eräässä 
tutkimuksen osa-alueessa selvitämme 
ratsastuksen vaikutuksia Oulangan kan-
sallispuiston luontoon. Meitä kiinnostaa 
erityisesti kasvillisuuden kyky sietää tal-
lausta sekä hevosen vaikutus metsäla-
jiston uusiutumiseen ja vieraslajistoon. 
Miten hevonen voi vaikuttaa lajistoon? 
No tietenkin kakkaamalla sinne missä 
sattuu milloinkin kulkemaan! Tarpeen 
mukaan.
 Alkuun tutkimme asiaa seuran-
tamenetelmin mittaamalla ratsastuspol-
kujen ja niiden ympäristön kasvillisuutta 
ja maaperän kuntoa. Lisäksi käynnis-
timme kokeellisen tutkimuksen ja kakan, 
tuon arvokkaan eliksiirin, keräys aloitet-
tiin syksyllä 2001. Aseman tutkimusapu-
laiset keräsivät kakkaa ahkerasti hevos-
poluilta ja levähdyspaikoilta, metsään 
piiloon luikahtaen mikäli turisteja sat-

tui näköpiiriin. Syksyn aikana pakastin 
täyttyi, ja koossa oli ennen pitkää 200 
litraa tutkimusmateriaalia. Kesällä 2002 
kakka sulatettiin ja sekoitettiin betoni-
myllyllä tasaiseksi ja kuohkeaksi mas-
saksi suuren yleisösuosion saatta-
mana.

Kokeita tehtiin sekä maastossa että 
Vaccinia-koekentällä. Maastokokeissa 
jäljittelimme tallausta häiriökäsittelyin ja 
hevosta kakanlisäyskäsittelyin. Metsä-
kasvien itävyyden tutkimiseksi kylvimme 
koealoille edellisenä syksynä kerättyjä 
varpukasvien siemeniä, sillä siementä 
ei olisi välttämättä ollut aloilla riittä-
västi. Kesän aikana seurasimme itä-
vyyttä ja syntyvää lajistoa viikoittain. 

Pohjoisia tutkimuksia
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Tulokset ilmenevät selkeästi kuvasta, 
josta näkee että rikkakasvit valtaavat 
alan lähes täysin silloin kun siihen on 
lisätty hevonkakkaa. Saman tuloksen 
saimme myös maastokokeesta sekä 
seurantakoealoiltamme. Seuraavat 
kesät tulevat näyttämään ovatko muu-
tokset pitempiaikaisia vai pystyvätkö 
metsäkasvit saavuttamaan takaisin 
alkuperäisen runsautensa.

Hevonkakka rikkakasvien elämän alku-
lähteenä. Kakallisissa sekä kakatto-
missa laatikoissa on myös pikkuruisia 
varpujen taimia. 

Näin siis kakka tulee aikanaan jalostu-
maan tieteelliseksi julkaisuksi - ja sitä 
kautta leiväksi tutkijan pöytään. Oma 
projektimme on vain pieni kikale isossa 
läjässä kasvitieteellisiä kakkaa koske-
via tutkimuksia, joissa selvitetään mm. 
kakan osuutta ravinnekierrossa ja lajis-
ton rakenteessa tai vaikkapa herbivo-
rian, laiduntamisen ja erilaisten ympäris-
tönhoitotoimenpiteiden vaikutuksia kas-
villisuuteen. Kakalle siis kiitos ja paska-
hommille kunnia!

Ilmastonmuutosta  ja metsärajaa

Toisessa hankkeessamme tutkimme 
metsänrajavyöhykkeiden kasvillisuutta 
metsänkäsittelyn ja porolaidunnuksen 
kiusaamana sekä muutetuissa ympäris-
töolosuhteissa. Jatko-opiskelijana työs-
kentelee Outi Manninen ja gradulai-
sena Laura Lampinen. Ilmastonmuutos 
sekä kasvien sopeutumisen ja mukau-
tumisen ongelmat ovat vaikeita asioita, 
minkä näkee kainuulaista syntyperää 
olevan Outin mietiskelyistä. Tässä jää 
Havukka-ahon ajattelijakin toiseksi.

Sehhii immeinen mietti melekolaella, 
joka sennii keksi, jotta eri maella, 
kasvoo ne koevuthii erillaella,
etteenni jos on ravinteita vaella. 
     Ja sitte se piätteli: 
Niin suur on vaekutus ravinnelisällä, 
jotta vaehtelee kasvu saman lajinnii sisällä!

Voe viisas o immeine!
Van tieto tuottoo tuskoo. 
Johan se aevan hikkee puskoo. 
Tämä ilimaston muutos tuas mieltäen paenaa, 
     jos se toesta vaekka suossii, 
          onko toenen pian vaenaa? 
Tae jos poro piälle pissii 
     ja näen siis lissee typpee, 
          virkooko toene ja tuas lehtie lykkee?

Eläpä hättäele! On koossa mahtava data. 
Se tietova tuottoo, 
     van saattaap olla tuottamata. 
Ko näetä mie pistelen sammaan taolukkoon,
on koevusta joutunna monto senttii hukkoon.

Van jos pomo saes tiettee, 
miten allaene päeväsä viettee, 
mahtas se aatella, jotta mitä tuostae tulloo, 
liekkö uamun tuas miettinnä hölömöö runnoo.
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Pöhösienet ympäristömuutosten 
kourissa

Tästä tutkimuksesta kertoo jatko-opis-
kelijana toimiva Tuija Pehkonen itse 
näin: Ryhmässämme selvitellään myös 
kaiken maailman ympäristötekijöiden 
ja häiriöiden (metsänhakkuu, maan-
otto, tallaus) merkitystä kasvien infek-
tioherkkyydelle ja kasvitautien esiinty-
miselle Pohjois-Suomessa. Esimerkki-
lajeina ovat puolukka ja sillä loisivat 
kolme pöhösientä (Exobasidium) sekä 
puolukanlumihome (Eupropolella vacci-
nii).  Kaikki nämä sienet ovat harvinai-
sista nimistään huolimatta yleisiä kas-
vitautien aiheuttajia erityisesti pohjoi-
silla ja korkeilla kasvillisuusvyöhykkeillä. 
Muutokset ympäristötekijöissä voivat 
vaikuttaa kyseisten tautien yleisyyteen, 
mikä vaikuttaa puolukkakasvustojen 
kasvuun, rakenteeseen ja marjantuot-
toon. Kasvitautien leviämisstrategioiden 
ja ekologian lisäksi tutkimme puolukan 
puolustautumista infektioita vastaan 
yhteistyössä Laura Jaakolan kanssa. 
Graduaan tutkimuksesta valmistelee

Pauliina Varpunen Kuopion yliopis-
tosta.
 Vuosien ponnistelujen ja anka-
rienkin koettelemusten jälkeen tutki-
jamme alkavat lopulta - luullakseen- 
lähestyä asian ydintä, salattua ja alati 
pakenevaa tietoa sienien keinoista 
nujertaa isäntiensä puolustus ja kas-
vien kyvyistä keksiä yhä parempia puo-
lustusmekanismeja. Sekä ympäristöte-
kijöiden sekoittavasta vaikutuksesta itse 
kuhunkin aikeeseen. Monet lumet ovat 
lumihomeen hyyfeiltä puolukkakasvus-
toissa sulaneet ja moni kevät on kauhuk-
seen nähnyt puolukanversojen pöhötty-
vän punaisiksi sen jälkeen kun tielaitok-
sen mies kerran Kilpisjärven kesässä 
tietä rakentaessaan suistui koneellaan 
tunturikoivikkoon, samaan missä pöhö-
sienitutkija viivain kädessään konttasi 
mittailemassa puolukanvarpuja. Ihmet-
teli tutkija, mutta enemmän ihmetteli 
konemies. Kirvoitti suustaan hämmäs-
tyneen lauseen: kaikkea p...a sitä ihi-
miset ajankulukseen keksiikin, ja näki 
koko kesänsivun unia varpuja jahtaa-
vasta ilkeästä sienestä.

Killan jokakeväiset PÖNTTÖTALKOOT, 
joissa puhdistellaan ja korjaillaan Oulun 
kaupungin alueella olevia killan lin-
nunpönttöjä, järjestetään lauantaina 
5.4.2003. Tervetuloa parantamaan lin-
tujen asuntotilannetta! Ja päivän päät-
teeksihän on perinteisesti talkoolaisille 
luvassa illanviettoa ja saunontaa.  
 

Tulevia tapahtumia
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Juliana Heikkinen

Viimeisen temppusi edelliselle omista-
jallesi teit, kun hyppäsit lattialle eräänä 
aamuna kesken kaiken kiireen ja stres-
sin. Pelastin sinut roskakorista ja kiikutin 
turvaan. Laitoin sinut kiltahuoneella ole-
valle ikkunalle, jotta tuntisit olosi hyväksi. 
Pian kuitenkin huomasin, että se ikkuna 
olikin vain taulu. Tajusin, ettet voisi elää 
siellä pitemmän päälle saamatta sinulle 
elintärkeää valoa.
 Päätin viedä sinut asunnolleni 
ja hoitaa kuntoon. Olit niin surkea, kun 
tulit luokseni. Sinua ei oltu siirretty suu-
rempaan ruukkuun, eikä multiasikaan 
oltu vaihdettu moneen vuoteen. Veden 
toivossa olit yrittänyt tehdä juuriakin var-
siisi. Kun siirsin sinut isoon ruukkuun ja 
uuteen multaan, virkosit silmissä. Ennen 
niin mutkaiset oksasi alkoivat suoristua 
ja näytit oikein valloittavalta. Kaunokai-
seni.
 Sitten tuli joululoma, joka tuhosi 
sinut. Kun lähdin kolmeksi viikoksi pois, 
annoin sinulle liikaa vettä. Kävit kuo-
linkamppailuasi yksin. Juuresi tukahtui-
vat ja vartesi mätäni. Kun vihdoin tulin 
takaisin äitini ruokapatojen äärestä, olit 
surkeassa kunnossa. Oksasi riippuivat 
ja lehtesi tippuivat. Huolestuneena ryn-
täsin luoksesi ja nostin sinut valoon. 
Kesti kauan tajuta, että vartesi oli niin 
mätä, ettei se enää jaksanut kannatella 
sinua.
 Epätoivoisena laitoin muuta-
man oksasi vesipurkkiin, jotta elämäsi 
jatkuisi niissä. Yksi toisensa jälkeen ne 
kuolivat ja lisäsivät epätoivoani. Kun 
enää yksi oksa oli elossa, laitoin sen

lampun alle saamaan valoa. Odotin ja 
toivoin. Toivoin vielä siinäkin vaiheessa, 
kun oksan kärki oli kuollut ja ylimmät 
lehdet nahistuneet. En luovuttanut vielä 
silloinkaan, kun tajusin, että oksa oli 
mennyt aivan veltoksi ja alkoi vähitellen 
hajota. 
 Lopulta realismi jyräsi tunteet. 
Katsoin oksaasi vesipurkissa. Se oli 
painunut pohjaan säälittäväksi vihre-
äksi matoksi. Silloin todellisuus löi tajun-
taani. Olit kuollut. Minun takiani. Pääs-
säni pyörivät monet kysymykset. Jos et 
olisikaan hypännyt ikkunalaudalta silloin 
kohtalokkaana aamuna, joka oli muut-
tava kaiken. Jospa en olisikaan anta-
nut sinulle liikaa vettä. Jospa olisin anta-
nut sinun olla siinä pienessä purkissa, 
johon vettä ei ehkä olisi mahtunut niin 
paljoa, että se olisi koitunut turmiok-
sesi. Turhaa jossittelua. Yhtä kaikki, olet 
kuollut. Ja se on minun syyni. Toivotta-
vasti tiedät, että olen pahoillani. En kos-
kaan olisi halunnut satuttaa sinua. Sinä 
kuolit. Mutta entäs sitten? Olithan vain 
kasvi…

Sinua aina muistaen, Surkea Botanisti.

Botanistin viherikkuna 
     eli rahapuu jonka tapoin
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Satu Tanskanen

En tiedä, miksi ihmiset opiskelevat bio-
logiaa. Todennäköisesti syitä on yhtä 
monta kuin opiskelijoita, mutta kuvit-
telen että ainakin osalle meistä biolo-
gia on välinearvo, tie johonkin päämää-
rään. Päämäärä voi olla tietysti yhtä 
hyvin rahakas työpaikka tai mahdolli-
suus oleskella ulkona työajalla, mutta 
ehkä ainakin jollakulla päämäärä on tie-
dollinen: halu ymmärtää jotakin biolo-
gian kautta. Ehkä joku kammiossaan 
piilotteleva tutkija on löytänyt vastauk-
sen kysymykseen, mikä minä olen tai 
mikä on tämä paikka jossa elän. Minä-
kin tahdon tietää sen.
 Siis biologiaa. Sehän on luon-
nontiedettä eikä mitään huuhaata (niin 
kuin vaikka humanistiset tieteet). Kyl-
millä (ja joskus julmilla) kokeilla toden-
nettua faktaa, tietoa – ainakin toistai-

seksi. Ja mitä kävi? Minut istutettiin suu-
reen saliin vieri viereen kemian opiskeli-
joiden kanssa kopioimaan kalvolta kaa-
voja, muistelemaan mikä se atomi oli-
kaan. Tämä on tärkeää, sanottiin. Uskoin 
ja kopioin. Ajattelin että menköön; kai on 
ihan yleissivistävää tietää jotain kemi-
astakin, kyllä pian pääsisin käsiksi bio-
logiaan.
 Aloin ymmärtää mitä tärkey-
dellä tarkoitettiin, kun solubiologian 
kurssilla törmäsin jälleen saman näköi-
siin kaavoihin. Kemiallisia reaktioita ja 
matemaattisia malleja ionien virtailusta 
solukalvon läpi. Perinnöllisyystiedettä 
tajutakseni piti kaivaa esille vanhat 
matematiikan kirjat ja kerrata toden-
näköisyyslaskenta, ja ekologian luen-
nolla kävi ilmi että yksilöiden syntyvyys, 
kuolevuus ja lisääntyminen ovat kaikki 
pelkkiä numeroita. Kerto- ja jakolaskua 
potenssiin neljä.
 Mitä kävi biologian kyvylle selit-
tää ilmiöitä? Eikö totuus lymyäkään 
genetiikan käytävän suljettujen ovien 
takana? Onko vieressäni istuva mate-
maatikko, fyysikko tai kemisti sitten-
kään niin erilainen kuin minä? Olem-
meko kuitenkin kaikki  kiinnostuneet 
yhdestä asiasta, matkalla samaan, kau-
kaiseen, vielä tuntemattomaan maahan, 
allamme vain eri kulkupeli. Yksi pyö-
rällä, toinen bussilla, kolmas soutaen 
ja yksi ilmojen halki. Katsomme silmät 
siristellen sitä samaa horisontissa häi-
lyvää pistettä, mutta hieman eri näkö-
kulmista.

Silmien takana
Löytöretkellä universumissa
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Esa Aalto

20-vuotisen elämäni aikana olen tavan-
nut luonnossa 43 lajia muita nisäkkäitä. 
Siihen mahtuu monenlaista päästäi-
sistä valaisiin, mutta yksi laji on ylitse 
muiden. Nimittäin hiljaisena kesäyönä 
vastaan tuleva karhu on aina unohtu-
maton elämys.
 Ensimmäisen kerran kohtasin 
karhun juhannuksen aikaan vuonna 
2000. Olin yölaulajaretkellä Vilppulassa, 
ja huomasin klo 01.30 tien varressa pie-
nehkön ruskean otuksen. Vasta noin 10 
metrin päässä tajusin, että sehän on 
karhunpentu. Enpä jäänyt emoa odot-
tamaan vaan poistuin sukkelasti pai-
kalta ja puolen kilometrin päässä kirjasin 
havisvihkooni ”Urs arc 1 juv.”.
 Reilua kuukautta myöhemmin 
lähes samalla paikalla klo 03.30 pyöräi-
lin tapani mukaan hiljaa ja lintuja kuun-
nellen heikkoon vastatuuleen. Oikealla 
lauloi laulurastas -kesän viimeisiä. Sitten 
katsoin vasemmalle ja karhuemo katsoi 
minua alle 10 metrin päästä ja pentu

siinä vieressä. Säikähdettiin molemmat 
varmasti yhtä paljon. Minä melkein 
lensin jorpakkoon ja karhu lähti juokse-
maan karkuun, niin että mäntytaimikko 
rytisi ja pentu perässä. Puolen kilomet-
rin päässä kirjoitin havisvihkoon ”Urs 
arc 1 n. + 1 juv.” ja 10 tuntia myöhem-
min uskalsin palata paikalle mittaamaan 
jäljet sekä havaintoetäisyyden, kahdek-
san metriä.
 Kesällä 2001 Venäjällä lasket-
tiin jokea kumiveneellä. Tiedossa oli, 
että karhuja on alueella runsaasti, sillä 
paikallinen biologi oli nähnyt edellisellä 
venereissulla neljä mesikämmentä.
Kamerat oli siis viritetty ja tarkoituksella 
olimme mahdollisimman hiljaa. Kello 
lähestyi aamu kahdeksaa ja siinä se 
sitten oli, karhu touhusi jotain rantapen-
kalla. Kaveri sanoi “souda vähän oike-
alle, niin virta vie lähemmäs” ja samalla 
vaihtoi kameraan objektiivin lähikuvia 
varten. Niinhän siinä kuitenkin kävi, että 
20 metrin päässä karhusta veneemme 
karahti kivikkoon, jolloin paljastuimme ja 
karhu lönkytteli metsän suojiin. Kuvia voi 
käydä katsomassa internetissä osoit-
teessa kaares.urova.fi/home/arktinen/
spice/map/f2/img_F2_08.html
 Viime kesänä Keuruulla yhdis-
tetyllä yölaulaja-vesilintu-yönisäkäs ret-
kellä olin juuri löytänyt uuden 
kaakkurilammen puoli neljän aikaan 
aamuyöstä. Laskin pyörällä notkoon 
kohti seuraavaa lampea ja huomasin 
karhun tonkivan kantoja hakkuuauke-
alla. Yritin jarrutella mahdollisimman 
hiljaa, jotta olisin päässyt katsomaan 
karhun touhuja kiikarilla, mutta niin se 
vaan huomasi minut ja pakeni paikalta.

Kohtaamisia luonnossa
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Karhun näkeminen on aina yhtä hieno 
elämys. Suosittelen. Karhubongarin 
kannattaa liikkua yksin, aamuyöllä, 
hiljaa ja vastatuuleen. Hyvää seutua 
on Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala sekä 
Venäjä. Ehkä on käynyt vähän tuurikin, 
kun ei ole yhtään äkäistä karhua sattu-
nut kohdalle. Muuten olen sitä mieltä, 
että varsinkin yksinäistä karhua voi kii-
karoida tai kuvata, kunhan vain pysyy 
turvallisen matkan päässä. Eikä niitä 
nalleja Keski-Suomessakaan ihan joka 
reissulla pääse näkemään, vaikka yllä 
olevasta saattaa joku sellaisen käsityk-
sen saada. Kesällä 2002 vietin yli 30 
yötä metsässä, enkä silti nähnyt kuin 
tuon yhden karhun. Tuoreita jälkiä löysin 
neljästä paikasta. Hirviä sen sijaan jol-
kotti vastaan monta kertaa joka yö. Vas-
taavasti harvinaisemmista suurpedoista 
sudesta, ahmasta ja ilveksestä en ole 
nähnyt vilaustakaan.

Esa Aalto

Aurinkoisena helmikuun aamuna pää-
timme tutkia, mistä ruuasta oululaiset 
pullasorsat erityisesti pitävät. Olin hank-
kinut Fazerin leipomolta ylijäämäsäm-
pylöitä, vaaleaa puikulaa, rusina-maus-
telimppua ja hillomunkkia yhteensä 3-4 
kiloa. Kaikki leivät ja munkit pilkoin 
jo edellisenä päivänä samankokoisiksi 
paloiksi. Tutkimuspaikaksi valittiin kevy-
enliikenteen silta Tuirassa Alakanavan 
suulla. Siellä meitä odotti jään reunalla 
170 nälkäistä sorsaa, ja hyvin pian 
Toppilan suunnasta saapui vielä 180 

sorsaa lisää. Syöttöpaikaksi numero 
yksi valittiin sillan Toivoniemen puo-
leinen pää ja syöttöpaikka kakkoseksi 
sillan toinen pää. Ensin vertasimme 
paikkoja syöttämällä molemmista vaa-
leaa puikulaa 3 palaa noin 5 sekunnin 
välein muutaman minuutin ajan. Paikka 
1 keräsi 160 sorsaa ja paikalle 2 saapui 
70 sorsaa, loput 120 eivät tulleet kum-
mallekaan paikalle. Paikan 1 havaittiin 
täten keräävän samallakin ravinnolla 
70 % ruokailevista sorsista, mikä täytyi 
myöhemmin ottaa huomioon. Syöttö-

Mitä syöttää pullasorsille?
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nopeudeksi vakioitiin 4-5 palaa 5-10 
sekunnin välein samanaikaisesti kum-
mallakin syöttöpaikalla. Vertailunäyt-
teeksi otettiin sämpylät, koska niitä oli 
eniten käytettävissä. 

Ensimmäinen testi: Sämpylä ja 
hillomunkki
Sämpylä keräsi ensimmäiselle paikalle 
190 sorsaa ja munkit paikalle 2 vain 
40 sorsaa. Paikka 1 keräsi siten 83 % 
syömään tulleista sorsista ja paikka 2 
vain 17 %. Havaittiin myös, että sorsat 
eivät kovin halukkaasti syöksyneet mun-
kinpalojen kimppuun vaan ihmettelivät 
melko pitkään ennen kuin uskalsivat 
niihin nokkansa iskeä.

Toinen testi: Sämpylä ja mauste-
leipä
Paikalla 1 sämpylä: 150 sorsaa = 75 %
Paikalla 2 mausteleipä: 50 sorsaa = 
25%
Sama testi, mutta paikkoja vaihdettiin:
Paikalla 1 mausteleipä: 140 sorsaa = 
67 %
Paikalla 2 sämpylä: 70 sorsaa = 33 % 

Kolmas testi: Sämpylä ja vaalea 
puikula
Paikalla 1 sämpylä: 120 sorsaa = 67 %
Paikalla 2 vaalea puikula: 60 sorsaa = 
33 %

Neljäs testi: Mausteleipä ja vaalea 
puikula
Paikalla 1 mausteleipä: 150 sorsaa = 
75 %
Paikalla 2 vaalea puikula: 50 sorsaa = 
25 %

Ensimmäisestä testistä voidaan pää-
tellä, että hillomunkki ei ole sorsien 
herkkua. Toisen testin perusteella voisi 
sanoa, että sämpylät ovat hieman 
mausteleipää suositumpia. Kolman-
nesta kokeesta voisi päätellä vaalean 
puikulan olevan vielä sämpylääkin 
parempaa, mutta viimeisen kokeen 
mukaan mausteleipä puolestaan voittaa 
puikulat. Tässä tulee tämmöinen kivi-
paperi-sakset – ilmiö, josta päädytään 
kolmen viimeisen testin tulosten mene-
vän satunnaisvaihtelun piikkiin. Loppu-
tuloksena voin siten todeta, että kaikki 
leivät maistuvat oululaisille pullasorsille 
yhtä hyvin, mutta hillomunkit kannattaa 
syödä itse.

Kiitokset Jukalle ja Jaakolle avusta 
maastotöiden teossa.
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Marko Mutanen

Arvoisa Lehdykän lukija, kenties vie-
läpä Biologi! Mikä on yleissivistyksesi 
taso? Tiedätkö esimerkiksi sitä, mon-
tako hyönteisnäytettä on kertynyt Oulun 
yliopiston eläinmuseon tutkimuskokoel-
miin sen 40-vuotisen historian aikana? 
Kenties 10 000, vai peräti 100 000? No 
minäpä kerron: niitä on uskomattomat 
1 600 000 kpl! Ja kun Suomesta tunne-
taan n. 20 000 hyönteislajia, niin luulisi 
että ainakin tavalliset ovat hyvin edus-
tettuina. Niin onkin, onneksi. Vaan on 
eräs suuri häpeä, jota on salattu pit-
kään ja hartaasti. Ja nyt sen paljastan, 
vaikka korkea-arvoinen yli-intendent-
timme Juhani ”Jussi” Itämies varmaan 
paljastuksen johdosta repiikin pelihou-
sunsa.
 Aloitetaanpa pienellä johdan-
nolla. Kun taksonomisessa hierarkiassa 
lähdetään lajista korkeampiin takso-
nomisiin yksiköihin, tulee seuraavaksi 
suku. Suvut kootaan heimoihin ja heimot 
taas lahkoihin. Suomessa hyönteislah-
koja on vain 25. Lahkoja ovat esi-
merkiksi kirput, perhoset ja pistiäiset. 
No luulisi biologian opiskelijan laajoihin 
tutkimuskokoelmiin perehtymällä aina-
kin saavan selville, minkälaisia otuksia 
mihinkin lahkoon kuuluu. Ja mitä vielä, 
edes se ei eläinmuseossamme onnistu. 
Perin noloa paikallisille entomologeille, 
joksi minäkin nolona tunnustaudun. 
Mutta haluan puolustautua itseni ja 
muiden puolesta. Kierresiipisten, sen 
puuttuvan lahkon edustajan ottaisi tyh-
mempikin talteen, jos vastaan osuisi.

Vaan eipä ole osunut, eikä vika ole 
meidän oululaisten entomologien, vaan 
kierresiipisten. Yksin heidän. Jos kerää 
miljoona hyönteistä eikä joukossa ole 
yhtään kierresiipistä, ei vika voi olla enää 
entomologissa. Ja syy ei ole sekään 
etteikö kierresiipisiä olisi nenämme alla 
ollut. On niitä ollut, se on selvää. Mutta 
kerrotaanpa niitä muutamia vähiä fak-
toja, joita kierresiipisistä tiedetään.
 Kierresiipisten lahkon tieteel-
linen nimi on Strepsiptera. Se tarkoit-
taa sananmukaisesti kierresiipistä. Nimi 
tulee siitä, että kuivuessaan kierresiipis-
ten takasiivet kiertyvät omalaatuisella 
tavalla. Etusiivet sitä vastoin ovat sur-
kastuneet nuijamaisiksi ulokkeiksi. Ne 
siis lentävät pelkillä takasiivillään. Tämä 
ei ole hyönteisissä aivan poikkeuksel-
lista, sillä myös kovakuoriaiset lentävät 
takasiivillään. Tämän yhteneväisyyden 
perusteella kovakuoriaiset ja kierresii-
piset on joskus yhdistetty samaksi lah-
koksi. Mutta erot ovat silti suuret. Kier-
resiipisten tuntosarvet ovat myös oudot, 
monihaaraiset kuin poron sarvet, ja 
niiden haaraisuus ja muoto vaihtelevat 
suuresti lajien välillä. Eivätkä outoudet 
tähän lopu. Jos keräisi lentäviä kierre-
siipisiä, ei koskaan saisi naaraita. Sekä 
koiras- että naarastoukat elävät toisten 
hyönteisten sisällä loisena. Ne eivät 
tapa isäntää, mutta tekevät siitä lisään-
tymiskyvyttömän. Samassa isännässä 
voi elää monta kierresiipistä. Naaras 
on säälittävä muodoton möykky, joka 
ei viitsi vaivautua edes tulemaan isän-

Eliömaailman ihmeellisyyksiä
Kuka löytäisi Strepsipteran?
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nästään ulos. Se vain nyhjöttää isän-
nän sisällä, työntää genitaalielimensä 
vain sen verran isäntäeläimen ruumiin-
jaokkeiden välistä esille kuin on tar-
peen ja laittaa kemiallisen viehätys-
voimansa peliin. Se vapauttaa ilmaan 
sukupuolihormoneja, feromoneja, joita 
koiraat eivät kerta kaikkiaan voi vastus-
taa. Tuoksun lumo on koiraille vastusta-
maton ja tuoksun seuraaminen  niiden 
lyhyen elämän ainoa tehtävä. Koiraat 
elävät uskomattoman lyhyen aikuiselä-
män, vain muutaman tunnin. Niiden tun-
tosarvien aistinkyky on äärimmäisen 
spesifi, ne reagoivat vain oman lajin 
naaraan feromoniin, eivät mihinkään 
muuhun, eivät edes ravintola Julinian 
joka torstaiseen ihanaan hampurilaisen 
tuoksuun, jota ainakaan minä en voi 
kuvitella pystyväni olemaan aistimatta. 
Koiraiden hajuaisti on paitsi spesifi, 
myös käsittämättömän tarkka, par-
haatkin koirat ovat tumpeloita nuhane-
niä niihin verrattuna. Hyönteiskoiraiden 
tuntosarvien tiedetään pystyvän rea-

goimaan yhteen vaivaiseen molekyy-
liin, joten hajuaisti ei tästä enää tar-
kennu. Kun lyhyt mutta kiihkeä parittelu 
eli kopulointi on tapahtunut, naaras suo-
rittaa viimeisen tehtävänsä, se munii. 
Munista kuoriutuu erikoisia ns. triungu-
liinitoukkia, jotka kiipeävät sopiviin paik-
koihin, esim. kukkiin odottamaan isäntä-
lajin vierailuja. Kun pahaa-aavistamaton 
isäntä laskeutuu hetkeksi, triunguliini 
tarttuu siihen ja kaivautuu sen sisälle 
herkuttelemaan isännän kudoksilla. Jos 
olisin hindu, haluaisin varmaan seuraa-
vaksi syntyä kierresiipiseksi. 
 Nyt varmaan jo voimme todeta, 
että kaikki kierresiipisissä on erikoista. 
Ja näin on myös lajikysymysten laita. 
Kukaan ei tiedä, montako lajia koko-
elmissa on. Edes Suomen lajimäärää 
ei tiedetä. Se on viiden ja kymmenen 
välillä, suuri haitari kun ottaa huomioon 
että näytteitä on luultavasti vain muuta-
mia kymmeniä jos sitäkään. Ongelma 
johtuu paitsi siitä että näytteitä on vähän, 
myös siitä ettei naarasnäytteitä osata 
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yhdistää koirasnäytteisiin sekä siitä, että 
koiraat muuntelevat paljon, eivätkä lajien 
rajat ole selkeitä. Suomalaiset lajit loi-
sivat kaskailla ja joillakin pistiäisillä. Ja 
mikä huomioitavaa, kaskailla loisivista 
yksilöistä suurin osa on kerätty poh-
joisesta, siis oululaisten entomologian 
omimmilta alueilta! Häpeällistä kerta 
kaikkiaan! On luultavaa ja tilastotieteel-
lisestikin helposti pääteltävissä, ettei 
kaikkia maassamme ja Pohjanmaalla-

kaan elävistä kierresiipislajeista ole kos-
kaan löydetty.
 Ja nyt siihen, miksi oikeastaan 
kirjoitin tämän jutun: Hyvä lähimmäi-
nen, ole ystävällinen ja suo minulle 
mielenrauha. Tuo minulle luonnosta 
kerätty kierresiipinen ja kerro miten 
niitä löytää. Vastineeksi kierresiipisen 
tuomisesta tarjoan ravintola-aterian. Ja 
paikan, missä se nautitaan päätät sinä 
itse.

Pekka Halonen

Daniel oli loistavalla tuulella, sillä hän oli 
menossa isänsä kanssa retkelle. Ja jos 
oikein hyvin käy, hän voisi myös löytää 
jonkun hienon korkin. Poika oli ollut jo 
seitsemänvuotiaasta asti eli kahdeksan 
vuoden ajan intohimoisen kiinnostunut 
olut-, siideri- ja virvoitusjuomapullojen 
korkeista, jollaisia hän oli jo kerännyt 
valtavan kokoelman käsittäen yhteensä 
21 342 korkkia useasta sadasta juo-
mamerkistä. Ja muistipa hän lukuisten 
korkkien löytämisen tarkan päivänmää-
rän ja löytämispaikan – etenkin jos oli 
sattunut keräämään jonkin uuden, koti-
kaupungissaan Oulussa harvinaisem-
man juomamerkin korkin.
 Danielia kiinnostivat ainoastaan 
metalliset kruunukorkit, sillä niissä oli 
oikea paino suhteessa kokoon, miellyt-
tävä tuntu kun niitä hypisteli, kaunis kiilto 
ja oikeanlaiset värisävyt. Ja ne olivat 
metallia. Myös kruunukorkkien muoto 
alaspäin kääntyneine ja aaltoilevine reu-
noineen teki niistä kiehtovia. Muoviset 
tai luonnonkorkista tehdyt korkit eivät

kelvanneet ei-
vätkä edes me-
talliset kierrekor-
kit. Kaikki sellaiset näyttivät pojan sil-
missä epäaidoilta ja halpahintaisilta. 
Myöskään pahasti naarmuuntuneita, 
litistyneitä tai väreiltään haalistuneita 
korkkeja hän ei kelpuuttanut kokoel-
miinsa, elleivät ne olleet sellaisia, joita 
hän ei ollut koskaan aikaisemmin 
nähnyt.
 Käytännössä Daniel keräsi 
korkkeja aina ollessaan ulkosalla – 
lomamatkoilla, koulumatkoilla, vanhem-
piensa kanssa kauppareissuilla – aina 
kun liikkui ympäristöissä joista korkkeja 
voisi löytyä. Sukulaiset sekä vähälukui-
set kaverit antoivat myös korkkeja, mutta 
niiden saamiseen ei liittynyt samaa etsi-
misen jännitystä ja löytämisen mieli-
hyvää, kun huomaa itse tien laidalla 
metallinkiiltoisen kulta-aarteen tai punai-
sen korkin, jonka punaisuus on kieh-
tovampaa ja kauniimpaa kuin mikään 
muu punainen voi olla. Eräät korkeista 

Danielin aarteet
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olivat kiiltävällä ja värikkäällä tinapape-
rilla päällystettyjä, mutta kauniimmissa 
saattoi olla kruunun tai vaakunan kuva 
aivan kuin vanhoissa rahoissa.
 Harvinaisen korkin löydettyään 
Daniel tunsi samankaltaista kiihkoa ja 
mielihyvää kuten aarteidenmetsästäjät, 
jotka osuvat satumaisen arvokkaaseen 
apajaan. Korkit olivat Danielin aarteita; 
ne olivat kuin kultarahoja tai tähtiä tai-
vaalta. Hän saattoi hypistellä uutta löy-
töään pitkän tovin ja vielä kotonakin 
uppoutui korkkiensa kauneuteen, jota 
ehkä kukaan muu ei pystynyt näkemään 
ja ymmärtämään kuten hän. 

Daniel tiesi olevansa parantumattomasti 
sairas ja ymmärsi täysin sairautensa 
luonteen. Äiti Liisa huomasi Danielissa 
autismin oireita jo hyvin varhain, sillä 
Daniel ei reagoinut hänen hymyynsä 
ja vastusteli sylissäpitämistä. Jotain oli 
selvästi pielessä, ja Liisa osasi epäillä 
jopa niinkin pelottavaa vaihtoehtoa kuin 
autismia, koska oli aikaisemmin opet-
tajan ammatissaan hieman tutustunut 
lasten neurobiologisiin kehityshäiriöihin. 
Diagnoosi Danielin autismista varmistui 
pojan ollessa puolitoistavuotias.
 Danielin sairaus oli luonnol-
lisesti aluksi suuri järkytys hänen 
vanhemmilleen. Neurologian lääkäri loh-
dutteli Liisaa jota vaivasi syyllisyys siitä, 
että hän olisi saattanut tehdä odotusai-
kana jotain väärää. Liisan ei tarvinnut 
syyttää itseänsä yhtään mistään, lääkäri 
vakuutteli, vaan syyt sairauteen johtui-
vat tekijöistä, joihin tämä ei ollut pysty-
nyt itse vaikuttamaan. Lääkäri kertoi että 
autismin taustatekijät tunnettiin vielä 
huonosti ja arveltiin että sairauden voisi 
ehkä aiheuttaa monta syytä yhdessä. 
Tutkimuksissa oli myös havaittu, että 

useilla autisteilla on häiriöitä aivojen 
sähköisessä toiminnassa ja poikkea-
vuuksia aivojen kemiassa ja raken-
teissa. Nämä häiriöt ja poikkeavuudet 
voisivat johtua esimerkiksi sikiöasteella 
saadusta virustartunnasta.
 Niinpä niin, taas kerran mität-
tömän pikkuiset virukset olivat vahvasti 
epäiltyjen listalla kun haetaan syyllisiä 
vakaviin sairauksiin. Autismi, skitsofre-
nia, aids, syövät – mitä muita vitsauk-
sia vielä löytyykään virusten pitkästä 
syntilistasta, ja eiköhän vaan rikos-
kumppaniksi paljastunut hyvin usein 
perintötekijät. Näille vakavimmille enem-
män tai vähemmän viruksen aiheut-
tamille sairauksille oli tyypillistä joko 
mielen tai elimistön sekoaminen; onhan 
syövissäkin kysymys solujen kaootti-
sesta käyttäytymisestä.
 Danielin vanhemmat saivat 
myöhemmin myös huomata, että eräillä 
autisteilla, kuten Einsteinillä ja Nietz-
schellä, on omalaatuinen persoonalli-
suus yhdistettynä korkeaan älykkyyteen 
toiminut uutta luovan lahjakkuuden kata-
lysaattorina. Uraauurtavilla keksinnöil-
lään ja taiteellaan he ovat vahvasti 
vaikuttaneet kulttuureihin, tieteen kehi-
tykseen ja jopa maapallon historian 
kulkuun. Erilaisuudesta syntyneet kär-
simykset ja sosiaaliset ongelmat ovat 
siis parhaimmissa tai onnekkaimmissa 
tapauksissa jalostuneet ihmiskunnan 
yhteiseksi omaisuudeksi ja kulttuuripe-
rinnöksi.

Danielin isä Hannu ymmärsi hyvin poi-
kansa korkkiharrastusta, jota monet 
muut kummeksuivat ja pitivät täysin omi-
tuisena puuhailuna. Hannu otti usein 
Danielin mukaansa retkilleen maaseu-
dulle tai kaupungin puistoihin kerää-
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mään kovakuoriaisia, ja tänään he 
menivät Hietasaaren kauniille kukkanii-
tyille. Hannusta oli kehittynyt kovakuori-
aistutkijoiden arvostama taitava lajien 
tuntija, jonka ansiosta monien harvinais-
ten lajien levinneisyystiedot täydentyi-
vät. Hän oli menestynyt myös työssään 
suuressa vakuutusyhtiössä, jossa hän 
oli edennyt aluejohtajaksi lahjakkaana, 
pikkutarkkana ja täsmällisenä uurasta-
jana.

 

Retken aikana isä puhui hyvin vähän; 
hän mainitsi lähinnä kovakuoriaisten tie-
teellisiä nimiä ja välillä kertoi jotain lajien 
harvinaisuudesta ja elintavoista. Mutta 
hän hymyili paljon, ja hänen hymynsä ja 
siniharmaiden silmiensä lempeän tark-
kaavainen katse tuntuivat olevan yhtä 
auringon lämmön, valkeiden poutapil-
vien sekä luonnon tuoksujen ja värien 
kanssa. Daniel katseli mielellään isänsä 
onnellisia kasvoja, sillä yleensä niin har-
maan vakava isä näytti nuortuvan vuo-

silla ja sai olemukseensa lämpöä ja 
sävyjä heidän ympärillään hehkuvasta 
luonnosta.
 Daniel seurasi herkeämättä ja 
suurella mielenkiinnolla isänsä työs-
kentelyä. Löydettyään kovakuoriaisen, 
jonka Hannu halusi liittää kokoelmiinsa, 
hän laittoi otuksen tyhjään diafilmikote-
loon tai pieneen lasipurkkiin, jossa oli 
eetterillä kostutettu vanutuppo. Sitten 
hän kirjoitti valmiiksi leikkaamalleen 
paperilappuselle numerokoodin, jonka 
laittoi mukaan purkin sisälle, ja lopuksi 
teki löydöstään muistiinpanoja muistikir-
jaansa. Kotona Hannu laittaisi Danielin 
avustuksella näytteensä, kuten hän itse 
kutsui näitä raatoja, huolellisesti jär-
jestelemäänsä kokoelmaan. Luonto, 
johon aina kuuluu arvaamattomuutta ja 
kaaosta, oli asettunut heidän kotinsa 
työhuoneessa laatikkoihin säilötyiksi 
pinoiksi ja suoriksi kulmiksi. Liike ja 
kuoleman jälkeinen hajoaminen muut-
tuivat jähmettyneiden kovakuoriaismuu-
mioiden täsmällisiksi sotilasrivistöiksi; 
kuin kilpiä kantavien hyönteisten minia-
tyyrikokoiseksi terrakotta-armeijaksi.
 Daniel ei koskaan lakannut 
hämmästelemästä kovakuoriaisten 
värien ja muotojen kirjoa: oli metal-
linkiiltoisia, kirjavia, täplikkäitä, sinisiä, 
punaisia, ruskeita, mustia, pyöreitä, pit-
kulaisia, sileitä, uurteisia, ja jopa sellai-
sia joita ei ulkonäkönsä puolesta heti 
edes uskoisi kovakuoriaisiksi. Daniel 
saattoi syventyä kovakuoriaisten tar-
kasteluun pitkiksi ajoiksi, sillä niiden 
rakenteiden lukuisat yksityiskohdat, värit 
sekä valon heijastukset kitiinikuoresta 
antoivat hänelle rauhallisen hyvän olon. 
Neljän vuoden ikäisenä hän oli toisinaan 
jopa lausunut yksittäisiä sanoja näille 
neuloilla lävistetyille pienille korueläi-
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mille, vaikka ei muutoin niihin aikoihin 
puhunut muille kuin vanhemmilleen.
 Daniel oli onnellinen aarteit-
tensa parissa, joita maailmalla oli 
hänelle tarjottavana. Poika nautti kork-
kien etsimisestä, retkistä luonnossa ja 
kovakuoriaisten tutkimisesta. Danielilla 
oli harrastuksensa ja turvallinen koti - 
juuri muuta hän ei elämältään kaivan-
nutkaan. Ja mikä parasta, tänään hän 
oli löytänyt vihreän korkin, jossa oli val-
koinen neliapila. Neliapilat tuovat onnea, 
oli isä kertonut.

Uutisia

Tässäpä pari kiinnostavaa juttua viime vuodelta: 

Kansaivälinen valaanpyyntikomissio IWC kokoontui 14.10.2002. 
Kokouksessa Islannin jäsenhakemus hyväksyttiin äänin 19 - 
18. Hakemukseen sisältyi varauma kaupallisesta valaanpyyn-
nistä, eli Islanti voi nyt aloittaa valaanpyynnin Norjan ja Japanin 
tapaan, mutta laillisesti. Islannin mukaan pyynti alkaa vuonna 
2006. Islanti lopetti valaanpyynnin 16 vuotta sitten, kun kan-
sainvälinen pyyntikielto astui voimaan ja Sea Shepherd -järjestö 
upotti puolet maan valaanpyyntilaivastosta. Lähde: Muutoksen 
kevät 27 (joulukuu 2002).
    Sea Shepherd - www.seashepherd.org
    IWC - www.iwcoffice.org/iwc.htm

Englannin toinen kannabiskahvila avattiin Bournemouthissa puoli 
vuotta Greater Manchesterissa aukaistun jälkeen. Lähde: Daily 
Telegraph 2.4.2002  www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/
news/2002/04/02/ncafe02.xml&sSheet=/news/2002/04/02/
ixhome.html 
    Suomen Kannabisyhdistys - www.sky.org
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