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joittamisen vaikeudelta ja te kaikki saisitte käyt-
tää mielikuvitustanne. Kävisikö se päinsä? Mitä, 
eikö? Mistä sitten kirjoittaisin? Jospa kerron 
hieman tämän Lehdykän sisällöstä.
 Osa tämän Lehdykän jutuista saattaa 
tuntua jo hieman vanhentuneilta, mutta se johtuu 
tosiaan siitä, ettei keväällä tullut yhtään nume-
roa. Nyt on tarjolla juttuja killan järjestämistä 
tapahtumista Biologitapaamisesta ja Pönttötal-
koista Rantabileisiin. Melkeinpä jokainen opinto-
oppaastamme löytyvä kenttäkurssi on esitelty 
- kirjoittajat ovat sitten jo koulutusohjelmiensa-
kin puolesta kirjavaa porukkaa. Tässä lehdessä 
myös puheenjohtaja antaa tervehdyksensä. Uusi 
hallitus, uudet fuksit ja Syntaksis ry:n uudet net-
tisivut esittäytyvät. Eräs opiskelija kertoo har-
joittelustaan ulkomailla, eräs assistentti  selos-
taa oikeista töistään yliopiston ulkopuolella, eräs 
kasvifysiologi tarinoi Puolan kongressimatkasta, 
eräs opiskelija raportoi syysvaelluksesta, eräs 
professori haastaa opiskelijoita tekemään gra-
duja.  Lehdykkä kertoo laitoksemme piilotyönte-
kijöistä ja tarjoaa vinkkejä sadepäivän ratoksi. 
Sandman palaa pitkästä aikaa Lehdykän sivuille 
Eroottisella novellillaan. Taikakissan sijasta 
saamme lukea Bio-logiikkaa.
 Mutta nyt lopetan tämän pääkirjoituk-
sen tekemisen miettien, mahtaako kukaan edes 
ylipäätään lukea tätä ja päästän teidät lukemaan 
tätä lehteä, kun se vihdoin on saatu painettua!

Hyvää alkanutta syksyä kaikille! Ulkona tuntuu 
jälleen sataa ropottelevan, mutta ei anneta sen 
häiritä. Kuuntelin äsken uutisista hieman jär-
kyttyneenä, miten Haitilla on myrskyjen vuoksi 
kateissa kokonainen saari ja sen mukana 26 
000 ihmistä. Siihen verrattuna Suomi tuntuu tur-
vallisesta ja suojaiselta paikalta. Olkaamme siis 
iloisia ja onnellisia siitä! Sitä paitsi syksy ainakin 
on sellainen kuin sen kuuluu olla. Kesä nyt oli 
mitä oli. Monet varmasti odottivat kesää, mutta 
sitä kesti monien murheeksi tasan kolme päivää. 
Syksyllä kuuluu sataa ja nythän sataa, joten 
kaikki on niin kuin pitääkin olla.
 Uusia fukseja olen onnitellut jo ker-
taalleen fuksi-Lehdykässä, mutta biologialle pää-
systä ei voi onnitella koskaan liikaa, joten onneksi 
olkoon vielä kerran! Ja juuri saamani tiedon 
mukaan bilsalaisten joukkue Lutra lutra on voit-
tanut OluT ry:n fuksisuunnistuksen, joten suuret 
onnittelut siitäkin. Haluan toivottaa sekä fukseille 
että vanhemmille opiskelijoille tsemppiä uuden 
lukukauden opintoihin. Tässä kohti kuuluu myös 
sanoa, ettei rentoutumista pidä unohtaa, vaikkei 
kukaan kai sitä oikeasti unohtaisikaan. Eihän? 
 Joko nyt voisin pahoitella sitä, ettei 
keväällä ilmestynyt yhtään numeroa Lehdy-
kästä? Voisin syyttää siitä omaa koko kevään 
kestänyttä sairaslomaani tai Lehdykältä puuttu-
nutta taittajaa. Mutta sen sijaan totean kuten 
Sotkamon Jymyn superpesisjoukkueen johtaja 
Janne Vuorinen, ettei huonosti mennyttä peliä 
selitellä. Tämä osoittautuikin hyväksi menetel-
mäksi, sillä Jymy voitti superpesiksen Suomen 
mestaruuden jo neljättä kertaa peräkkäin! Enpä 
siis lähde minäkään sen kummemmin asiaa 
selittelemään, vaan totean vain olevani pahoil-
lani.
 Lehdykän edellinen numerohan pai-
nettiin killan omalla kopiokoneella. Huikea kiitos 
Riikalle, joka minun kanssani iltamyöhään tait-
toi ja nitoi käsipelillä kolme sataa lehteä! Ihan 
hyvää jälkeähän se killan kone teki, vaikkei toki 
ylläkään varsinkaan kuvien laadussa Yliopisto-
painon tasoon. Siihen meidän on kuitenkin jat-
kossa tyytyminen, sillä se tulee niin paljon hal-
vemmaksi painaa lehdet itse kuin painattaa ne 
Yliopistopainossa. 
 Tässä vaiheessa pääkirjoitus alkaa 
ontua pahemman kerran. Mitä jos muuttaisinkin 
rivivälin suuremmaksi ja käskisin teitä lukemaan 
rivien välistä? Sillä tavoin säästyisin itse kir-

Pääkirjoitus Juliana Heikkinen



4

Hei kaikki tutut ja tuntemattomat! Mietin pääni 
puhki mitä kirjoittaisin tämänsyksyiselle PJ:n 
palstalle. Totta kai haluan omasta puolestani toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi uudelle 
lukukaudelle ja toivon, että kesänne 
on mennyt hyvin, mutta siinäpä se. 
Vanhat opiskelijat tietänevät mitä 
syksy pitää sisällään ohjelmiston 
puolesta ja uudet opiskelijat voivat 
tutustua siihen uusien ja oikeasti-
kin toimivien nettisivujemme kautta. 
Siispä tulin siihen tulokseen, että 
kun muurahaislinjalla aloitettiin niin 
tuo sama linja jatkukoot. Ajattelin 
kertoa teille kuinka kesäni muura-
haisten parissa sujui.
 Varsinkin uusille opiskelijoille oman 
alan hommat tuntuvat kaukaiselta ajatukselta. 
Minulle ne olisivat vieläkin sitä, ellen olisi ollut 
tänä kesänä töissä yliopistolla Pekka Pamilon 
ryhmässä. Tarkoituksenani oli tehdä AFLP:tä 
muurahaisaineistolla. Aluksi täytyi siis saada 
kokoon näytteet. Minun tehtäväni oli poimia muu-
tama sata muurahaista muovibokseista, joissa 
ne asustelivat maastossa keruun jälkeen. Aluksi 
homma ei ottanut sujuakseen. Heti laitettuani 
käteni boksiin, niitä vilisteli pitkin käsivarsiani 
ja vartin työn tuloksena oli yksi muurahainen 
epparissa. Kaiken lisäksi nämä pirulaiset olivat 
aggressiivisia ja ruiskuttelivat muurahaishappoa 
niin, että päätin että on viisainta käyttää suoja-
laseja. Siinä minä sitten oli muovipleksit päässä 
ja vaatteet täynnä muurahaisia.  
 Kun kaikki muurahaiset olivat siististi 
jokainen omassa epparissaan, aloitin pipetoin-
nin, jota siis voi toisella nimellä kutsua labratyös-
kentelyksi. Kesän aikana labrahommien suurin 
salaisuus aukeni minulle. Suurimman osan ajas-
taan sitä yleensä hakkaa päätään seinään ja 
silloin jos jokin oikeasti onnistuu, on syytä rie-
muun. Totta kai tein aivan typeriä virheitä, kuten 
esimerkiksi ajoin kaikki näytteeni ulos geeliltä, 
niin että jouduin ajamaan samat näytteet uudel-
leen. Tapahtuipa kuitenkin myös niin, että asiat 
eivät toimineet minusta riippumattomista syistä. 
Ainakin tässä uskossa olen vielä tänä päivänä. 
 Piristysruiskeena labrahommiin oli 
käynnit maastossa Davidin, Matin ja Samin 
kanssa. Ne olivat aina tapahtumarikkaita päiviä. 
Ensimmäisellä kerralla minulle annettiin käteen 
erkkariteippirulla. Mietin mitä ihmettä sillä teen. 

Tarkoitus oli teipata housujen lahkeet, niin ett-
eivät muurahaiset pääse käsiksi paljaaseen 
pintaan. Teippauksesta huolimatta David oli 

yltä päältä muurahaisissa joka reis-
summe jälkeen. Tällä samaisella ker-
ralla juutuimme yliopiston pakulla 
ojaan. Tämä ei muuten ollut pojille 
ensimmäinen kerta, kun näin käy. 
Davidin kaikkea muuta kuin rau-
hallisen ajotyylin huomioon ottaen 
juuttuminen on ennemminkin sääntö 
kuin poikkeus. Loppukesästä muun 
muassa maalasimme muurahaisia 
Matin kanssa mikroskoopin alla ja 
katselimme tunteja yhtä ainoaa muu-

rahaista kun se yritti viimeisillä voimillaan pysy-
tellä poikien rakentamassa tuulitunnelissa.
 Kesä ei siis suinkaan ollut tapahtuma-
köyhä. Siitä jäi myös paljon muuta käteen kuin 
hyvät naurut ja rakot muurahaisten murskaami-
sesta. Kursseilla olen nähnyt miten eri tekniikat 
toimivat, mutta vasta töissä niitä oppii käyttä-
mään kunnolla. Sain myös vainun siitä, että tut-
kijan työssä tarvitsee sinnikkyyden lisäksi myös 
jonkinnäköistä salapoliisin taitoa ratkoessaan 
eteen tulevia ongelmia. Tämän jutun myötä 
toivon vanhemmille opiskelijoille sinnikkyyttä 
yrittäessään lopetella opintojaan ja salapoliisin 
taitoa nuoremmille heidän yrittäessään pähkäillä 
suuntautumisvaihtoehtojaan.  

Puheenjohtajalta Jonna Saapunki
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mittainen hiihtoretki Riisitunturille. Aina silloin 
tällöin sattui ja tapahtui: varsinkin hiihto-osuudet 
saattoivat olla hieman hankalan näköisiä ope-
raatioita, kun osa porukasta ei ollut koskaan 
hiihtänyt. Jostain syystä lumiarvoja mitattaessa 
osasimme aina hakeutua sellaisiin kohtiin, jossa 
lunta oli kohtuullisen paljon: suksilta pois  hypät-
täessä tipahti hankeen aina vyötäisiään myöten. 
Lunta olisi kuitenkin toivonut enemmän siinä 
vaiheessa, kun linjalaskennan loppupätkä oli 
sen verran tylyä alamäkeä, että mieluusti jar-
ruttelisi vauhtia paksussa lumessa... Myöskin 
Riisitunturin telemark-olosuhteet olivat vaaral-
lisen vaihtuvia ottaen huomioon ylärinteiden 
pakkasolosuhteet ja nopeasti vaihtuvat suoja-
säät alapuolisilla metsärinteillä. Hauskaa silti oli 
kaikilla, aurinkoinen, leuto sääkin oli ihanteelli-
nen talviseen ulkona oloon, eikä kukaan tiettä-
västi päätynyt sairaalaan.
 Luonnollisesti hauskaa riitti myös illalla 
- höpinäseuraa riitti aina aamuyön pikkutun-
neille saakka. Jokapäiväisen saunan kaveriksi 
oli myös hakattu pieni avanto Oulankajokeen, 
jota yritimme joka päivä pitää yöllisestä jäänmuo-
dostuksesta sulana. Allekirjoittaneen ensimmäi-
nen hyinen avantokokemuskin tuli todeksi, kun ei 
voinut enää kauempaa katsoa muiden ilonpitoa 

Eräänä kylmänä ja valkeana maaliskuisena 
aamuna, sekalainen ryhmä toppatakeissa sei-
soskelevia opiskelijoita kokoontui biologian lai-
toksen parkkipaikan eteen. Odottelua jatkui 
jonkin aikaa, sillä ilmeisesti toista yliopiston 
pakettiautoista ei löytynyt mistään (?). Yli puolen 
tunnin jälkeen auton kohtalo selvisi ja se saa-
tiin lastattua opiskelijoilla. Matka kohti Koil-
lismaan lumisia vaaroja saattoi siis alkaa.
Tällä kertaa talviekologian kurssilla suomen kieli 
oli vähemmistökielien joukossa, kun 15 opiske-
lijasta 12 olivat ulkomaalaisia ja opettajienkin 
joukossa yksi. Opiskelijoista löytyi 8 eri kansalli-
suuden edustajaa ja dominoiva kieli oli espanja. 
Tällaisella porukalla aloitimme sitten kurssin 
jakautuen muutaman hengen ryhmiin. Tutulla 
kenttäkurssimetodiikalla jokainen opettaja veti 
aina yhden ryhmän vuorollaan.
 Neljän päivän aikana kävimme kaikki 
työt läpi. Luvassa oli hyvin monipuolista teke-
mistä nisäkkäiden jälkien linjalaskennasta aina 
mustikkanäytteiden klorofyllin erotteluun lab-
rassa. Lisäksi suoritettiin vesinäytteiden kaira-
uksia Kourulammelta, lumen ominaisuuksien 
mittausta eri kohdissa maastoa, häädettiin jänik-
siä 300 x 1000m kokoiselta pläntiltä pitämällä 
todella pahaa möykkää ja tehtiin koko päivän 

Talviekologia ja 
-fysiologia 2004   Topi Kanerva
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Maaliskuisena viikonloppuna Ouluun saapui kir-
java joukko biologian opiskelijoita eri puolilta 
Suomea. Jokavuotinen biologitapaaminen, tut-
tavallisemmin BiTa, kokosi viikonlopun ajaksi 
yhteen lähes parisataa aktiivista biologian opis-
kelijaa. Oululaisiakin oli ilmoittautunut mukaan 
yli 70. Ohjelmassa oli seminaarin lisäksi tutustu-
mista muihin ainejärjestöihin muun muassa sau-
nomisen, suomalaisen jalkapallon ja bilettämi-
sen merkeissä.
 Bita-seminaarin aiheeksi oli tänä 
vuonna valittu pohjoisuus. Meille oululaisille se 
on aiheena ehkä liiankin tuttu, onhan se yksi yli-
opistomme painoaloista ja se muistetaan tuoda 
esille lähes joka kurssin alussa. Seminaari käsit-
teli kasvien ja eläinten sopeutumista talven kyl-
myyteen.
 Seminaari alkoi lauantaiaamuna oman 
eläinfysiologian professorimme Esa Hohtolan 
esityksellä aiheesta ”Kylmä, nälkä ja kaamos: 
tasalämpöisten eläinten sopeutuminen talveen”, 
jossa hän käsitteli eläinten fysiologisia 
kylmäänsopeutumismekanismeja ja sivusi 

aihetta myös käyttäytymisen tasolla. Seuraa-
vana oli Annikki Welling Helsingin yliopistosta 
otsikolla ”Mitä yhteistä on Afrikan kuivakkokas-
veilla ja suomalaisella koivulla ja miten se liittyy 
puiden talvehtimiseen”, jossa hän puhui kasvien 
sopeutumisesta kylmään ja kuivaan ympäris-
töön fysiologian kannalta. Viimeisenä puhujana 
ennen taukoa oli Mauri Nieminen RKTL:sta ker-
tomassa porojen vasakuolemista lähinnä poro-
talouden näkökulmasta. 
 Kahvitauon jälkeen oli vuorossa Heikki 
Henttonen Helsingin yliopistosta puhumassa 
sopuleista, niiden ekologiasta ja erityisesti vael-
luksista. Seminaarin päätti Vesa Paajanen Joen-
suun yliopistosta aiheellaan ”Kännikala – ruuta-
nan sopeutuminen talveen”, joka käsitteli ruuta-
nan fysiologiaa kylmään ja hapettomaan ympä-
ristöön sopeutumisessa. Usein emme saa tänne 
Ouluun vastaavanlaisia tilaisuuksia, joten oli 
todella sääli, kuinka vähän meitä oululaisia oli 
vaivautunut paikalle seminaaria kuulemaan.
 Perjantai- ja lauantai-illan bilepaikaksi 
oli valittu teekkaritalo. Valinta oli varsin hyvä: tar-

Biologitapaaminen 19-21.3.2004
Perttu Hiisivuori ja Hanne Ruotsalainen

vierestä, kaipa sitä 
piti todistaa omaa 
suomalaisuuttaan 
k a s t a u t u m a l l a 
tuohon hyiseen 
aukkoon - tietyssä 
valossa se alkoi 
jopa näyttää jonkun 
mystisen pohjoisen 
riitin jäiseltä alt-
tarilta. Viimeisenä 
päivänä kurssi hui-
pentui Ampuma-
vaarassa tapahtu-
viin pulkkamittelöi-
hin - International 
Sledging Champi-
onships. Vaativa ja lunta kilpailijoiden silmille 
pöllyttävä rata oli haaste kaikille osanottajille 
kansallisuudesta riippumatta, ja kun mittelöä 
oli jatkettu pari tuntia jätkänkynttilöiden loi-
mussa, Kalen tuomariuden johdolla saatiin 
selville illan voittajatkin. Henkilökohtaisessa 
kisassa lähes ylivoimaiseksi voittajaksi pääsi 
Jukka Lamppu ennätystuloksella, ja jouk-
kuekisassa monien metsään menneiden 
suoritusten jälkeen voittajatiimiksi kruunattiin pal-

kintojenjakotilaisuu-
dessa Team Space 
Moose (Oddvar Skre 
ja allekirjoittanut). 
Lumisen (ja märän) 
illan jälkeen saunal-
lekin oli kysyntää
 Kaiken kaikkiaan 
tämä kurssi tarjosi 
hauskimmat 2 ov, 
jotka on tullut 
suoritettua. Välillä 
pitkät päivät syvässä 
lumessa kahlaten 
alkoivat tuntua ras-
kailta, mutta, kiitos 
kauniiden säiden, 

kaikilla oli varmasti oikein mukavaa. Myös alle-
kirjoittaneen mielestä oli sangen elämyksellistä 
hiihdellä ja laskea mäkiä – vaihtelevalla menes-
tyksellä – aseman 50 vuotta vanhoilla Lampisilla. 
Kurssiin kuului myös  seminaarityön laatiminen 
yhdestä aiheesta, mutta seminaarit pidettiin myö-
hemmin Linnanmaalla. Eipä se juuri ketään hai-
tannut, hauskahan sitä on jälkeenpäin kokoontua 
jälleen yhteen, katsella lumisia kuvia ja mennä 
kaupungille tutulla porukalla syömään.
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Yhteisepeliä BiTa:ssa: Mikrovillus valmiina kohtaamaan muut ainejärjestöt vessapaperirullajalkapal-
lon merkeissä.

peeksi lähellä Norssia, jossa ulkopaikkakunta-
laiset majoittuivat ja tilaakin oli riittävästi, vaikka 
etukäteen hiukan epäiltiin sen riittävyyttä. Illan 
aikana jokainen ainejärjestö esitteli itsensä esit-
tämällä vapaamuotoisen ohjelmanumeron, joka 
vaihteli ihmispyramidista laulamiseen, pantomii-
miin ja ”ei me mitää valmisteltu, mut me ny 
tullaan tähä etee vähä höpöttään jotai” -tyyppi-
siin esityksiin. Meillä homma oli nakitettu fuk-
seille, jotka eivät olleet järjestäneet perinteistä 
pikkujouluohjelmaansa edellisvuotisen pikkujou-
lupuutoksen takia. Kaikille tutun Paratiisin säve-
lin kerrottiin oululaisen biologin arjesta tuulen 
keskellä ja toivotettiin vielä kaikki tervetulleiksi 
viettämään BiTaa Ouluun. 
 Lauantaina seminaarien ja pienen 
lepotauon jälkeen ohjelmassa oli suomalaista 
jalkapalloa. Tämä laji tuli viime vuoden fukseille 
tutuksi Hailuodon fuksiexculla, jolloin sigmalai-
set haastoivat meidät tähän vaativaan lajiin. 

BiTassa kisailtiin ainejärjestöt vastakkain. Tur-
nauksen voiton vei lopulta tiukan naalipelin jäl-
keen rangaistuslaukauskilpailussa Hyeena ry:n 
edustusjoukkue.
 Illemmalla siirryttiin taas teekkarita-
lolle, jossa nähtiin jo legendaarisen maineen 
saavuttanut Joensuulainen miesvoimisteluryhmä 
Testosteroni, joka tiukoissa trikoissaan esitti hul-
laantuneelle yleisölle biologia-aiheisia nume-
roita, kuten evoluutio, elektroforeesi, mikro-
skooppi ja talvihorros. Loppuilta ja yö kuluivat 
vapaan seurustelun ja saunomisen parissa.
 Sunnuntaiaamuna pidetyn Biostuf ry:n 
kevätkokouksen jälkeen väsyneet, mutta tyy-
tyväiset vieraamme suuntasivat kukin takaisin 
kohti kotikaupunkiaan oululaisten jäädessä sii-
voamaan paikkoja. 
 Ensi vuonna onkin sitten meidän vuo-
romme lähteä katsomaan, miten kuopiolaiset 
selviytyvät BiTan järjestelyurakasta.
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Prologi 

Vuoden 2004 pönttötalkoot järjestettiin 3.4. Bitan 
jälkimainingeissa, vain kaksi viikkoa kyseisen 
runsaasti voimavaroja vaatineen häppeningin 
jälkeen. Takki tuntui sen mukaisesti hieman 
tyhjältä ja pönttötalkoiden järjestelyt hätäisesti 
kokoon kyhätyiltä. Ideoilla on kuitenkin tapana 
hiiviskellä mieleen tuntemuksista huolimatta, 
niinpä pönttötalkoisiin alettiin suunnitella perus-
teellisia uudistuksia. Pönttökanta on päässyt 
hieman repsahtamaan, pönttösijaintikartoissa on 
eri värein merkintöjä viime vuosilta niin kosolti 
että hyvä jos kadunnimistä selvän saa, paikan 
päällä saattaa entisen tienvarsimetsikön tilalla 
olla rakennustyömaa… Pönttöjen lukumääräkin 
(laskin, että niitä on kaikkiaan noin 150 kap-
paletta ripustettuina eri puolille Oulua!) jou-
duttiin toteamaan epärealistisen suureksi huol-
taa nykyisillä resursseilla. Ovatko nuo lintuko-
dot huomaamatta päässeet lisääntymään, tal-
koohenki kuollut talvisodassa, puihin kapuavien 
opiskelijanplanttujen ammattitaito ruostunut vai 
pojasta biologipolvi pahentunut? Tiedä häntä, 
mutta yhteisesti todettiin, että tärkeintä on pystyä 
pitämään olemassa olevat pöntöt sekä asuk-
kaita että vuokranantajia ilahduttavassa kun-
nossa.
 Pohdiskelujen tuloksena toimintaa lin-

nunpönttöjen ympärillä aiotaan kehittää poista-
malla vanhoja pönttöjä osa kerrallaan seuraavien 
vuosien aikana ja rakentamalla entistä ehompia 
(mutta vähemmän) niiden tilalle. Rakennustal-
koot voisivat olla kevään sijasta synkkien syys- 
tai talvi-iltojen puuhastelua. Ajatuksena ilmoille 
heitettiin myös perinteisten yhden mallin pönttö-
jen rakentamisen ohella erikoispönttöjen väsää-
minen. Ja kunhan upouusia komistuksia pääs-
tään ripustamaan, etsitään niille kaupungin 
nykyisestä miljööstä sopivat paikat ja päivitetään 
kartat ajan tasalle. Kiltalaisten iloksi ja pönttö-
talkoiden järjestämisen helpottamiseksi pönttö-
jen tilasta ja vuosittaisista asukkaista on tarkoi-
tus kerätä enemmän tietoa. Samalla on helppo 
seurata pöntötyksen onnistumista ja pesivien 
lajien sekä pesien määrää. Suurien suunnitel-
mien toteuttaminen päätettiin aloittaa rauhalli-
sesti, uusien pönttöjen rakentamista ja pönttöjen 
uutta sijoittelua ei lähdetty lainkaan ajan puut-
teen vuoksi suorittamaan. Tavoitteeksi tämän 
vuoden talkoisiin otettiinkin lähinnä huonokun-
toisten pönttöjen poisto. 

Mutta kuka vei pöntöt?

Tänä vuonna ei saatu märkiä räntähiutaleita nis-
kaan vaan huhtikuun kolmas valkeni auringon-
paisteisena kuin paraskin kevätpäivä. Alkuhäs-

Pöntössä pölisee – Pönttötalkoot 2004
Hanna-Riikka Ruhanen
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säkän jälkeen kartat, porukat, välineet ja ohjeet 
saatiin jaettua ja yliopistolta levisi 16 talkoolai-
sen joukkio pönttöjä metsästämään emäntien 
leipomilla sämpylöillä varustettuna ja tikkaat kai-
nalossa. Yksi ryhmistä otti tehtäväkseen kier-
tää naakanpöntöt, kolme muuta puhdisti ja tar-
kisti pönttöjä väliltä Linnanmaa–Lintula (kunnia-
maininta old schoolille, joka teki kahteen mie-
heen selvää Linnanmaan–Syynimaan ura-
kasta!). Vihreät haalarit ja oudot puuhat saivat 
osakseen ansaittua huomiota kaupungin kaduilla 
ja asetelmasta huolimatta useimmiten lähinnä 
satunnainen ohikulkija itse näytti puusta pudon-
neelta...
Päivän mittaan ehti ylös-alas-putsaus-takaisin 
ylös–kuvion lomassa onnistuneesti keskustella 
kaikesta mahdollisesta ja mahdottomasta kaar-
tuvan sinisen taivaan alla. Nälän yllättäessä 
ainakin yksi ryhmä älysi vastata vatsan vastus-
tamattomaan vaateeseen ja paineli pizzalle… 
Loput päivän urakasta sujuikin sitten entistä len-
nokkaammin! Ajoittaista hämmästystä ja epäilyk-
siä terrorismin suuntaan herätti joidenkin pönttö-
jen täydellinen katoaminen; niitä ei kerta kaikki-
aan useamman silmäparinkaan voimin löytynyt 
sieltä, missä niiden olisi pitänyt olla. Maailmassa 
monta on ihmeellistä asiaa…  

Katsaus asukkaisiin

Pikkulinnunpönttöjä tarkistettiin tämän vuoden 
talkoissa 87 ja naakanpönttöjä 47 eli yhteensä 
134 kpl (Taulukot 1 ja 2). Ainolanpuiston, Tuiran 
ja Kuivasjärven pikkupönttöjä ei päivän aikana 
talkooporukan ahkeruudesta huolimatta ehditty 
kiertää ollenkaan. Pikkulinnunpöntöistä 48,3 % 
oli asuttuja, eniten niissä pesi talitiaisia (29 
pesää) (Kaavio 1). Muut pönttöjä asuttaneet lajit 
olivat sinitiainen (kahdeksan pesää) ja varpu-
nen (kaksi pesää). Lajilleen määrittämätön tiai-
nen oli tehnyt pesän kuuteen pönttöön. Lisäksi 
seitsemästä pöntöstä löytyi varpuspöllön syön-
nösten jäänteitä (mm. punatulkun, sini- ja taliti-
aisen ja viherpeipon höyheniä ja sulkia, myyrän/
päästäisen häntä sekä peippolinnun alanokka, 
joitakin esimerkkejä mainitakseni) ja oksennus-
palloja. Ilmeisesti yksi varpuspöllö on katsonut 
tyhjän pöntön erityisen hyväksi yöpymis- ja saa-
liinkäsittelypaikaksi, sillä noista seitsemästä pön-
töstä kuusi sijaitsi varsin lähekkäin Iskon ja Puo-
livälinkankaan alueella. Myös Lintulassa varpus-
pöllö oli hyödyntänyt pöntön tarjoamaa suojaa.
Muitakin mielenkiintoisia havaintoja kertyi.  

Pikkulinnun pöntöt
puhdistettuja  56
poistettuja  16
kadonneita  15
yhteensä   87

Naakan pöntöt
tarkistettuja  34
poistettuja  14
yhteensä   37

Taulukko 1. Tilasto vuoden 2004 pönttötalkoissa 
tarkistetuista pikkulinnun pöntöistä.

 Oravan asumus paljastui kolmesta 
pöntöstä ja eräässä pöntössä oli kuolleena aikui-
nen kirjosieppo ilman viitteitä moisen kohtalon 
syystä. Uusi pesimäkausi oli jo alkamassa: var-
punen oli kasannut uusia heiniä yhteen pönt-
töön ja Otto Karhin puistossa sinitiainen osoitti 
hallinnoivansa kotipesää, joten pönttö jätettiin 
rauhaan! 
 Vanhoja, huonokuntoisia pönttöjä 
poistettiin 29 (Taulukot 1 ja 2). Osa jäljelle jää-
neistä sai uuden katon tai muutaman naulan 

Matin ja Paavon tyylinäyte.

Taulukko 2. Tilasto vuonna 2004 pönt-
tötalkoissa läpi käydyistä naakanpöntöistä.
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kylkeensä, mutta nekin on uusittava seuraavan 

 Linnunpesistä tavattavia koiperhosla-
jeja on Suomessa kaikkiaan 20. Talteen otetuista 
pesistä havaittiin näistä kaksi, Tinea svenssoni 
ja Niditinea striolella. Linnunpesien koiperhosista 
tiedetään varsin vähän, mm. niiden isäntälaji-
riippuvuus on osin hämärän peitossa. Jotkin lajit 
näyttävät esiintyvän lähinnä vesilintujen pesissä, 
toisia löytyy nimenomaan petolintujen pesistä. 
Erityisesti Marko olisi halunnut löytää pikkulin-
nunpesistä Tinea trinotellan, joka on kerran aikai-
semmin Oulussa löydetty talitiaisen pesästä. 
Odotuksista huolimatta sitä ei kuitenkaan saatu 
saaliiksi. 
 Löydetyt Tinea svenssoni ja Niditinea 
striolella ovat tyypillisiä kolopesijöiden pesissä. 
Ne pystyvät muiden koiperhosten tapaan käyttä-
mään ravinnokseen keratiinia. Esimerkiksi Tinea 
svenssoni on kuitenkin kuvattu vasta vuonna 
1966 ja se on kansainvälisesti harvinainen. Löy-
töjä tästä vaate- ja turkiskoille lähisukua olevasta 
lajista ei lukumäärällisestikään kovin paljoa ole. 
Pesien koikasvatuksia olisi siis mielenkiintoista 
jatkaa myös tulevina vuosina - ehkä ensi vuonna 
löytyisi T. trinotellakin!?

Kaavio 1. Vuonna 2003 killan pöntöissä pesineet lajit ja pesien lukumäärä. Pesinnällä viitataan 
tässä katsauksessa vain pesän rakentamiseen, sillä tietoa muninnasta tai pesä-/lentopoikasista ei 
ole pystytty keräämään. Varpuspöllön kohdalla on kyse pöntön käytöstä yöpymis- ja saaliinkäsitte-
lypaikkana.

vuoden-parin aikana. 15 linnunpönttöä oli kadon-
nut enemmän tai vähemmän mystisesti (Taulu-
kot 1 ja 2). Jotkin pöntöistä ovat olleet asumiskel-
vottomia ainakin edellisen vuoden joko pöntön 
rikkinäisyyden tai alkuperäisen sijaintiympäristön 
muuttumisen vuoksi. Kaupunkiympäristössä ei 
liiemmälti pesäpaikkoja ole tarjolla, joten todelli-
suudessa siis kysyntää linnunpöntöille on enem-
män kuin asutusprosentti kertoo. Tästä huoli-
matta lähes joka toinen killan pöntöistä oli edel-
lisellä pesimäkaudella käytössä!

Pesien ötökkäelämää

Aivan pönttötalkoiden ovella Mutasen Marko tie-
dusteli, voitaisiinko löydetyt pesät kerätä tal-
teen. Linnunpesissä elää monenlaisia hyöntei-
siä, joista kiinnostuksen kohteena olivat koiper-
hoset. Pesät siis kuskattiin yliopistolle muovipus-
seissa, eri lajien pesät määritettiin ja pesät laitet-
tiin lajeittain verkon alle ämpäreihin. Toukokuun 
loppupuolella pusseissa elävistä toukista oli keh-
keytynyt aikuisia koiperhosia, jotka Marko sitten 
määritti.
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Finaali

Ei talkoita ilman bileitä. Pönttö sekaisin –bileet 
järjestettiin päivän päätteeksi Virkailijakylän 
kerhohuoneella. Talkooporukan lisäksi paikalle 
saapui muitakin kynnelle kyenneitä viettämään 
iltaa. Halukkailla oli mahdollisuus häätää kirp-
puja saunassa, mutta saunan sijasta illan suo-
situimmaksi tapaukseksi muotoutui lättypinon 
saapuminen paikalle. Tuo ohjelmanumero oli 
vaarassa jäädä pannukakuksi, sillä kerhohuo-
neen hella oli epäkunnossa. Paistinpannua ja 
paistopaikkaa ystävällisesti lainanneen ritarin 
avulla lättyjä valmistui kahteenkin otteeseen ja 

arvata saattaa, että ne katosivat alta aikayksi-
kön jäljettömiin!
 Ilta sujui leppoisissa merkeissä. 
Yhteenvetona todettiin päivän sujuneen hyvin 
ja kokemusten perusteella laadittiin uusia ide-
oita tulevia pönttötalkoita varten. Olisiko kui-
tenkin rikki olleen jääkaapin ja tästä seuran-
neen lämmin olut/siideri –dilemman syytä, että 
iltaa jatkettiin Caiossa, josta viimeiset poistui-
vat vasta valomerkin käskystä…Ja jotta tarinalla 
olisi entistä onnellisempi loppu, niin kerrotta-
koon, että myöhemmin keväällä allekirjoittanut 
näki useamman killan pöntön suulta kurkistavan 
siivekkään – kevät oli saapunut!

Lätynjako.
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Toukokuun ihanat keväthelteet olivat ohitse. 
Vielä aamulla istuskelin kiukkuisena kiltahuo-
neella ja kitisin viimehetken päätöstä järjestää 
rantabileet rannalla. Alkuillasta pakkasin rep-
puni täyteen villavaatteita sekä taskulämmintä 
juomaa ja eikun menoksi. Kylmä ei onneksi pääs-
syt grillailun lomassa yllättämään, eikä myös-
kään sade, joten Nallikarissa oli oikein muka-
vaa. 

Kiltalaisista koostuva arvovaltainen raati sai illan 
aikana maisteltavakseen useita erilaisia makka-
roita. Perusmakkaran puuttuminen testattavien 
listalta harmitti vannoutuneimpia faneja, mutta 
jostain repunpohjalta sitä tavallista jauhoistakin 
lopulta löytyi. Ennen maistelua makkaroita arvi-
oitiin ulkonäön ja pakkauksen mukaan. Grilla-
tuista makkaroista jaeltiin palasia mahdollisim-
man monen maisteltavaksi. Varsinaista voitta-
jaa ei löytynyt mutta ehkä parhaat arviot sai 
se repusta löytynyt Forssan A-luokan Herkku, 
perinteinen jauhomakkara aidossa luonnonsuo-
lessa. 

Makkararaati päätyi seuraaviin tuloksiin jotka on 
listattu lihapitoisuuden ja valmistajan mukaan:

Wilhelm Valkosipuli-sinihomejuusto (lihapi-
toisuus 75%)
· Ennakkoon lausuttua: Herkullista, var-

maankin veret seisauttava makuelämys, 
ällöä, hometta en syö, pahaa, ei ole oikeeta 
juustoa, jos hirvi ei syö ei syö Marikaan.

· Käyttäjäkokemukset: Kuori sitkeä ja paksu, 
rakenne ihmeellinen, makkaraa ei pysty 
syömään loppuun asti, kivat aromit, valko-
sipuli maistuu, pahaa ja kovaa, löytyi luun 
palanen!

Wilhelm Tomaatti, Mozzarella, Basilika 
(70%)
· Ennakkoon lausuttua: Harmi kun siinä on 

lihaa, kaikkea ei tarvitsisi tunkea makka-
raan, siinä ei ole kamaraa – positiivista.

· Käyttäjäkokemukset: Tää on jo makkaraa, 
hyvää, mausteet ei maistu, haisee taivaalli-
selta, etiketin herättämät odotukset ei täyty, 
maistuu kokolihamakkaralta, epämääräi-

nen haju, liian suolaista… liian rasvaista… 
ja ennen kaikkea liian lyhyt…

Wilhelm Feta, Oliivi, Paprika (71%)
· Ennakkoon lausuttua: Inhaa, ei tätä olis 

saanut ostaa, eksoottinen, hyi hemmetti, 
mä haluun maistaa, kuulostaa hyvältä, 
parasta.

· Käyttäjäkokemukset: Belissimo, suolainen, 
feta ja oliivi eivät maistu, mehukas, kaunis 
väritys, hyvät aineet jotka eivät sovi 
yhteen.

Kabanossi Sweet chili (70%)
· Ennakkoon lausuttua: Olen sanaton, ööh, 

kuulostaa kummalta.
· Käyttäjäkokemukset: Lihaisa, Ei kaipaa 

ketsuppia, suolaa enemmän kuin chiliä, 
parempaa kuin odotin, ei Sweet mutta 
chili maistuu, aromaattisempi kuin tomaatti-
mozzarella…, näyttää oksennukselta, jäl-
kimaku tulinen, tuoksuu hyvältä. 

Kabanossi original (69%)
· Ennakkoon lausuttua: Ei arvioitu ennak-

koon.
· Käyttäjäkokemukset: Wilhelm oli parempi, 

mauton, makkara makkarana.

Kabanossi Pippuri Juusto (61%)
· Ennakkoon lausuttua: Nojoo, ei varmaan 

ihmeellistä, täyttä kamaa, kuulostaa tosi 
hyvältä, mielenkiintoinen, voi olla hyvää.

· Käyttäjäkokemukset: Ei täyttänyt odotuksia, 
tavallinen on parempaa, onko tämä rasva-
ton versio?, mauton ja ryynimäinen, mais-
tuu mössölle, juusto on hyvää, ulkonäkö 
limainen, menettelee.

Forssan A-luokan Herkku (68%)
· Ennakkoon lausuttua: Perinteinen, aidossa 

luonnonsuolessa =) , tuttu ja turvallinen, 
vaikuttaa hyvänlaatuiselta mutta persoo-
nattomalta.

· Käyttäjäkokemukset: Paras (viidestä) 
tänään, aika vetistä makkaraksi, maistuu 
makkaralta, persoonaton perusmakkara.

Rantatunnelmaa aidossa 
luonnonsuolessa - Makkarat testissä Syntaksis 
ry:n rantabileissä 14.5.2004 Sannakajsa Nylund
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Vataja Juusto Jalapeno (66%)
· Ennakkoon lausuttua: Näyttää eksootti-

selta ja maukkaalta, poikkeaa valtavir-
rasta, pieni mutta ytimekäs, onko se 2 in 
1 siis onko sen sisällä kokonainen jala-
peno?, ei liikaa lihaa.

· Käyttäjäkokemukset: Helvetin hyvää, 
maistuu jalapenolta, mehukas, sisältä 
valuu epämääräistä vaaleaa eritettä, ei 
niin tulinen kuin Sweet chili, perusmak-
kara, mukavan tulinen tujaus joka jää kur-
kunpäähän, en suosittele anopin kyläil-
lessä - eritteet!

HK Juustokämppi (47%)
· Ennakkoon lausuttua: Ei arvioitu ennak-

koon.

Päätoimittajana päätin kerrankin ottaa ohjat 
omiin käsiini ja jatkaa hieman tämän jutun teke-
mistä, jotta saataisiin selville tämän kilpailun 
Heikoin lenkki. Jaoin makkaroille annetut kom-
mentit plus-, miinus- ja nollakommentteihin niin, 
että plussaa tuli positiivisista kommenteista, 
miinusta negatiivisista kommenteista ja nollaa, 
kun kommenteista ei voinut päätellä yksiselit-
teisesti, olivatko ne positiivisia vai negatiivisia. 
Koska kullekin makkaralle ei annettu yhtä suurta 
määrää kommentteja, otin vielä prosenttimäärät 
paremmuuspisteistä, että oikeudenmukaisuus 

· Käyttäjäkokemukset: Hyvin jauhoisa, 
hyvää, ei jää lihanpaloja hampaiden välei-
hin, juustoa ei huomaa, perusmakkara, 
lupaava ulkonäkö.

Hälsans kök Soijamakkara (0%)
· Ennakkoon lausuttua: Erilainen pahvipak-

kaus, potentiaalinen, en maista, fermentoi-
tua riisiä?, miksi kasvissyöjän pitää syödä 
makkaraa?, mielenkiintoisin.

· Käyttäjäkokemukset: Kouluruokaloiden 
lihatuotteet maistuu samalta, maistuu yllät-
tävästi nakilta ja siskonmakkaralta, ryyn-
imäinen koostumus, lihansyöjän makuun 
mutta jotain puuttuu, sopivan kokoinen, 
liian pieni, hikoilee, hyvää, voi vittu mitä 
skeidaa.

Mu a kuka olikaan Heikoin lenkki? Juliana Heikkinen

säilyisi. Toivottavasti sumea logiikkani meni edes 
sinnepäin oikein. 

Ennakko-odotusten perusteella paremmuussijat 
jakautuivat seuraavasti:

1. Kabanossi Pippuri Juusto, paremuus-
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Viime keväänä järjestettiin pitkästä aikaa odo-
tettu ja toivottu kasviretki Ahvenanmaalle. Kar-
sinta kurssille oli tiukkaa, sillä matkalle pääsi 
ainoastaan kahdeksan opiskelijaa, vaikka tuli-
joita olisi ollut ainakin tuplasti sen verran. Muka-
namme opettamassa oli professori Jari Oksa-
nen, jota olin ennen retkeä pitänyt täysin teo-
reettisena mallienrakentelijana, mutta joka pal-
jastuikin pesunkestäväksi kenttäekologiksi.

Ahvenanmaan kasviretki Juliana Heikkinen

prosentti 80%
2. Forssan A-luokan Herkku, parem-

muusprosentti 75%
3. Vataja Juusto Jalapeno, paremmuus-

prosentti 60%
4. Hälsans kök Soijamakkara, parem-

muusprosentti 17%
5. Wilhelm Feta, Oliivi, Paprika, parem-

muusprosentti 0%
Kabanossi Sweet chili, paremmuus-
prosentti 0%

6. Wilhelm Tomaatti, Mozzarella, Basi-
lika, paremmuusprosentti –33% 

7. Wilhelm Valkosipuli-sinihomejuusto, 
paremmuusprosentti –57% 

Käyttäjäkokemusten perusteella paremmuussi-
jat jakautuivat seuraavasti:

1. HK Juustokämppi, paremmuuspro-
sentti 50%

2. Kabanossi Sweet chili, paremmuus-
prosentti 44%

3. Wilhelm Feta, Oliivi, Paprika, parem-

muusprosentti 43%
4. Vataja Juusto Jalapeno, paremmuus-

prosentti 13%
5. Forssan A-luokan Herkku, parem-

muusprosentti 0%
6. Wilhelm Tomaatti, Mozzarella, Basi-

lika, paremmuusprosentti –10%
7. Hälsans kök Soijamakkara, parem-

muusprosentti –11%
8. Kabanossi original, paremmuuspro-

sentti –33%
9. Kabanossi Pippuri Juusto, parem-

muusprosentti –50%
10. Wilhelm Valkosipuli-sinihomejuusto, 

paremmuusprosentti –57%

Sekä ennakko-odotusten että käyttäjäkokemus-
ten perusteella tulokset ovat yksiselitteiset. On 
tullut aika katsoa, kenen kuori halkeilee kuu-
muudessa. Kenen rasvat valuvat hiillokselle. 
Kenen nuotiosta sammuu tuli. Killan päätök-
sellä, Wilhelm Valkosipuli-sinihomejuusto, Sinä 
olet tämän kisan Heikoin lenkki. Hyvästi!

Päivä ennen kurssin alkua
Sateen ropistessa Turun satamassa suunta-
simme kulkumme Annan ja Emilian kanssa kohti 
Viking Linen terminaalia sunnuntaiaamuna 24. 
toukokuuta. Laiva irtosi satamasta synkän har-
maiden pilvien roikkuessa matalalla, mutta mie-
lemme olivat aurinkoisia. Odottavan aikahan on 
tunnetusti pitkä, joten laiva tuntui kyntävän Turun 
ja Maarianhaminan väliä ikuisuuden. Söimme 
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lämmin ja sateeton sää helli Ahvenanmaata ret-
kemme ajan. Kurssin aikana ajelimme ympäri 
Ahvenanmaata sieltä vuokratulla  Hyrbil-pik-
kubussilla, tuttavallisemmin hyrypiilillä. Kaikkia 
paikkoja en voi millään muistaa, mutta käytiin 
me ainakin Bomarsundin linnakkeilla, Kastelhol-
man linnalla ja Eckerössä – itse asiassa kak-
sikin kertaa, kun muuan lompakko (eikä edes 
minun!) unohtui jätskinostoreissulla kaupalle. 
Onneksi kaupan nimi, Mat-Nisse, sai biologit vit-
sailemaan ruokaekolokerosta, jolloin nimi painui 
mieliin. Näin ollen kaupan puhelinnumero voi-
tiin etsiä luettelosta ja kysäistä, onko sieltä löy-
tynyt rahapussia, ennen kuin saaren toiselle 
laidalle lähdettiin ajamaan uudelleen. Eräänä 
iltana teimme vielä ylimääräisen retken Getaan 
katsomaan myöskin erittäin uhanalaista luolahä-
mähäkkiä (Meta menardi), joka elää ainoastaan 
luolissa, joissa on suhteellisen tasainen lämpö-
tila ympäri vuoden.
 Vierailimme myös Suomen pienim-
mässä kunnassa, Sottungassa, jossa asuu vain 
n. 130 asukasta ja jonka pinta-ala on n. 27 
km2. Pieni saaristokunta sinällään oli ihan kaunis 
mutta kovin kuiva ja vähäkasvinen. Itseäni alkoi 
kyllästyttää vaelluskengillä asvalttitien talsimi-

nen, joten erehdyin 
kysäisemään kurs-
sin johdolta, näh-
täisiinkö me jotain 
jännää vai käveltäi-
siinkö koko päivä 
polttavan kuumaa 
asvalttitietä. Vas-
taus oli yksiselit-
teinen: ”Saa täällä 
mennä omia reit-
tejäänkin, nähdään 
l a u t t a r a n n a s s a 
16.25.” Loukkaan-
tuneena käännyin 

sitten takaisinpäin, kun muu porukka jatkoi mat-
kaansa kylälle ostamaan jäätelöä kaupasta, joka 
arvatenkin oli Helatorstaina kiinni. Yksin seikkail-
lessa loppupäivä osoittautui itse asiassa varsin 
hauskaksi, sillä saattoi mennä, minne halusi ja 
olla siellä, miten pitkään halusi. Tärkeintä oli 
päästä mehtään paahteiselta asvalttitieltä.

Hienoja lajeja
Koko Ahvenanmaan retken ajan toinen toistaan 
hienompia kasveja putkahteli eteemme. Erittäin 
suuri kiitos kuuluu tiedustelijallemme Minnalle, 
joka kulki hieman erillään muusta porukasta. 

kuitenkin hyvin ja leikitimme killan lemmikkihä-
mähäkkiä. Sää parani matkan aikana, joten saa-
vuimme yllätykseksemme ihanan keväiseen ja 
lämpimään Maarianhaminaan. Satamassa meitä 
oli vastassa ystäväisemme Riikka, joka vietti 
kesänsä Ahvenanmaalla täpläverkkoperhosen 
(Melitaea cinxia) toukkia ruokkien. 
 Vaikka olin kuullut Ahvenanmaan 
kevätaspektista, ajattelin jotenkin, ettei siellä kui-
tenkaan voi olla vielä kukassa kuin muutamia 
lajeja. Luultavasti ihminen ei voi olla enempää 
väärässä, sillä Ahvenanmaan vihreys oli kerras-
saan mykistävä. Jo pikainen silmäys majoitus-
paikkamme Nåtön biologisen aseman pihapii-
riin paljasti lajien valtavan monimuotoisuuden, 
kun tutkailimme hieman pihapiirin kasveja ja 
paistattelimme päivää aseman takaisilla kalli-
oilla. Auringonpaiste tuntui niin lämpimältä, että 
allekirjoittanut innostui heittämään villapaitansa 
pois, vaikka mereltä tuulikin hyytävästi. Seu-
rauksena oli pienoinen unssa ja joka-aamui-
nen kurkkukipu, jota lievitti ihanasti Emilian mar-
jamehu. Sunnuntai-iltana lähdimme Riikan ja 
Nicken mukaan etsimään erittäin uhanalaisia 
verijuotikkaita (Hirudi medicinalis) eräästä läm-
päreestä. Kiivaasta haavimisesta huolimatta juo-
tikkaita ei valitettavasti näkynyt, mutta punkkeja 
näkyi kyllä senkin edestä. Yöllä riehui valtava 
ukkonen ja sade, joka kuitenkin antoi vain lisä-
pontta kasvien kasvuun.

Retkeilyä Ahvenanmaalla
Maanantaiaamuna kurssiporukka oli vihdoin 
kasassa, vaikka Oksanen olikin saanut nähdä 
aikalailla vaivaa heidän kokoamisekseen ase-
malle. Yksi kurssilainen saapui yhden aikaan 
yöllä Långnäsin satamaan Ahvenanmaan toi-
selle laidalle. Muutaman tunnin kuluttua samai-
seen paikkaan rantautui iloinen ja kikattava tyt-
tökolmikko, joka oli kiertänyt Ahvenanmaalle 

Tukholman kautta. 
Lauri taas saapui 
itse kuuden kilomet-
rin matkan Maarian-
haminan satamasta 
Nåtön asemalle, 
vaikka paikat olivat 
pari päivää sitten 
juostusta marato-
nista kipeät.
 Vaikka meitä oli 
varoiteltu koleasta, 
tuulisesta ja satei-
sesta saaristosta, 



16

Terävät vihellykset kertoivat aina, että jotain 
hienoa oli löytynyt. En nyt lähde tässä luettele-
maan kaikkia tapaamiamme lajeja, mutta muu-
tama itseäni sykähdyttänyt helmi mainittakoon: 
selja- ja miehenkämmekät (Dactylorhiza sam-
bucina ja Orchis mascula), papelorikko (Saxif-
raga granulata), jauhoesikko (Primula farinosa) 
ja suomukka (Lathraea squamaria). Itiökasvien 
vannoutuneena ihailijana kurssin täyttymykseksi 
koin kolmivuotisen projektin päättymisen: 

Hiekkaa haavissa Sini Heino ja Kaisa-Leena Huttunen
Vesiselkärangattomien erikoiskurssi järjestettiin 
24.-28. toukokuuta Oulangan tutkimusasemalla. 
Vetäjinä toimivat pohjaeläingurut FT Timo 
Muotka ja FM Kristian Meissner. Kurssille lähti 
intoa puhkuen tusinan verran vesielämään 
hurahtaneita opiskelijoita pinsetit mukanaan. 
Kurssin tarkoituksena oli perehdyttää opiskelijat 
vesiympäristön, ja erityisesti virtavesien, pohjien 
eriskummallisiin asukeihin.

Heti ensimmäisenä iltapäivänä tartuimme sar-
vesta härkää ja koivesta kanaa ja painelimme 
Putaanojalle potkimaan raivokkaasti pohjamu-
taa haavin syövereihin, eli suomeksi sanottuna 
haimme siis potkuhaavinäytteitä. Saaliin kiiku-
timme takaisin asemalle ja labraan. Siellä sitten 
manasimme, että ”pitikö sitä hiekkaa nyt noin 
paljon sinne haaviin potkia, vähempikin olisi riit-
tänyt”. Haavista sankoon kipatut näytteet piti 
siivota, eli ensin poimittiin kaikki elävää otusta 
muistuttavat öttimönkiäiset kaiken moskan kes-
keltä viinaan hukutettavaksi. Suurimmat yksilöt 

tosin kieltäytyivät hukkumasta, vaan viinan piris-
täminä lähtivät iloisesti vaeltelemaan pitkin 
pöytiä. Taitaapa yksi toukka olla edelleenkin kar-
kuteillä…

Varsinaiseen asiaan päästiin, 
kun hukkuneita otuksia alet-
tiin tunnistamaan mitä eri-
laisimpien määrityspumasko-
jen avulla. Vesielukkakenttik-
sellä saadut pohjatiedot saivat 
aivan uuden ulottuvuuden, kun 
saimme tietää, että Baetis ei 
olekaan vain Baetis, vaan 
paljon enemmän. Enää ei siis 
tyydyttykään ainoastaan hei-
motasoon, vaan pyrittiin selvit-
tämään ötököiden henkilöllisyys jopa lajilleen. 
Jos ei muuta, niin sorminäppäryys ainakin kehit-
tyi huomattavasti revittäessä irti milloin suuosia ja 
milloin kiduslehtiä tarkempaa tarkastelua varten. 
Enemmän kuin kaksi kättä olisi usein ollut tar-

Ahvenanmaalla näin vihdoin käärmeenkielen 
(Ophioglossum vulgatum).  Oksanen olisi kovasti 
halunnut nähdä kääpiölauhan (Aira praecox), 
mutta tietyöt estivät meidän pääsymme sen 
esiintymälle. Näin Oksanen jäi ilman Airaansa, 
mistä takapenkin räpättäjät jaksoivat häntä koko 
matkan ajan kiusia.

Kiitos kaikille ikimuistoisesta retkestä!
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peen, kun yritti yhtä aikaa pitää otusta paikallaan, 
kiskoa irti ruumiinosia, tarkentaa mikroskoop-
pia ja selata määritysopasta. Aina sopivan tilai-

suuden tullen kipai-
simme maastoon 
potkimaan uusia 
näytteitä. Mää-
rittämiemme otus-
ten perusteella 
laskimme kurssin 
päätteeksi Kristi-
anin opastuksella 
erilaisia indeksejä 
paikoille, joista 
näytteet haettiin.

Yritimme toki 
p a r h a a m m e 
mukaan ylläpitää 
kent täkurss ipe-
rinnettä viettämällä 
saunomisen ja 

uimisen jälkeen illanistujaisia asuinrakennuksen 
oleskelutilassa makkaraa paistaen, musiikkia 
kuunnellen ja maailmaa parantaen. Yritystä vai-
keuttivat kuitenkin samaan aikaan Oulangalla 
leirikouluaan viettäneet koululaiset, joiden nuk-
kumaanmenoaika oli viimeistä iltaa lukuun otta-
matta epäinhimillisen aikaisin. Hiljaisuuden jäl-
keen muun muassa televisiota sai katsella, mutta 
ei kuunnella.

Kurssi oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja 
onnistunut. Painopiste oli virtaavien vesien 
pohjaeliöissä, joten järvien ja lampien asukit 
jäivät vielä odottamaan omaa kurssiaan. Kurs-
sin perimmäisenä tarkoituksena oli kuitenkin 
osoittaa opiskelijoille, että lajitason määrittä-
minen ei ole mahdottomuus, eikä välttämättä 
edes vaikeaa, jos jaksaa perehtyä määritysop-
paiden ihmeelliseen maailmaan. Niinpä lähdim-
mekin kotiin pinsetit taskussa, määritysopaspino 
kainalossa ja mieli avoinna uusille jännittäville 
pohjaeläintuttavuuksille.

Iloiset biologit ja haavi, johon potkittiin hiek... - siis näytteitä.
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Saavuimme Hailuodon  
Marjaniemeen bussilla 
6.6 osallistuaksemme 
seuraavana päivänä 
alkavalle vesielukan 
kenttäkurssille. Suurin 
osa porukasta pöräytti 
paikalle omalla autolla tai 
kaverin kyydillä ensim-
mäisenä kurssipäivänä 
aamutuimaan. Jotkut 
reippailijat polkivat pai-
kalle pyörillä. Kun jokai-
nen oli löytänyt itselleen 
punkan ja siedettävät kämppikset, suuntasimme 
masut täynnä aamupalapuuroa päärakennuk-
seen. Siellä kuuntelimme monenmoisia luentoja 
koko päivän, lähes anaerobisissa olosuhteissa. 
Selvisimme kuitenkin koetuksesta hengissä ja 
illalla virkistimme sielua ja ruumista saunan, 
kaljan ja yatzyn avulla. 
 Seuraavana päivänä alkoi varsinai-
nen action. Meidät oli jo aiemmin jaettu ryhmiin 
ja kuuden hengen iskuryhmämme sai ensim-
mäiseksi tehtäväkseen haavia lammesta ötö-
köitä. Yksi rohkelikko puki kahluuhaalarit jal-
kaan (muuttuen Teletapin näköiseksi) ja raahau-
tui veteen haavimaan mutanäytteitä. Me muut 
etsimme öttejä paljain käsin. Tyydytettyämme 
saalistusviettimme marssimme takaisin asemalle 
ja aloimme etsiä mudan seasta elämää. Elukat 
tapettiin alkoholissa, minkä jälkeen ne määri-
tettiin mikroskoopin avulla. Omaatuntoa lievit-
tääksemme järkeilimme, että ainakin ne kuolivat 
onnellisesti viinahöyryissä.
 Kolmantena päivänä suunnistimme 
satama-altaalle. Otimme laiturilla keikkuen 
merenpohjasta näytteitä peltisellä vekottimella, 
ja rannalla kääntelimme kiviä. Saaliiksi saimme 
muun muassa kotiloita ja katkoja, jotka veimme 
taas labraan tarkempaa analyysia varten. 
 Seuraava päivä oli raskas pakara- 
ja hartialihaksille. Emme suinkaan rehkineet 
kuntosalilla, vaan tutkimme merestä hake-
miamme planktonnäytteitä. Mikroskopointi voi 
olla yllättävän raskasta niin henkisesti kuin 
fyysisestikin: pylly puutuu ja silmissä vilisee 
pikkuruisia planktereita, jotka muistuttavat 
enemmän limaklönttejä kuin eläimiä.
 Viidennen päivän aamupäivä hujahti 

I t ämeren he l l ässä sy -
leilyssä. Kolme henkilöä 
tunki itsensä kahluuhaala-
reihin ja laahautui apinan 
raivolla ”keskelle” tyrskyä-
vää merta vetäen peräs-
sään ammetta, jossa oli  
poikasnuotta. Tarpeeksi 
syvällä - eli, kun vesiraja 
hipoi jo kainaloita - nuotta levi-
tettiin ja vedettiin rantaan. 
Vahingon ilo oli suuri,kun
haalarit riisuttiin: litimärät 
sukat ja lahkeet paljastivat, 

että kurahousut eivät sittenkään olleet vettäpi-
tävät. Ilmeet vakavoituivat kuitenkin nopeasti, 
kun seuraavat uhrit joutuivat vetämään valmiiksi 
märät kumihousut jalkaan. Saalis: siian ja pikku-
tuulenkalan poikasia, yksi hietatokko.
 Iltapäivä vietettiin kirjastossa. Nuku-
timme kaloja punnitusta ja mittausta varten. 
Heräämössä sut virkosivat nopeasti, ja 
hengissä selvinneet palautettiin mereen. Sitten 
alkoi kuolleiden siikojen käsittely: Ensin har-
joittelimme kalojen merkkaamista erilaisilla 
menetelmillä (esimerkiksi työntämällä rautalanka 
selän läpi). Sotkuisempi homma oli siikojen
lajinmäärityksessä. Kalan kaula aukaistiin ja sii-
vilähampaat leikattiin irti ja kiinnitettiin pahvi-
alustalle. Hampaat laskettiin mikroskoopin alla 
ja näin saatiin laji määritettyä. Siioilta aukaistiin 
myös maha, jolloin nähtiin sukupuoli ja kehitys-
vaihe. 
 Viimeisenä Hailuodon päivänä kaikki 
odottivat jo innolla kotiin pääsyä. Vielä oli kui-
tenkin tehtävää: haimme merenlahdelta koeka-
lastusverkot ja aloimme selvitellä niitä. Selvittä-
mistä riittikin, sillä pelkästään kolmipiikkejä oli 
jäänyt satimeen yli tuhat. Kalat punnittiin lajilleen 
ja laskettiin. Joistakin isommista kaloista otettiin 
näytteitä iänmääritystä varten: kiiskiltä tongittiin 
kuuloluut aivojen takaa, ahvenilta irroteltiin oper-
culum eli kiduskannen luu ja lisäksi otettiin suo-
munäytteitä. 

Vihdoin koitti vapaus, mutta vain päiväksi... 

Oulangan osuus kurssista alkoi 14.6 verkkojen 
kokemisella. Pääsimme siis taas irrottelemaan, 
laskemaan ja punnitsemaan kaloja. Ahvenilta 

Vesieläimistön tuntemus ja ekologia 
2004 Mari Annala
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revittiin jälleen operculumit irti, minkä lisäksi ne 
perkattiin ja nyljettiin. Labrassa sitten tihruste-
limme suomu- ja luunäytteiden vuosirenkaita 
erilaisen menetelmin. Hyvällä mielikuvituksella 
saimme kuin saimmekin jok’ikisen määritettyä. 
Illalla herkuttelimme nylkemillämme affenilla. 
 Virtaavan veden pohjaeläimistö työl-
listi meitä toisena päivänä. Kahluuhaalarein 
varustautuneina uhmasimme Oulankajoen tyrs-
kyistä virtausta, ja kävimme pohjaan käsiksi 
potkuhaaveja ja eräänlaisia metallikehyksisiä 
haaveja käyttäen. Ja eikun labraan määrittele-
mään! 
 Seuraavana päivänä kävimme samai-
sen joen kimppuun: 50:stä mittauspisteestä 
mitattiin veden syvyys ja virtausnopeus sekä 
arvioitiin pohjan raekoko ja kasvillisuuden peit-
tävyysprosentti. Virta oli paikoin sen verran kova 
ja kivet liukkaita, että joki meinasi viedä kevyim-
mät tyttöset mennessään. Kukaan ei kuiten-
kaan liukastunut pahemmin. Harmi, jäi hyvät 
naurut nauramatta. 
 Päivän hauskin ja kurssin ehkä odote-
tuin juttu oli sähkökalastus. Tällä kertaa puimme 
päälle kahluuhaalarit, jotka eivät varmasti vuo-
taneet -emmehän halunneet kokea samaa kuin 
saaliimme. Kalat siis tainnutettiin hirmuisella 
sähkötyshökötysvempaimella ja kerättiin vikke-
lästi haaviin ennen kuin ne virkosivat. Jotkut 
mokomat pääsivät karkuun, mutta saimme sen-
tään useita taimenia ja kirjoeväsimppuja ja 

yhden pienen mateen. 
 Toiseksi viimeisenä päivänä oli vuo-
rossa Talvilammen planktoneliöstön tutkiskelua. 
Tässä vaiheessa kurssia vesikirput alkoivat jo 
näyttää sööteiltä. Huolestuttavaa. Iltapäivällä 
kuuntelimme kiintoisia luentoja muun muassa 
harjusten ravinnosta. Ilta oli armotonta tenttiin 
pänttäämistä; taisi monelta jäädä perinteinen 
iltasaunakin välistä. 
 Aamulla tuli paniikki, kun tenttiahdis-
tus iski tajuntaan. Itse tentti oli kolmiosainen. 
Ensimmäinen osa oli lajintunnistusta: 25 tunnis-
tettavaa, aikaa minuutti per näyte. Käytännön-
koe tehtiin parityönä, mikä oli hyvä juttu aino-
astaan, jos pariksi sattui osaava henkilö. 
Henkilökemiat eivät aina osuneet kohdalleen, 
mistä aiheutui pienoisia konikteja. Viimeinen 
osuus oli teoriatentti, joka osoittautua varsin 
kinkkiseksi tapaukseksi. Moni ei ollut kauhe-
asti panostanut teoriaosuuteen, sillä tentin 
painotus oli kuitenkin lajin tuntemuksessa. 
Bonustehtävä oli entään helppo:
”PMS-oireiden vaikutus kalojen parveilukäyttäy-
tymiseen.” 
 Kaiken kaikkiaan kurssi oli moni-
puolinen ja hyvä maku jäi suuhun (varmaan 
niistä ahvenista). Vapaa-aikaa tuntui olevan 
jopa liikaa. Jos ötököiden tunnistus ei hyvästä 
opetuksesta huolimatta ottanut tulta alleen, niin 
ainakin kurssikaverit tulivat tutuiksi.

Kasvikenttisläisen päiväkirjasta 
Janiika Aaltonen
1. kurssipäivä
Kasvien tunnistelua pellonpientareella sekä 
suolla. Aurinko hiostaa, liikaa hyttysiä ja paar-
moja. Uusia lajeja jonkin verran, vanhoja tuttuja 
sitäkin enemmän.
                                                                                
2. kurssipäivä
Lajidemot maastossa jatkuvat, nyt rannan sekä 
dyynien ja kuivan kankaan lajistoa. Lisäksi luento 
Hailuodon kasvillisuuden erikoispiirteistä. Kurs-
sin lajimäärä noussut vajaaseen kahteensa-
taan.
                                                                                
3. kurssipäivä
Kurssi on selkeästi rankempi kuin Vesielukka, se 
on nyt tullut selväksi. Luennot sukkessiosarjoista 
sekä soista. Lajidemoja rantaniityllä sekä kerta-
usta vapaavalintaisessa habitaatissa. Auringon-
paistetta aivan liikaa, täydellinen biitsikeli, muttei 

aikaa olla biitsillä. Korvat palaineet toistamiseen 
tänä kesänä.
                                                                                
4. kurssipäivä
Ekologisten kenttätöiden työstäminen alkuun, 
ryhmämme tutkii soiden putkilokasvidiversiteet-
tiä ja -biomassaa. Biomassaruudun leikkaami-
nen tuskallista, paarmoja helvetillisen paljon, 
jouhisarat tökkivät joka puolelta. Suo meinaa 
viedä toisen saappaani. Iltapäivällä toisen työn 
kimpussa dyyneillä, deaatiopinnalla miljoonia 
muurahaisia, jotka kiipeilevät turhan hanakasti 
jalkoja pitkin.

5. kurssipäivä
Vapaapäivä! Vuorokausi aloitetaan Rantasum-
pun puolella. Karaokea! Staying Alive! Levoton 
Tuhkimo! Pitkien aamu-unien jälkeen kukin viet-
tää aikaansa miten parhaaksi näkee. En millään 
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muista, mitä itse tein...
                                                                                
6. kurssipäivä
Aamupäivällä kasviruutuja muurahaisten val-
takunnassa, mokomat kiipeilevät olkapäille 
saakka. Tehokasta satunnaistamista Off-purkkia 
heitellen. Iltapäivällä erinäisiä peittävyydenar-
viointimenetelmiä, mm. pistefrekvenssime-
netelmää poronjäkälävaltaisella kankaalla. 
“Arbuscula... arbuscula... arbuscula...” -hokemi-
nen on yksitoikkoista, valkoporonjäkälä uudel-
leennimetään Kekkoseksi. Sade yllättää kunnolla 
ensimmäistä kertaa koko kurssin aikana. Illalla 
paahtamista lajitenttiä varten.
                                                                                

7. kurssipäivä
Kasvien yhteyttämistehokkuutta aamupäivällä, 
“Highly Scientic Tools” -sarjassamme esit-
telyssä jätesäkit, joilla luodaan keinotekoista 
varjoa. Iltapäivällä lajitentti, kaatosateessa tie-
tenkin. Vastausten kirjoittaminen tenttipaperiin 
on siis huomattavan vaikeaa, mutta ainakaan 
hyttyset eivät kiusaa.
                                                                                
8. kurssipäivä
Seminaarityön valmistelua. Välillä tuntuu, että 
kaikille ei riitä mielekästä tekemistä. Illalla 
uusintatentti, perfektionistin on pakko osallis-
tua, vaikka edellinenkin meni läpi.

9. kurssipäivä
Seminaaritöiden esitys vie koko viimeisen 
päivän. Oma esityksemme menee vähän miten 
sattuu, slide show kyllä on, muttei tarkkaa esi-
tyssuunnitelmaa, eli kuka puhuu, mitä ja milloin. 
Hailuodon osuus päättyy.

Antti, Mikko ja Mari kasviruudun kimpussa dyy-
neillä.

10.  kurssipäivä 
Oulangan osuus alkaa. Lyhyt luento Oulangan 
kasvillisuuden erikoispiirteistä. Demoja maas-
tossa, turhan monta sammallajia tullut vastaan. 
Hyttysiä ja mäkäräisiä joka puolella, lisään hyt-
tysmyrkkyä n. viiden minuutin välein.

11. kurssipäivä
Maastodemot jatkuvat, lajikertymä varmasti jo 
satasen kieppeillä.  Olen aivan poikki.

12. kurssipäivä
Päivän aiheena soiden ekologia. Suotyyppi-
luento, sitten maastoon soveltamaan opittua. 
Suokasvillisuusopas pelastaa. Iltapäivällä toinen 
luento suotyyppien määrittämisestä, sitten jäl-
leen maastoon.  Lajikertymästä reilu kolmannes 
on sammalia ja saroja.

13. kurssipäivä
Soilla tallustelua, ekologiaa ja sammalten lajin-
tunnistusta. Hahmotan vihdoin Sphagnumien 
varsilehdet. Illalla lyhyt luento metsämaasta ja 
sen koostumuksesta. 

14. kurssipäivä
Aamulla lyhyt luento tulvaniityistä, sitten 4-5 
kilometrin kävely Oulankajoen alajuoksulle tut-
kimaan kyseisiä niittyjä. Pääsemme perille, 
syömme eväät ja sitten sade alkaa, eikä ota lop-
puakseen. Opiskelumotivaatio laskee itse kul-
lakin. Lopulta paluu tutkimusasemalle, omaan 
tahtiin. 

15. kurssipäivä
Suojuoksun suuri päivä. Paljon vastauksia rahi- 
ja veha -menetelmin. Termistösähläystä, perus-
telen paikan runsasravinteiseksi lettopajulla, 
mutta kirjoitan eutroan sijaan oligotroan. Illalla 
lyhyt lajidemo sammalista, jonka jälkeen Hau-
tajärven baariin. Pelottava kokemus, karaokea 
(VHS-kaseteilta), Tamagotchi-tanssia, halpaa 
kaljaa ja paikallisia ihmisiä. 

16. kurssipäivä
Kurssin toinen vapaapäivä! Labrassa klo 10-16, 
saan kaikki 43 sammallajia kerrattua, vaikka ne 
haisevatkin. Pyykinpesua, auringonpalvontaa. 

17. kurssipäivä
Metsäviikko käynnistyy 10-tuntisella työpäivällä. 
Luentoja ja kolme erilaista kenttätyötä, ryh-
mämme aiheena lahopuun määrän arviointi. 
Päivän viimeisen kenttätyön 16 m x 16 m -kokoi-
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nen kasviruutu aiheuttaa epätoivoa.  Päivän 
päätteeksi vielä luento ja stressiä seuraavan 
päivän lajitentistä.

18. kurssipäivä
Lajitentti heti aamulla. Ohitan vahingossa yhden 
rastin ja sotken melkein koko koejärjestelyn. Ilta-
päivällä retki itärajan tuntumaan, alueelle, jota 
ei saa vahingoittaa eikä tallata – ilman tutkimus-
lupaa. Teddykarhujen huviretki on pientä meihin 
verrattuna. Illalla luento puurajan muodostumi-
sesta. 

19. kurssipäivä
Aamupalan jälkeen bussi vie meidät Riisituntu-
rille, luvassa n. 12 kilometrin kävelylenkki, jota 
ennen kuitenkin viimeiset ekologiset työt. Tun-
turin laella demoja muutamista kasveista, selos-
tusta puurajasta ja rinnesoista.  Eväiden syöntiä 
ja paluu bussille omaan tahtiin. Illalla turhan 
pitkä luento luontotyyppi-inventoinnista. 

20. kurssipäivä
Meidät jaetaan pieniin ryhmiin ja lähetetään kes-
kelle ei-mitään kartan, kompassin ja ilmakuvan 
kanssa.  Ohjelmassa siis luontotyyppien inven-
tointia. Suolla suunnistaminen on uskomatto-
man vaikeaa, puuraja on häilyvä käsite. Illalla 
seminaarityön kyhäämistä. 

21. kurssipäivä
Seminaarityömme saa viimeisen silauksen 
ennen esittämistä. Kaikki ryhmät ovat nätisti 
aikataulussa, seminaarit esitetään ongelmitta. 

Kotiin jopa hieman odotettua aiemmin. Tilaa-
mamme minibussi ei tälläkään kertaa ole mini.

Kasviksella oli rankkaa, mutta kivaa. Kiitokset 
niin opettajille kuin muillekin kurssilaisille, tämä 
heinäkuu jää taatusti mieleen pidemmäksikin 
aikaa.

Ei, tässä ei ole kyseessä haastattelutilaisuus 
- Esa mittaa valon voimakkuutta ja Mari huole-
htii varsinaisesta yhteyttämistehokkuuden mit-
taamisesta.

Maaelukka 2004 Anna Honkala

Lintupäivät 25.- 28.5

Kenttiskesän 2004 aloitti ja lopetti Maaeläimis-
tön tuntemus ja ekologia –kurssi eli maaelukka. 
Haparoivat ensiaskeleet otettiin tiistaiaamuna 
25.5. Hietasaaressa kulttuurilintujen kartoituk-
sen merkeissä. Itselläni ensimmäinen päivä kului 
yleisimpien lajien ääniä opetellessa ja velimie-
heltä lainattujen kiikareiden kanssa saikatessa. 
Enkä toki ollut ryhmässämme ainoa bongailuun 
tottumaton, vaan aluksi havaintojen teko tapah-
tui seuraavan kaavan mukaan: Ensin ohjaa-
jamme Lampilan Petrin ilme kirkastui: ”Kuulit-
teko, nokkavarpusen ääni!” Siihen me pätevinä: 
”Joo, ihan selvästi!” Sen jälkeen kaikki sohivat 
kiikareillaan oletetun äänen suuntaan ja toi-
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saapua taas Oulangan biologiselle asemalle ja 
tavata rakkaita opiskelukavereita pitkästä aikaa! 
Kesä tuntui tehneen tehtävänsä tavalla tai toi-
sella vähän jokaisen kohdalla. Osalla oli levinnyt 
pää kasvikenttiksellä ja toiset olivat kärsineet 
henkisiä vaurioita kesätöiden tai niiden aiheut-
taman sosiaalisen eristäytymisen myötä. Itse 
lukeudun jälkimmäiseen porukkaan... Tylsyys ei 
Oulangalla päässyt yllättämään. Tekemistä oli 
järjestetty oikein mukavasti. Kasvikenttisveteraa-
nit pääsivät kuitenkin useaan otteeseen muiste-
lemaan menneiden viikkojen rankkoja kokemuk-
sia ja taivastelemaan sitä miten helpolla me muut 
vässykät kenttiksistä pääsemme. Uhmakkaana 
kirjoittauduin ryhmäjaossa eri porukkaan kuin 
parhaat ystäväni. Päätöstä ei tarvinnut katua 

sinaan joku jopa näki jotakin. Tosi tieteellistä 
touhua.
 Homma jatkui keskiviikkona Kempe-
leessä peltolintujen kartoittamisella sekä Limin-
ganlahdella ja Lumijoella pohjoiseen muuttajia 
lintutornista käsin kyttäämällä. Tuulisen päivän 
päätteeksi oli mahtava istahtaa nuotiolle paista-
maan makkaraa ja muistelemaan päivän aikana 
nähtyjä haukkoja ja peltosirkun lauluesitystä pel-
lonreunan koivussa
 Torstaina harjoiteltiin metsälintujen lin-
jalaskentaa Sanginjoen maastossa. Tässä vai-
heessa viikkoa nokkelimmat meistä olivat jo 
päässeet perille yleisimmistä lauluäänistä ja 
siksipä metsässä kajahteli vähän väliä ponne-
kas kuorohuuto: ”Plus!” Lukumäärältään murs-
kaylivoimaisen pajulinnun lisäksi saimme kiika-
reihimme mm. tiaisia ja kestosuosikkimme puu-
kiipijän. Minulle päivän kohokohta oli kuitenkin 
kohtaaminen kyyn kanssa. Se oli ensimmäinen 
kerta kun näin käärmeen livenä. Jostain syystä 
ne eivät oikein viihdy kotikulmillani Pudasjärven 
korpimailla...
 Lintupäivien viimeinen osio oli suolin-
nustoon tutustuminen Hirvisuolla. Päivän positii-
viset yllättäjät olivat petäjikössä lauleskellut naa-
raskäki sekä pedagoginen teeri. Kyseinen kukko 
piti yksinään soidinta vähän matkan päässä 
polusta, ja kun pysähdyimme tekemään pis-
telaskentaa, se lentää rytisti läheisen männyn 
latvaan kuin esitelläkseen meille koko mustaa 
komeuttaan. Suon laitamilla liikuskeli tietenkin 
myös poroja. En ikinä unohda Janiikan reak-
tiota kun pienisarvinen hirvas juosta pylkkäsi 
polun yli edessämme: ”Minä en käsittäny ollen-
kaan että me ollaan niin pohjoisessa että täällä 
on poroja!” No ensinnäkin, mehän olemme kes-
kellä Suomea... :) Jännä miten kaksi ihmistä 
voi peräkkäisinä päivinä saada mahtavat kiksit 
toisen mielestä aivan arkipäiväisestä elukasta. 
Riekkoa emme ankarista yrityksistä huolimatta 
suon reunoilta äkänneet. Pettämätön raato-
vainuni johdatti meidät kuitenkin paikalle jossa 
talvipukuisen riekkoparan taival oli päättynyt 
haukan kynsissä aikaisemmin keväällä. Valkeita 
sulkia hiuksissamme istuimme raukeina bus-
sissa paluumatkalla Ouluun ja kuuntelimme ryh-
mien välisen bongauskilpailun tuloksia. Meidän 
ryhmä jäi täpärästi toiseksi. Damn it, olis pitäny 
hoksata ne peltopyyt...
        
Oulanka 3.-12.8
        
Mikä mahtava tunne olikaan maanantaina 2.8. 

sillä meillä oli kolmosryhmässä ihan hävyttömän 
hauskaa...
 Heti ensi töiksemme pääsimme Siek-
kisen Juhan kanssa tutustumaan pikkunisäkkäi-
siin. Opimme virittämään ja sijoittamaan oikea-
oppisesti tappavia ja elävänä pyytäviä loukkuja 
ja kävimme virittämässä pyydykset Ampuma-
vaaran vakiolinjalle ja Puukkosuolle pitfall-ken-
tän yhteyteen. Vielä ennen iltaa suunnittelimme 
ja toteutimme omat pyynnit Kiutavaaran itäpuo-
lelle. Uinuvat metsästäjänvaistoni heräsivät tou-
hussa siinä määrin että en ollut pysyä nahois-
sani seuraavana aamuna kun oli aika kokea 
omat ansapolkumme. Tyhjin käsin ei tarvinnut 
asemalle palata sillä Tapio oli ollut suopea Annu-
kan, Sarin ja minun pyynneille. Saaliiksi jäi 
kuusi metsämyyrää, joista kolme elävänä pyytä-
vään, ja yksi metsäpäästäinen. Elävänä saadut 
piruparat punnittiin ja niiden sukupuoli määri-
tettiin ennen kuin ne laskettiin vapaiksi. Lisäksi 
yksi onnekas sai keltaisen käpälän kun saimme 
kokeilla yksilömerkintää spray-maalilla.
  Seuraavat kolme kolmen ja puolen 
tunnin sessiota vietimme punk-
kilabrassa Karttusen Satun seu-
rassa. Kävimme kairaamassa 
muutamat maaperänäytteet, 
teimme punkeista omat kestopre-
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efter -toimintaa. Saa konttailla pitkin kankaita 
eikä haittaa jos kakka haisee. Eivätkä jäniksen 
talvipapanat edes haise... Veli-Matti Pakasen 
kanssa tutustuttiin koprojen lisäksi myös nisäk-
käiden kalloihin ja eri elukoiden syönnöksiin 
ynnä muihin jälkiin. Merenvaaran kurulla käytiin 
kokemassa myyränliskuja ja Vellun lähdettyä 
hakemaan autoa nähtiin Koillismaan noita, joka 
luulla saappaanpohjaa takoen loitsusi luokseen 
pieniä hämähäkkejä. Vellu käytti meitä vielä 
maakotkan ja huuhkajan pesällä sekä Rukalla 
Pitäjän Pirtissä munkkikahvilla.
 Ennen maanantai-illan teoriatenttiä 
pääsimme Várkonyi Gergelyn kanssa viimeisen 
aihepiirin, lentävien hyönteisten, kimppuun. Ensi 
töiksemme käpsimme Puukkosuon taakse haa-
vimaan ötököitä. Seuraavana aamuna tihkusa-
teessa kävimme kokemassa valorysän ja purka-
massa pois Malaise-pyydyksen ja ”ManuPanu”-
syöttirysän. Saaliit tunnisteltiin ja tulokset näpy-
teltiin Excel-taulukkoon sitä mukaa kun niitä 
tuli. Gergö oli aina valmis auttamaan kun 
pistiäisten kanssa meni sormi suuhun.
        Teoriakokeen jälkeen maanantaina oli 
vapaaehtoinen tilaisuus nylkeä myyrä ja tehdä 
nahkanäyte. Sanokaa vain sairaaksi, mutta tämä 
oli minulle SE juttu, jota olin maaelukalta odot-
tanut viime syksystä asti. Metsämyyrä kuoriutui 
nätisti ja nahkasta tuli suurempia valehtelematta 
hieno. Innostuin nahkanäytteistä niin että tein 
seuraavana iltana uuden, haasteen vuoksi vesi-
päästäisestä. Se ei onnistunut ihan yhtä hyvin 
mutta karttuipahan kokemusta ja Maria pääsi 
vinoilemaan mielipuolisen keskittyneestä nylkyil-
meestäni... :) Gergön pistiäiskertaus jäi uuden 
lempiharrastukseni takia väliin, mutta pääsin 
sentään näkemään paljon mainostetun kuka 
loisii missäkin –videon.
 Keskiviikkoaamuna oli kauan jänni-
tetty lajitentti. Kovinkaan moni ei saanut ten-

tistä pysyviä traumoja joten iltapäivällä 
myös me mattimyöhäiset aloitimme 
seminaarien valmistelun. Marian, 
Veikon ja minun aihe oli metsäka-
nalintujen kannanvaihtelut Oulangalla. 
Köykäisten riistakolmiotulosten Exce-
lille näpyttelemisessä ei paljon ehtinyt 
parta vaaleta, niinpä me panostimme-
kin Power Point -esityksen audiovi-
suaaliseen puoleen. Aamuyöllä tieto-
koneen äärestä päästyämme jäimme 

vielä hetkeksi viettämään viimeistä kenttisiltaa 
takkahuoneeseen, jossa saimme todistaa usko-
matonta akrobatiaa pöydänkannen alapinnalla...

paraatit ja opimme siinä sivussa että ei Oppi-
oidea ojaan kaada edes kesällä. Okei, tuo on 
jo aika kulunut juttu... :) Saimme myös tonkia 
OBA:n ullakolla ja onnistuimme välkyttelemään 
kuivasuppiloerottelijan ”jouluvalosarjaa”... Suu-
remmilta vahingoilta kuitenkin vältyttiin.
 Torstai-iltapäivällä pääsimme tositoi-
miin Rytkösen Sepon kanssa. Vuorossa oli met-
säkanalintujen laskentaa pienoisriistakolmioilla. 
Sain kykyjäni vastaavaa tekemistä lupautues-
sani suunnistajaksi. Satelliittivehkeiden avulla 
”suunnistaminen” on sitä että katsotaan laitteesta 
mihin suuntaan nuoli sojottaa ja siihen suun-
taan könytessä syödään maha täyteen mak-
keita korpihilloja. Kahden kolmion laiha tulos oli 
pari hassua havaintoa pyystä. Kaikkea muuta 
kyllä nähtiin, kuten haukanpesiä ja aikaa sitten 
metsän keskelle kuolleen joutsenen jäännök-
set. Viimeinen reissu Sepon kanssa kohdistui 
Pähkänään, josta kallionjyrkänteeltä avautui 
henkeäsalpaava näkymä Kitkajokilaaksoon. 
Kadehdin todella mehiläishaukkaa, joka sai lii-
dellä noiden kuvankauniiden selkosten yllä...
    Perjantai-illan ja lauantain vietimme Panu Väli-
mäen ohjauksessa maanpinnan selkärangatto-
mia tunnistellen. Välillä käytiin purkamassa turhia 
aggressioita karikeseulaa rökittämällä ja Puuk-
kosuolla kokemassa pitfall-pyydykset. Suurin 
osa ajasta meni kuitenkin mikroskoopin ääressä 
ährätessä. Yllätyksiäkin tuli: Mitä ihmettä puu-
tiainen tekee pitfall-näytteessä? Kuinka irto-
karkkimato joutui näytetarjottimelle? Lauantai-
illassa on taikaa... Kun vauhti kerran oli saatu 
päälle, oli turha enää vetää suitsista. Oli pakko 
lähteä katsastamaan legendaarinen Hautajär-
ven baari! Kasvikenttiksen käyneet varoittelivat 
menemästä. Mikko jopa luonnehti paikkaa ”hel-
vetin esikartanoksi”. Täytyy sanoa että enpä 
voisi enempää toista mieltä olla! Paikka oli aito 
kyläbaari, kodikas ja tunnelmallinen. Sellaisilla 
on erityinen sija syrjäkylän tytön sydä-
messä. Mikään menomestahan se ei 
tietenkään ollut vaikka kyllä meno alku-
kankeuksien jälkeen melkoiseksi äityi! 
Rohkeimmat pääsivät näyttämään kyn-
tensä karaokessa ja meitä tanssijalan 
vipatuksesta kärsiviä lääkittiin rai-
vaamalla matto pois tanssilattialta. 
Baarin omistaja oli todella kultainen, 
hän jopa tarjosi karkkia ja sipsejä kai-
kille! Ilta oli kaikin puolin onnistunut 
eikä perinpohjaisen hauskanpidon jälkeen 
Nukkumattia tarvinnut kauaa odottaa.
        Papanaralli on mitä mainiointa dagen 
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        Torstaiaamuna seminaarien alla ilma 
oli sakeanaan jännitystä. Ramppikuume kuiten-
kin väistyi ja asiaan päästyään kaikki näyttivät 
mihin todella luokan edessä pystyivät. Esitel-
tyjen kurssitöiden tulokset herättivät keskuste-
lua ja ihmetystä. Voiko todella pitää paikkansa 
että punkit näyttävät paikoin olevan kuolemassa 
sukupuuttoon Oulangalta samoin kuin metsäka-
nalinnut? Virhemahdollisuuksia ja sattuman osaa 
tuloksissa spekuloitiin ankarasti, mutta vielä jäi 
pohdittavaa seuraaville maaelukkalaisille. Esi-

tykset otettiin hyvin vastaan ja ihka ensimmäi-
sestä seminaaristani jäi oikein hyvä jälkimaku.
        Kenttäkurssit ovat elämyksellinen ja tehokas 
tapa oppia lajintuntemusta, tutkimus- ja näyt-
teenottomenetelmiä sekä erilaisten laitteiden ja 
välineiden käyttöä. Kaikkein parasta kenttiksissä 
on se että oppimisen ei tarvitse tuntua opis-
kelulta. Tietenkin on paikallaan kertailla asioita 
prujusta, mutta suurin osa oppimisesta tapah-
tuu oivaltamalla itse tekemisen kautta. Kuluneen 
kesän kenttisviikot lähensivät jälleen opiskeluka-
vereita, toivat tutuista esiin uusia puolia ja syn-
nyttivät kokonaan uusia ihmissuhteita. Ja tieten-
kin kenttiksillä syötiin usein ja hyvin sekä 
saunottiin ja uitiin joka ilta. Mikä olisi täydelli-
sempi tapa viettää kesää? Kiutavaaran kokoi-
set kiitokset kaikille kuluneen kesän kenttis-
tuttavuuksilleni, niin persoonallisille opettajille
ym. henkilökunnalle kuin värikkäälle tokalle eri 
alojen opiskelijoita! Te teitte kesästäni ikimuis-
toisen.
        -CHAKA!!!

Tuoppia kallistelemassa Puukkosuolla eli 
pitfall-ansan koenta.

Pikkusadisti ylpeänä esittää: nahkanäyte C. 
gla ja kaksi nakua metsämyyrän raatoa.
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Gradunvääntämisen vastapainoksi päätin hank-
kiutua sienikurssille, joka oikeastaan olisi pitä-
nyt käydä jo n vuotta sitten. Päätöstäni vain 
vahvisti viimevuotinen auskultointi, jonka aikana 
sain/jouduin pitämään useammankin sienitunnin 
täydellisen tietämättömyyden suomalla varmuu-
della, paniikinpoikanen takaraivossa kutitellen. 
Ajattelin, että sienikurssi olisi mukavaa vaihte-
lua ikkunattomassa kopissa kykkimiseen: saa 
tallustaa raittiissa ilmassa pitkin metsiä assis-
tentin perässä ja muun lauman jatkona. Tuossa 
vaiheessa en vielä tiennyt sienikurssilla olevan 
muutamia ässiä hihassaan varalleni...
 Kurssi alkoi kuten kaikki muutkin 
maasto- ja kenttäkurssit alkavat: aikaisin aamulla 
ja lajidioja tiirailemalla. Tunsin sympatiaa kurssin 
vetäjää kohtaan hänen pahoitellessaan diojen 
omituisia värejä ja huonoa edustavuutta, sillä 
samat lauseet olivat päässeet omasta suustani-
kin muutamaan kertaan edellisvuoden aikana. 
Tenttivaatimukset kuullessani alkoi hiukan hirvit-
tää, sillä aika monta lattaria pitäisi viikon aikana 
takoa kalloon. No, ei muuta kuin keksimään 
mitä mielikuvituksellisimpia muistisääntöjä niille, 
niin eiköhän se siitä. Ruokatunnin aikana selvisi 
etten ole ainoa lattariahdistuksesta kärsivä, sillä 
muutamat kurssilaiset eivät kuulemma olleet 
aikaisemmin opiskelleet minkään sortin tieteelli-
siä nimiä ja epäilivät kielensä menevän solmuun 
yrittäessään lausua moisia sanahirviöitä.
 Maastoon lähdettiin bilsan parkkipai-
kan turvalliseen läheisyyteen, joten eksymisen 
vaaraa ei ollut. Ryhmäjakoja tehtäessä havait-
sin mielenkiintoisen seikan, joka lienee mahdol-
lista vain yliopiston ihmeellisessä maailmassa: 
kurssikavereinani oli näköjään omia oppilaitani 
sekä omia opettajiani ja opettajina 
omia kurssikavereitani J Ihan ensi-
alkuun opettelimme tunnistamaan 
muutaman nurmikolla kasvavan 
sienen samalla kun pohdimme 
spermaattisen hajun syvintä ole-
musta. Metsäsaarekkeesta löytyi 
hillittömästi lajeja ja alkoikin val-
tava kysely: mikä tämä on? Entä 
tämä? Entä tämä? Jo tuossa vai-
heessa tuli selväksi, että sama sie-
nilaji voi esiintyä hämmästyttävän monen näköi-
senä... Onneksi lajintunnistuskurssille opetta-
jaksi päätyy vain rautahermoisia ihmisiä, jotka 
jaksavat kerta toisensa jälkeen todeta että se 

sieni on ihan vaan edelleen Lactarius rufus, sen 
sijaan että esimerkiksi kävisivät opiskelijan kurk-
kuun kiinni, että lopetatkos sen kyselysi. Sieni-
retken päätteeksi menimme morfologian kurs-
sisaliin kasaamaan sieninäyttelyä. Eli tarkoituk-
sena oli sijoittaa kerätyt sienet nimetyille lauta-
sille, paha vain että 150 metrin kävelymatkan 
aikana nimet olivat jo haihtuneet päästä ja tästä 
luonnollisesti seurasi lisää was ist das-tyyppistä 
kyselyä...
 Seuraavina päivinä toistui tuttu kaava: 
aamulla luentoja ja iltapäivällä maastoon. Lin-
nanmaan parkkipaikan lisäksi matkailimme myös 
hieman etäämpänä yliopistosta automobiilejä 
hyväksi käyttäen. Maastoreissujen jälkeen vuo-
rossa oli demoja päivän lajeista ja sienten lajitte-
lua näyttelyä varten sekä luonnollisestikin lisää 
arvailuja siitä mikä sieni mahtaa olla kyseessä. 
Ryhmämme kunnostautui hukkaamalla assarin 
maastoon... Siis onhan sitä nyt ennenkin kent-
täkursseilla eksytty, sehän suorastaan kuuluu 
asiaan että välillä kinastellaan mihin suuntaan 
ollaan menossa ja mistä tulossa, mutta näkö-
jään tästäkin voi kehittää uusia variaatioita J No, 
loppu hyvin kaikki hyvin. 
 Hyvin nopeasti opimme, että sienissä 
saattaa olla sisällä ties minkälaisia öttimönki-
äisiä ja tämän takia ruokasienet pitäisi puhdis-
taa välittömästi metsästä tultua. Kauhistus oli 
nimittäin melkoinen kun näki Boletus eduliksen 
mönkivän pitkin pöytää valkoisten pikku touk-
kien kirjavoittamana mustana vellinä. Empiiris-
ten havaintojen perusteella hyvät ruokasienet 
ovat valitettavasti myös ötöjen mieleen. Sieni-
viikon aikana itse kukin tosin alkoi tottua näihin 
valkoisiin möngertäjiin, eivätkä ne enää kirvoit-

taneet kauhunkirkaisuja. 
 Olennainen osa sienten 
tunnistamista on niiden haistami-
nen. Niinpä sitten haistelimme sieniä 
minkä ennätimme ja samalla kinas-
telimme siitä onko juuri tämän 
sienen tuoksu hyasinttimäinen vai 
kenties kaasumainen. Pohdimme 
myös tuoreen jauhon tuoksua sekä 
aprikoimme vastasyntyneen vasikan 
ulkonäköä. Jossain vaiheessa alkoi 

kirkastua, että kaiken maailman hiipot ja nää-
pikätkin ovat ehkä tunnistettavissa, sen sijaan 
että toteaisi kylmän rauhallisesti: Sieni sp. 
 Sieniviikon suoman hurjan itseluotta-

Maantieteellinen näkemys sienikurssista
Anna Maria Honkala
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muksen vallassa keräsin korillisen sieniä prep-
pausmateriaalikseni tenttiä varten. Riemu oli 
suuri, kun jopa tunnistin niistä suurimman osan. 
Tai vähintään tiesin mihin sukuun mikäkin kuuluu. 
Jee, enää ei tarvitse tehdä niin kuin siinä puu-
jalkavitsissä, jossa kehotetaan keräämään vain 
niitä sieniä jotka tuntee ja sitten Pikku-Kalle 
tulee kotiin kori täynnä myrkkysieniä ja selittää 
äidilleen keränneensä vain varmasti tuntemi-
aan lajeja. Siispä parasta koko kurssissa oli 
ehdottomasti se, että nyt voi rauhallisin mielin 
mennä sienimetsään hankkimaan paistinpan-
nulle tai keiton sekaan lisuketta, eikä tarvitse 
enää tyytyä kaupan kiinalaisiin purkkiherkku-
sieniin. Sitä paitsi, ennakko-odotukset toteutui-

Toukokuun lopussa pakkasin rinkkani ja hyp-
päsin se selässä Haaparannalla bussiin. Mää-
ränpäänäni oli Kristinebergs Marina Forsknins-
station Ruotsin länsirannikolla, jossa suorittaisin 
harjoitteluni. Köröttelin uusiin maisemiin bussilla 
ja junalla, mistä johtuen istumalihakset olivat 
aika koetuksella – kestihän matka yhteensä 
liki vuorokauden. Onneksi meillä täällä Pohjan-
lahden itäpuolella maayhteydet maan pohjois- 
ja eteläosien välillä kulkevat jouhevammin ja 
mukavammilla penkeillä.
 sema sijaitsee noin 130 kilometriä 
Göteborgista pohjoiseen Gullmarsfjordenin, 
Ruotsin ainoan oikean vuonon, suulla Skaftön 
saarella. Saavuin sinne yhtenä noista kesän 
harvoista täysin aurinkoisista päivistä ja mene-
tin sydämeni paikalle heti. Meri tuntui kuhisevan 
elämää, koska monimuotoisuus verrattuna Itä-
mereen ja varsinkin Perämereen on huomatta-
vasti suurempi ja sen pystyi myöskin näkemään 
helposti veden kirkkauden ansiosta. Aiemmin 
vain kirjallisuudesta minulle tutut poltto- ja sini-
maneetit lilluivat vedessä väliin hyvinkin lukui-
sina parvina ja tuntuivat olevan kuin tuulahdus 

kaukaa menneisyydestä. Lisäksi maisemat pit-
toreskeine venevajoineen ja vanhoine puuhuvi-
loineen sekä jylhät rantakalliot tuntuivat  miltei 
epätodellisen kauniilta. Ei ihme, että vilkkaim-
pana lomakautena turistit kansoittavat seudun 
täpötäyteen.
  Toimin asemalla tutkimusapulaisena 
kahdessa eri projektissa. Työpaikkani oli aseman 
edustalla oleva kasvihuone ja sen vieressä oleva 
laboratorio. Kasvihuone oli täynnä pieniä akvaa-
rioita, joissa kokeet suoritettiin. Tehtäviäni olivat 
esimerkiksi näytteenotto ja huolehtiminen siitä, 
että altaisiin virtasi jatkuvasti uutta merivettä. 
Siinä hommassa tulinkin aika taitavaksi ja voi-
nenkin nykyään tarvittaessa toimia vaikka rööri-
roopena. Toiseksi erikoisosaamisalakseni voisin 
nostaa matojen metsästyksen pinseteillä. Ne 
peijakkaat kun eivät tahtoneet aina pysytellä 
omissa altaissaan, vaan halusivat nähdä, ovatko 
levät vihreämpiä seinän toisella puolen. Harvoin 
oli.
 Asunnon löytymisessä oli aluksi han-
kaluuksia, koska kaikki äveriäät tukholmalaiset 
haluavat viettää lomansa alueella. Liikkeellä olisi 

Sommaren i den lilla röda stugan 
vid havet Anna Tammilehto 

vat: maastoreissut olivat tosi kivoja ja sääkin 
suosi. Kiitokset sekä vetäjille että kurssikave-
reille mukavasta viikosta!
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Paavi, Chopin, solidaarisuus, Kopernikus, 
Auschwitz - Birkenau, kommunismi, Lech 
Walesa, itäblokki, maatalous, uusi EU-maa, 
mustat viikset, Varsovan liitto... Puolaa ajatel-
lessa helposti unohtuu, että kovia kokeneen 
maan ikivanhaan kulttuuriperintöön kuuluu esi-
merkiksi Euroopan toiseksi vanhin yliopisto Kra-
kovassa heti Oxfordin jälkeen. Siksipä oli sopi-
vaa, että jouluseimistään ja vanhasta kaupun-
gistaan tunnettu Krakova isännöi elokuussa 
perinteikästä, joka toinen vuosi järjestettävää 
kasvitieteen kongressia (The 14th Congress of 
Federation of European Societies of Plant Bio-
logy). 
 Oululaisten kasvifysiologien kööri, 
Anja, Anne, Jaana, Laura, Soile ja minä läk-
simme matkaan pikkuisella LOT:n lentokoneella, 
jossa turvaohjeet sun muut selostukset lausut-
tiin konsonantikkaalla puolalla ja yhtä kummalla 
englannilla. Varsovan kentällä saattoi huomata, 

että Puola käy tällä hetkellä sotaa Irakissa: Pai-
kalla oli aseistautuneita sotilaita, ja turvatarkas-
tukset oli viritetty tiukalle, tosin sitä ne taitavat 
olla nykyään kaikkialla. Varsovan ja Krakovan 
välinen lento oli varsin huvittava ainakin tarjoilui-
densa puolesta, sillä parinkymmenen minuutin 
lennähdyksen aikana sai siemailla pillillä tomaat-
timehua sekä napsia pähkinöitä pienestä muo-
vipussista. Tomaattimehu kuului makuelämyk-
sissä samaan luokitukseen kuin myöhemmin 
krakovalaisesta marketista ostamani suklaalevy. 
Sellainen ihme nimittäin tapahtui, että suklaa piti 
pureskella hampaat irvessä. 
 Kongressin pitopaikka oli viime tin-
gassa siirretty Nowa Huta Cultural Centreen, 
sosialismin perintöä huokuvalle esikaupunkialu-
eelle kauas vanhan kaupungin houkutuksista. 
Kongressikeskuksen takapihalta saattoi tähyillä 
”ydinvoimalaa”, joka sijaitsi sulassa sovussa pel-
tojen ja traktoreiden keskellä. Kongressitapah-

siis pitänyt olla todella hyvissä ajoin ja reilun 
kruunutukon kera. Minä en luonnollisestikaan 
täyttänyt kumpaakaan kriteeriä. Minulla kävi siis 
todellinen tuuri, koska pääsin asumaan aseman 
pieneen punaiseen mökkiin ja vielä ihan sopu-
hintaan (neuvottelujen jälkeen). ”Den lilla röda 
stugan” oli täydellinen kesäasunto, missään en 
olisi viihtynyt paremmin kuin siellä. Vähän niin 
kuin pienenä mummolassa.
 Aika asemalla kului kuin siivillä. Töihin 
oli, valehtelematta, helppo lähteä joka aamu. 
Osansa siinä oli niin työkavereilla, aseman ylei-

sellä ilmapiirillä kuin ”toimiston” ikkunasta avau-
tuvalla maisemalla, joka hiveli silmää päivittäin 
aina hieman erilaisena. Ja vapaa-ajan ongelmia 
ei ollut. Sen kun kipaisi ulos ja lähti tutkimusmat-
kalle läheisille rantakallioille ja metsiin. Ranta-
kalliot houkuttelivatkin alituiseen istuskelemaan 
niille ja kuuntelemaan meren kohinaa.
Kotimatkalle lähdin haikein mielin. Jäihän taakse 
monet uudet ystävät ja itse Kristineberg. Lisäksi 
jäin kaipaamaan herkullista Fjälljogurttia, maail-
man parasta ohraista näkkileipää sekä väkeviä 
salmiakkipastilleja. Heja Sverige!

Ei Puolaan puolamaan*, vaan kongres-
siin! Marjaana Tahkokorpi
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tuma noudatti koko viikon samaa järjestystä: 
Aamupäivän yhteisluentojen ja lounaan jälkeen 
tutkiskeltiin postereita, ja julistekatselmuksen 
päätyttyä kukin osallistuja sai valita loppupäi-
väksi mielenkiintoisimmat esitelmät monien vaih-
toehtojen joukosta. Huippupuhujat oli ovelasti 
sijoitettu joko aamutuimaan tai illan viimeisille 
tunneille, mutta toki mielekkäitä esityksiä saat-
toi kuunnella pitkin päivää. Oli kuitenkin harmil-
lista, että suuri osa luennoista pidettiin audito-
rion sijasta tavallisessa seminaarisalissa, missä 
näkyvyys ja kuuluvuus oli osittain kehnoa. Vasta 
viimeisenä päivänä oman aihepiirini asiat luen-
noitiin auditoriossa, missä kuuntelemisesta saat-
toi oikeasti nauttia. Parhaiten jäivät mieleen 
hieman yleisemmän tason esitykset, joissa oli 
paljon valokuvia ja mielellään myös outoutta, 
kuten Proteaceae-heimon länsiaustralialaisten 
kasvien hassunnäköisiä juurikimppuja käsitte-
levä tutkimus. 
 Kaiken kaikkiaan kongressista sai 
kosolti kasvibiologisia näkökulmia sekä yleis-
käsityksen käytössä olevista tutkimusmenetel-
mistä.  Asiantuntijoista mainittakoon mm. ame-
rikkalainen Bob Buchanan, jonka takia me tun-
nolliset tytöt jätimme jopa Auschwitzin retken 
tekemättä, sekä kasvien hapettavan stressin 
tuntija, britti Christine Foyer. Kongressin iltaoh-
jelmaan kuului pyörryttävää kansantanssia, illal-
linen linnassa, perinneruokaa ja musiikkia arke-
ologisen museon pihamaalla sekä kertakaikki-
sen komea kirkkokonsertti, missä käsite ”Musi-
cal Cracow” osoittautui todeksi. Porukkamme 
kokeneet kongressikonkarit tapasivat vanhoja 
tuttaviaan, ja me tuoreemmatkin tutustuimme 
mm. puolalaisiin ja ruotsalaisiin 
tutkijoihin luontevasti illanviettojen 
vilskeessä. Tutustuimme Puolan 
kuninkaiden asuinsijoihin Wawe-
lin kukkulalla sijaitsevassa kunin-
kaanlinnassa sekä katedraaliin, 
jonne on haudattu kansallissanka-
rit ja muut merkkihenkilöt. Wawe-
lin kukkulan alla on lohikäärmeen 
luola, jonka avulla muinaiset hallit-
sijat piinasivat kansalaisiaan Vel-
jeni Leijonamieli-kirjan tyylisesti. 
Luola on itse asiassa alueen 
vanhin esihistoriallinen asumus. 
 Ruokaan liittyvä osuus 
matkasta jää varmasti mieleen pit-
käksi aikaa, vaikka lentokoneessa 
tarjoiltu tomaattimehu tuntui aluksi 
epäilyttävältä. Toisinaan kongres-

sin lounas olikin kummallinen, kuten luumutäyt-
teinen, hieman sitkeä pihvi särpimenään lai-
meaa, hammastahnalta maistuvaa minttumehua 
tai kuplivaa pullovettä. Sen sijaan ravintolaruoka 
ja katukahviloiden leivokset olivat pieniä taide-
teoksia: Omenapiiras ei ollut pelkkä kakunpala, 
vaan hienostunut asetelma kermavaahtoa, suk-
laakastiketta, mansikoita, omenanviipaleita, vii-
nirypäleitä… Eikä koristelun tarkoitus ollut suin-
kaan kätkeä pikkuruista piirakkaa, sillä leivonnai-
sessa oli syömiseksi asti. Hintatasokaan ei ollut 
vielä liioiteltu, vaikka Krakova on kovasti länsi-
maistumassa. Nuoret osasivat englantia, mutta 
vanhemman polven asiakaspalvelu oli vielä osit-
tain sosialismille tyypillisen tylyä. Soilen kanssa 
onnistuimme kuitenkin sulattamaan hotellihen-
kilöstön sydämet, sillä loppuajasta meille jopa 
hymyiltiin mustat viikset lepattaen! Itä-Euroopan 
tuliaisiksi ostimme pääasiassa koivupuisia shak-
kilautoja, leluja ja koristeseimiä sekä hunajaista 
likööriä. Hevosvaunut kyydittivät turisteja kes-
kiaikaisella torilla, kadulla tuli vastaan reppu-
selkäisiä nunnia, juutalaiskaupunginosassa oli 
synagogia, hotellin aamupalalla soi mahtiponti-
nen klassinen musiikki, ja tarjoilijoiden hamei-
den pituus saisi tietyn kansanedustajan kalpene-
maan kateudesta.. Kerjäläiset apeuttivat mielen, 
kun taas iltavalaistun torin upea sinfoniakon-
sertti lennätti ajatukset kauas kamalasta arjesta. 
Kongressimatka on mitä mainioin tapa tutustua 
sekä tieteeseen että kulttuuriin.     

*Puolama = puolukka vanhahtavalla keskipohja-
laismurteella.

Shakkia kolmelle, saisiko olla?
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Moni opiskelijoista varmaan miettii millaisiin 
töihin voikaan opintojen jälkeen päätyä. Jotkut 
aloittavat jatko-opinnot ja toiset päätyvät opetta-
jiksi, mutta mihin ne kaikki loput menevät? Mah-
dollisuuksia on monia ja niistä yhdestä kerron 
tässä kirjoituksessa.
 Otin assistentin virastani virkavapaata 
osaksi kesää ja lähdin kokeilemaan niitä ‘oikeita’ 
töitä. Jo keväällä olin katsellut itselleni hommia 
Etelä-Suomesta, ja työvoimatoimiston netti-
sivuilla oli ilmoitus maankäytön suunnittelijan 
paikasta yksityisessä kaavoitusrmassa 
Hämeessä. Siltä istumalta soitin yhtiön toimi-
tusjohtajalle ja kysyin olisivatko he halukkaita 
ottamaan minut töihin. He olivat. Heitä kiinnosti 
erityisesti se, että pystyisin luontoselvitysten 
ohella tekemään myös arkeologisia inventoin-
teja. Sovimme, että tulen kesäksi heille koe-
ajalle.
 Olen aikaisemmin ollut Metsähallituk-
sessa töissä ja tehnyt siellä paljon erilaisia luon-
tokartoituksia. Ajattelin kaavoitusta varten teh-
tävien luontoselvitysten tekemisen olevan jotain 
samantapaista. Osittain olin oikeassa ja osit-
tain väärässä. Aikataulu oli nyt paljon tiukempi 
kuin aiemmissa töissäni, inventoitavat alueet 
olivat pienempiä ja sijaitsivat yleensä taajamissa 
asutuksen välittömässä läheisyydessä, valmis-
tautumisaikaa kuhunkin inventointiin oli yleensä 
vähän (joskus matkaan piti lähteä päivän varoi-
tusajalla) ja raportit piti tehdä valmiiksi mahdol-
lisimman pian. Yhteistä entisten töiden kanssa 
oli uhanalaisten lajien kartoitus sekä metsä- ja 
luonnonsuojelulakikohteiden ja muinaismuisto-
jen inventointi.
 Kaikkiaan tein inventointeja kuudes-
satoista kunnassa. Jos minulla oli aikaa valmis-
tautua inventointiin edes päivä, tein ensimmäi-
seksi suunnitelman siitä, mitkä paikat kannat-
taisi ensisijaisesti käydä katsomassa. Sellaisia 
olivat tietenkin alueet, jotka aiotaan lähitulevai-
suudessa kaavoittaa rakennuspaikoiksi. Seu-
raavaksi katsoin kartoilta otolliset luontokohde-
alueet. Sellaisia ovat esimerkiksi purojen varret, 
notkot ja jyrkänteet. Arkeologiset kohteet löy-
tyvät yleensä erilaisista paikoista, mutta niistä 
en nyt tässä yhteydessä puhu sen enempää. 
Maastossa merkitsin kartoille kaikkien luonto-
kohteiden rajaukset ja samalla pohdin kuinka 
lähelle luontokohteita voi mielestäni rakentaa. 
Raportteihin selostin kunkin inventoidun alueen 

ominaispiirteet ja luontokohteet. 
Lisäksi suosittelin, mitkä kohteet 
tulisi jättää koskemattomiksi. 
Raportteihin piti liittää myös puh-
taaksi piirretyt kartat.
 Yleisimpiä kesällä löytämiäni luonto-
kohteita olivat lehdot ja liito-oravareviirit. Poh-
jois-Suomessa kasvaneena ja suurimman osan 
elämästäni eläneenä olin haltioitunut erilaisten 
lehtojen upeudesta. Että voi sinivuokkoa kasvaa 
näin paljon! Ja pähkinäpensaita ja kynäjalavia ja 
tammia! Jaksoin myöskin riemuita kaikista löytä-
mistäni liito-oravan papanoista. Ne ovat minulle 
sen verran uusi asia, etten kyllästynyt vaikka niitä 
tuntui löytyvän joka paikasta (kiitos muuten Eija 
Hurmeelle keväisestä liito-oravainventointiopas-
tuksesta). 
 Mitä tällaista työtä tekevältä ihmiseltä 
siis vaaditaan? Ensinnäkin pitää olla maastokel-
poinen, ei saa eksyä ja pitää tietää tarkalleen 
missä kohti karttaa on (onneksi gps on keksitty, 
heh). Pitää olla ripeä sekä maastohommissa että 
raportin kirjoittamisessa. Pitää tuntea kasvit ja 
kasvillisuustyypit (kangasmetsät, lehdot, suot). 
Pitää osata inventoida liito-oravien elinympä-
ristöjä. Muiden eläinten (etenkin lintujen) tun-
teminen on plussaa. Pitää tuntea edes autta-
vasti ympäristöä koskevat lait. Pitää ymmärtää 
kaavoituksesta jotain. Pitää olla monipuolinen. 
Monipuolisuudella tarkoitan, että olisi hyvä jos 
osaisi kasvillisuuden lisäksi inventoida muitakin 
asioita – muinaisjäännöksiä, kulttuuriympäris-
töjä, maisemaa, rakennuksia… Tulee paljon hal-
vemmaksi lähettää johonkin yksi ihminen, joka 
osaa tehdä monta asiaa, kuin monta ihmistä, 
joista kukin osaa vain yhden asian. Jos siis halu-
atte tällaisiin hommiin, niin opiskelkaa ennak-
koluulottomasti maisema-analyysiä, rakennusin-

Töissä yliopiston ulkopuolella
Pirjo Rautiainen
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pyrkikää harjoittelijaksi sellaiseen 
paikkaan, jossa pääsette tutus-
tumaan luontoinventointiin. Pyrki-
kää maastoon matkaan sellaisten 
ihmisten kanssa, jotka ovat teh-
neet luontoinventointeja. Ja vielä 
lopuksi, opetelkaa käyttämään jonkinlaista paik-
katieto-ohjelmaa ja AutoCadia.

Ehkä tunnettekin jo partiolippukunta SOOPA:n. 
Jos ette, voitte tutustua asiaan osoitteessa  
HYPERLINK ”http://www.student.oulu./~soopa” 
www.student.oulu./~soopary. Soopa tekee vael-
luksia vuosittain kolme kappaletta Suomen, 
Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin, mitä Lapiksikin 
kutsutaan. Tänä syksynä vaellettiin Sevettijärven 
maastoissa 22:n vaeltajan voimin. Porukka oli 
tietenkin jaettu pienemmiksi vartioiksi ja yhteen 
niistä mahtui neljä biologia, biokemisti ja fyy-
sikko. Myös biologi Lauri Wannas osallistui ret-
keen johtajan ominaisuudessa ja hänen kuul-
laan suunnistaneen vartioineen Norjaan asti.
 Tämä porukka, johon siis kuuluivat 
neljä biologia, biokemisti ja fyysikko, ottivat suun-
nakseen Vätsärin erä-
maa-alueen. Joukkio 
nosti rinkat selkäänsä 
Näätämön rajavartio-
asemalla ja siitä se 
matka ja tarina voi 
alkaa..
  Tämä tarina 
on kirjoitettu takaapäin 
ja takaperin. Silti se on 
täyttä totta.
 O l i p a 
kerran kuusi vaeltajaa. 
Pumpattava Paulus 

Vaellus Vätsärin erämaahan Riina Muilu

ventointia, arkeologiaa, geologiaa jne. Silloin 
olette työmarkkinoilla vahvemmassa asemassa 
ja pystytte paremmin työllistämään itsenne muu-
tenkin kuin kesiksi. Rakennusinventointia voi 
tehdä talvellakin, kasvillisuusinventointi on sil-
loin vähän hankalaa.
Opiskelkaa ahkerasti lajeja, sekä kasveja että 
eläimiä. Oppikaa tuntemaan kasvillisuustyypit ja 

(Konttinen), jota kutsuttiin myös Puujalkapojaksi, 
oli hurahtanut fysiikan mustiin aukkoihin. Pau-
luksen kanssa Alfa-uroksen asemasta taisteleva 
Sami (Kivelä) oli kova kalamies. Ihania naisia 
rannalla edustivat Riina, Reeta, Aino ja Mari. 
Epäilyttävän paljon ja jatkuvasti hymyilevä Riina 
(Muilu) edusti porukan ikääntyneempää suku-
polvea. Reetan (Rahkola) taipumus intohimoi-
seen mustikan poimintaan aiheutti ajoittain häm-
mennystä kanssaeläjissä. Aino (Luukkonen), tuo 
henkisesti 3-vuotiaan tasolla oleva kuopus kärsi 
nuoresta iästään huolimatta alkoholismista ja 
antikommunismista. Kaikkien näiden hullujen 
keskellä ja edellä Mari (Murtomaa) edusti vii-
sauden kirkasta valoa.
 Nämä kuusi reipasta nuorukaista läh-
tivät matkaan Näätämöstä ja taivalsivat monta 
pitkää ja raskasta päivää. Äälisjärvi alkoi jo hää-
möttää edessä, kun Paulus huomasi, ettei tahdo 
olla ääliö ja jäi sitten Pauluksen jättöjärvelle nro 
242,5. Huojentunut loppujoukko majoittui Äälis-
järven rantaan, josta kalastuksenvalvoja kävi 
hakemassa Samin käsiraudoissa. Lupamaksut 
olivat unohtuneet.
 Alfa-urosten puuttuessa lauman 
vanhin naaras Riina otti johdon käsiinsä ja joh-
datti joukon kohti länttä, kunnes järvellä nro 
112 Mari veti ässän hihastaan ja houkutteli 
Ainon kapinaan kerhopullon avulla. Riina jätet-

tiin järvelle ja jatkettiin 
matkaa kohti Sevettijär-
veä ja sivistystä. Terveys-
talon takapihalla oli hir-
muisen hyvät mustikka-
maat, jonne Reetan jättä-
minen ei ollut edes vai-
keaa. Matka jatkui kohti 
Sevettibaaria, jossa Aino 
naamansa kammattuaan 
sai banaanin ja jäi sitä 
onnellisena sinne mutus-
telemaan.
 Mari, tuo vii-
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Oletteko koskaan ajatelleet, mistä liuokset tule-
vat kasvifysiologian kurssille? Tai kuka huoltaa 
kurssitöissä tarvittavia laitteita? Tai kuka maksaa 
palkat laitosneuvossa istuville opiskelijajäse-
nille? Tai kuka ostaa kursseilla tarvittavat lait-
teet? Tai kuka pitää huolta puutarhan tuhansista 
kasveista? Laitoksellamme työskentelee paljon 
henkilöitä, joita itse kutsun piilotyöntekijöiksi. He 
ovat henkilöitä, jotka tekevät varmasti paljon 
meidän opiskelijoiden eteen, mutta jäävät vali-
tettavan usein vaille kiitosta.
 Lehdykän toimitus päätti lähteä pie-
nelle kierrokselle laitoksellemme selvittelemään 
näitä piilotyöntekijöitä. Mahtuipa mukaan myös 
muutamia muitakin innokkaiden toimittajien 
satunnaisia uhreja, jotka erehtyivät puhumaan 
toimittajille. Päätoimittajan jännityksen karista-
miseksi aloitimme kierroksemme kiltahuoneelta, 
jossa ei tuolloin ollut ketään. Useita takkeja 
kuitenkin roikkui naulakossa, joten opiskelijat 
olivat varmaankin luennoilla. Esimerkillistä aktii-
visuutta näin syksyn alussa!
 Kiltahuoneelta suuntasimme Biolo-
gian toimistoon. Kaikille tutuin hahmo opintoasi-
ainsihteeri Ritva Paaso oli juuri lounaalla, joten 
häntä emme päässeet haastattelemaan. Kuten 
kaikki hyvin tietävät hän hoitaa suurin piirtein 
kaikkia opintoihin ja valtionhallinnon harjoitte-
luun liittyviä asioita. Jatkoimme matkaamme toi-
miston takaosiin, jossa harvemmin tulee vierail-
tua. Siellä meidän kanssamme jutteli taloussih-
teeri Marja Liisa Mielikäinen, joka kertoi, että 
takahuoneista hoidetaan pääasiassa laitoksen 
hallinnollisia ja taloudellisia asioita. Elikäs Marja 
Liisa on se henkilö, joka makselee laitosneu-
voston opiskelijajäsenille kokouspalkkioita. Hän 
myös ylläpitää rekisteriä tutkijoiden julkaisemista 
artikkeleista.
 Biologian toimistosta poistuttuamme 

törmäsimme opiskelija Mikkosen Riikkaan, joka 
oli tulossa labrasta tekemästä graduhommiaan 
ja menossa syömään. Ruokailun jälkeen häntä 
odotti vielä yhdeksän kuollutta hömötiaisen poi-
kasta, joista piti nyppiä höyheniä. Ne olivatkin 
sitten viimeiset eristykset, minkä jälkeen Riikka 
pääsi vaihteeksi tekemään PCR:ää ja mikrosa-
telliitteja.
 Seuraava haastateltavamme oli labo-
ratorioteknikko Matti Rauman. Hänelle kuuluu 
tutkimuslaitteiden huolto ja ylläpito. Hän huo-
lehtii mm. kliimahuoneiden ja sekvenaattorien 
kunnosta sekä huoltaa kenttätöissä tarvittavia 
kannettavia laitteita, jotka tarvitsevat jatkuvaa 
kunnostusta. Matille kuuluu myös Perämeren 
aseman ja Oulangan biologisen aseman laittei-
den huolto. Asemilla rikkoutuneet laitteet kuljete-
taan Ouluun korjattaviksi, joten laboratoriomes-

sautta hehkuva valopää selvisi ainoana jou-
kosta kotiin menevään bussiin. Hän valtasi kuusi 
istuinta (mikä ei edes ollut vaikeaa) ja väitti, ettei 
mitään vaellusryhmää ollut koskaan ollutkaan. 
Nykyisiin hän viettää täysin normaalia elämää 
soopalaisten joukossa, eikä muistele pimeää 
menneisyyttään. 
 Raumalaisten ohikulkijoiden kertoman 
mukaan outo naavanaamainen köriläs asustelee 

vieläkin Pauluksenjättöjärvellä nro 242,5. Myös 
järven 112 rannalla olevalla tunturituvalla kerro-
taan hymyilevän kummituksen kummittelevan. 
Samin kohtalo on jäänyt ikuisesti epäselväksi, 
lain pitkä koura veti miehen maan alle. Reeta 
sen sijaan perusti mustikkapiirakkaleipomon ter-
veystalon takapihalle ja tarjoilee sieltä mustikka-
piirakkaa Ainolle, joka joutui terveystaloon saa-
tuaan rinkastaan maksakirroositartunnan.

Lehdykkä selvittää:
Laitoksemme piilotyöntekijät Juliana Heikkinen 

tarin ei juurikaan tarvitse heittää keikkoja biologi-
sille asemillemme. Matti tekee paljon yhteistyötä 
jatko-opiskelijoiden ja tietenkin myös opetus-
henkilökunnan kanssa, varsinkin ennen kurs-
sien alkua.

Matti Rauman
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Matti Raumanin luota suuntasimme atk-luok-
kaan. Sieltä yhytimme tietokoneen äärestä istu-
masta opiskelija Niina Luoman. Hän oli etsi-
mässä internetistä tietoa Kuusamon Karhunkier-
roksesta. Internetistä löytyi tietoa mm. erilaisista 
esimerkkiaterioista, jotka ovat varmasti hyviä 
vähän vaellusta harrastaneille. Niinan tarkoituk-
sena oli lähteä lauantaina vaeltamaan. Tässä 
vaiheessa jutun kirjoittamista päätoimittaja vilkai-
see kalenteria ja toteaa, että on sunnuntaiaamu. 
Sitten hän vilkaisee pihalle ja toteaa, että siellä 
sataa ropottaa kaatamalla. Sitten hän laskes-
kelee mielessään, että hänen ystävänsä Niina 
on varmaankin sateessa kiertä-
mässä Karhunkierrosta. Mutta 
sitten hän tulee siihen tulokseen, 
ettei kukaan biologi sokerista ole 
– ja helpottuu.
 Seuraavaksi erikois-
laboratoriomestari Hanna-Liisa 
Suvilampi ja laboratoriomestari 
Minna Orreveteläinen saivat 
Lehdykän toimituksen kimp-
puunsa huoneessa, jossa oli paljon liouksia, kiin-
teitä aineita, pulloja ja puteleja. He olivat juuri 
työn ääressä valmistamassa maserointiliuoista 
(meniköhän tuo nimi edes sinne päin…) Mikro-
skooppisen tekniikan kurssille. Syksy on heille 
kiireistä aikaa, sillä monet kurssit alkavat yhtä 
aikaa ja kaikille kursseille pitää olla valmiina 
liuoksia. Toimitus sai kuulla, että esimerkiksi 
jotkin liuokset vaativat kuukausien mittaisit inku-
bointeja, joten niitä ei olisikaan mahdollista val-
mistaa kurssin aikataulujen puitteissa. Itse olen 
kyllä muutenkin kiitollinen, että liuokset tulivat 
esimerkiksi kasvifysiologian peruskurssille val-
miina, sillä ilman liuosten valmistamistakin kurs-
sikerrat tahtoivat venyä joskus yliaikaa liian 
perusteellisen työskentelyn vuoksi. Hanna-Liisa 
kertoi, että hän on ollut laitoksellamme töissä 
vuodesta 1991 ja tuona aika vain kerran liuos 
on ehkä mennyt pieleen. Tuolloinkin vika saattoi 
olla työn suorittajassa eikä liuoksessa. Hänen 
raudanlujaa ammattitaitoa kuvastaa myös se, 
että kasvifysiologian peruskurssilla on käytetty 
hänen tekemiään kromatograalevyjä, joilla työt 
ovat onnistuneet jopa paljon paremmin kuin 
kaupan levyillä.
 Näiden laboratoriomestareiden luota 
Lehdykän toimitus suuntasi kulkunsa toiseen 
kerrokseen. Siellä oli aika autiota ja toimitus 
harhaili hieman epätietoisena ympäriinsä. Kun 
ketään potentiaalisia jututettavia ei tuntunut 
näkyvän, päätimme suunnata kolmanteen ker-

rokseen. Siellä sisu nousi kurkkuun, kun eläin-
fysiologian puolella koko henkilökunta oli kahvi-
pöydässä. Emme siis uskaltaneet sitä porukkaa 
lähestyä, vaan lähdimme kohti perimän puolta. 
Siellä meitä vastaan asteli dosentti Jaakko 
Lumme, joka tokaisi: ”Ai, reportterit on liikkeellä. 
Ootteko te etsimässä epäkohtia?” Se riitti ujoille 
toimittajille, joten päätimme lopettaa tämän haas-
tattelun teon siihen ja jatkaa sen tekemistä muu-
tamien ihmisten kohdalta sähköpostitse.
 Laboratorioinsinööri Niilo Rankka vas-
tasi ystävällisesti sähköpostiini. Hän kertoi vas-
taavansa biologian laitoksen teknisen puolen toi-

minnasta. Hän kertoi, että työpa-
jalla huolletaan, korjataan ja raken-
netaankin tutkimuksessa tarvitta-
via laitteita sekä tietokoneita ja 
muita atk-laitteita. Niilo vastaan 
myös laitoksen laitehankinnoista. 
Laitehankinnat valmistellaan laite-
työryhmässä ja päätetään laitok-
sen hallinnossa. Laitehankintoja 
rahoitetaan myös suoraan eri pro-

jekteista, viimeaikoina projektit ovat hankkineet 
varsinkin tietokoneita. Niilo toimittaa myös lai-
toksen sääasemien tietoja Julinia-koekentältä 
ja Hailuodon Marjaniemestä. Tutkimuslaiteasi-
oissa hän kehotti kääntymään hänen itsensä 
tai Matti Raumanin (ja usein myös työpajassa 
olevan väliaikaisen työntekijän) puoleen. Atk-
asioissa auttaa puolestaan Kai Niemelä ja tulos-
tin- ja kopiokoneongelmissa Petri Kärkkäinen.

Myös Aino Hämäläinen vastasi ystävällisesti 
sähköpostiini. Koska vastaus oli laaja ja kat-
tava, katsoin parhaaksi julkaista sen Lehdy-
kässä kokonaisuudessaan.

Puutarhurit keskellämme
Aino Hämäläinen

Kerron nyt lyhyesti, mitä kasvitieteellisen puu-
tarhan 5,5 (yksi yhteinen virka kasvimuseon 
kanssa) virassa olevaa puutarhuria oikein teke-
vätkään ja mitkä voivat olla niitä tilanteita, jolloin 
laitoksen muu henkilökunta tai  opiskelijat voivat 
heihin törmätä. Puutarhalla on lisäksi johtaja, 2 
intendenttiä, ylipuutarhuri, toimistosihteeri ja 2 
asentajaa.
Puutarhassa kasvaa noin 6 000 eri kasvilajin 
 elävä kokoelma, lukumääräisesti kas-
veja on kymmeniä tuhansia, koska kasveja on 
yleensä useita samaa alkuperää. Lisäksi on 
Julinia-koekenttä, jossa on mm. marjoista, tuo-
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mista, alppiruusuista, karviaisista, ruusujuurista, 
nokkosista, venäjänjuurista, eri perennoista ym. 
isot kasvustot. Romeo ja Julia –kasvihuoneiden 
takana on  pienempiä kasvihuoneita, joissa kas-
vatetaan siemenet taimiksi, kurssikasvit ja sisällä 
kasvatettavat tutkimuskasvatukset, mm. trans-
geeniset kasvit. Lisäksi puutarhassa on soluk-
kolisäyslaboratorio, jossa tuotetaan esim. tutki-
muksiin tarvittavia kasviklooneja. Puutarhasta 
lähetetään siemeniä kansainväliseen siemen-
vaihtoon eri kasvitieteellisille puutarhoille ympäri 
maailman. ”Reviirimme” on laaja, noin 16 heh-
taaria, joten ei ole ihme, jos me onnistumme 
hyvin pysymään piilossa satunnaiselta kävijältä. 
Erityisesti kasvihuoneissa olevat kasvit vaativat 
hoitoa joka päivä, niin jouluna kuin juhannukse-
nakin, joten työhömme kuuluvat myös viikonlop-
pupäivystykset. Päivystyksistä saamme korva-
uksen vapaa-aikana, joten emme ole aina töissä 
maanantaista perjantaihin, vaan esim. 
9 päivää peräkkäin ja sitten vasta pää-
semme viikonlopun viettoon. 

Missä sitten meihin voi törmätä? 

Hämäläisen Ainon voi nähdä talvella 
useimmiten solukkolisäyslaboratori-
ossa. Siellä on kasvatuksessa useita 
satoja kasviklooneja. Tällä hetkellä 
lisätään mm. Arabidopsis lyratan eri 
klooneja, transgeenisia poppeleita 
Rita-menetelmällä, valkovuokkoja ym.  
Kesänaikana hän on lisäksi ollut puu-
tarhan takana olevassa taimistossa 
tai  Julinia-koekentillä. Joskus opasta-
massa ryhmiä kasvihuoneissa tai tutki-
muskasvatusten parissa kasvihuoneissa. 
 Kankaan Tuulaan on voinut törmätä 
esim. kasveja lukiessa systemaattisessa 
osastossa. Hän hoitaa mm. kurssikasvatukset 

sekä huolehtii 
että kesällä on 
kaunis yksivuo-
tisten kasvien 
kukkaloisto puu-
tarhan ympärillä 
ja eri osastoilla.  
Hän hoitaa kas-
vatus- ja tutki-
muskasvihuo-
neet talvisai-
kaan. Lisäksi 
Tuula loihtii 
upeat koristelut 

ja sidonnat mm. karonkkoihin tai muihin yliopis-
ton juhlatilaisuuksiin.
 Kestilän Annikin löytää kesäaikaan 
kasvatus- ja tutkimuskasvihuoneissa, talvella 
hän on kasvimuseon töissä. Hän hoitaa pääasi-
assa puutarhalle tulevien ryhmien opastukset, 
erityisesti koululaisryhmät työllistävät keväisin. 
 Klaavuniemen Jarin voi löytää vaik-
kapa tunturi- ja vuoristokasvien osastolta, eli 
sieltä pieniltä kukkuloilta puutarhan keskiosissa. 
Tänä kesänä hän on huolehtinut puutarha-
museon ympärille tulevien kasvien istutuksesta, 
aluehan on kokenut melkoisen muodonmullis-
tuksen vuoden sisällä. Jari vastaa lisäksi puutar-
han monivuotisten kasvien lisäyksestä sekä tai-
mistosta. Talvisaikaan hänen huolenaan on kan-
sainvälinen siemenvaihto, siemenvaraston hoito 
sekä siementen käsittely lähetyskelpoiseen kun-
toon.

 Paavolan Pasi on nyt jää-
mässä ansaitulle vuorotteluva-
paalle ainakin vuodeksi. Hän on 
hoitanut kokoelmakasvihuoneet 
Romeon ja saniaishuoneen sekä 
puutarhan ympärillä olevat viher-
alueet. Hän on huolehtinut, että 
hyöty- ja lääkekasviosastoilla on 
paljon nähtävää aina kesäisin. 
Lisäksi hänen vastuualueeseensa 
on kuulunut puutarhaa kiertävä 
arboretum, eli puulajipuisto. Nyt 
nämä työt ovat meidän muiden 
huolena.
 Rantakallion Elsan voi 
nähdä esim. Julia-kasvihuoneessa 
tai huolehtimassa aulan kasveista. 

Kesän aikana hän on pitänyt huolta  puutarhan 
ulkoalueiden puutarhakasviosaston monista 
siellä olevista yksivuotisista kesäkukista, peren-
noista, puista ja pensaista. Talvisin hän mm. 
puhdistaa siemeniä kansainvälistä siemenvaih-
toa varten.
 Apunamme on ollut neljä kesäpuu-
tarhuria sekä muutama harjoittelija. 1990-luvun 
alkupuolella tilanne oli vielä toisin; silloin oli 
virassa olevia puutarhureita enemmän,  lähes 
parikymmentä kesätyöntekijää sekä työvoima-
toimiston kautta saatuja ”puolivuotis-puutarhu-
reita” talvisaikaankin. Silloinkin kaikille riitti töitä! 
Yritämme kuitenkin parhaamme, jotta puutarha 
säilyisi vihreänä keitaana yhtenä osana moni-
puolista yliopistoa.

Tervetuloa tutustumaan puutarhaan!
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Tutkimme monenlaisia kasveja ja mekanismeja 
eri ympäristöissä. Tutkimus voi alkaa kasvien 
suojautumismekanismeista niiden pinnalta – 
tutkijat ovat suosineet pinnan kemiaa ja 
lehtipintojen mikromaailmaa, mutta pohjoisia 
kasveja on tässä suhteessa tutkittu vähän. 
Alla lyhyt esittely neljästä tutkimushankkees-
tamme, joihin toivotaan mukaan gradulaisia.

Ecophysiology of plant surfaces 
Tutkimuksen kohteena ovat mm. 
sammalten kutikulat ja vahat (juuri 
niin, vaikka oppikirjat  kertovat,  
ettei sammalilla ole kutikulaa saati 
vahoja). Olemme tutkineet sam-
malkutikulan systemaattisia piir-
teitä ja toimintaa mm. Huippu-
vuorten ja Etelämantereen saar-
ten sammalista. Arktisten  alueiden 
korkeampien kasvien osalta mm. 
lumenviipymä- ja deaatiopintojen 
kasvit ovat suojautumisen osalta 
kiinnostavia.  Miten kehittyvät vettä 
hylkivät tai vettä sitovat (itse puh-
distuvat)  ominaisuudet ja mikä 
yhteys niillä on pakkasen kestä-
vyyteen tai liiallisen valon ja UV-

B-säteilyn sietoon? Sopivia aiheita löytyy sekä 
ekologeille että kemiasta kiinnostuneille. Aihe-
piirissä on laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Autumn colours in evergreens?
Syysvärit liitetään erityisesti  lehtipuiden, pen-
saiden ja lehtensä pudottavien varpujen syksyi-
seen loistoon, mutta muutoksia tapahtuu myös 
monissa vihreinä talvehtivissa kasveissa – monet 
ruohot talvehtivat ruusukkeina,  monilla varvuilla  
ja havupuilla talvehtiminen alkaa “syysvärityk-
sellä” – se on vain huomaamattomampi kuin 
lehtipuilla. Lehtien ja neulasten vanheneminen, 
stressin sieto sekä ilman epäpuhtauksien, tuho-
laisten ja tautien torjunta muuttavat näiden kas-
vien “syysväritystä” ja talveentumista. Rahka-
sammalten ja suoekosysteemien kevät, kesä ja 
syysvärit näkyvät  mm. remote sensing –teknii-
kalla, mutta värien merkitys mm. lajien moni-
muotoisuudessa ei ole vielä selvillä. Millainen 
kaiken kaikkiaan on pohjoisen pitkän päivän 
merkitys? Onko mahdollisesti joitakin avain-

lajeja, jotka kertoisivat eniten näistä muu-
toksista? Kasvien heijastusspektriä ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä on tutkittu, mutta uutta 
tutkimusta tarvitaan etenkin pohjoisen lajeista 
ja mm. lehtien antosyaanien merkityksestä. 

Northern hardy plants
Ilmaston lämpeneminen saattaa laajentaa mah-
dollisuuksia erilaisten koristekasvien ja marjojen 
viljelyyn, mutta toisaalta pohjoisen talvet ovat 
aina arvaamattomia. Karaistuneita koristekas-
viyksilöitä on etsitty ja rekisteröity mm. Oulun yli-
opiston kasvitieteellisen puutarhan toimesta – gra-
dujen aiheita on tarjolla mm. karviaisista, kasvitie-
teellisten retkien tuottamista uusista koristepuista 
ja pensaista – tai vaikkapa luonnonkasvien käy-
töstä pohjoisessa.  Tutkimukseen liittyvät mm.  
mikrolisäyksen mukanaan tuomat kysymykset.

Ozone affects?
Typen oksidien ja hiilivetyjen reagoidessa ilma-
kehässä syntyy nk. sekundäärisiä ilman epä-
puhtauksia. Näistä tärkein ja laajimmalle levin-
nyt on otsoni, joka vaurioittaa kasveja eniten 
maailmassa. Maaotsonin pitoisuudet ovat kor-
keita myös Suomessa ja vaikutuksia kasvillisuu-
teen syntyy etenkin  lämpiminä kevätpäivinä ja 
kesinä. Otsoni vaurioittaa ja altistaa ennalta kas-
veja hyönteis- ja sienituhoille. Otsonin vaikutuk-
sia on vaikea havaita luonnossa, mutta diagnos-
tiikkaa kehitetään koko ajan, koska vaurio-oirei-
den tunteminen ja niiden kuvaaminen auttaa sel-
vittämään vaikutusten laajuutta ja mittavuutta. 
Olemme tutkimassa muutamia herkkiä pohjoi-
sia indikaattorilajeja – tarvitsimme lisää  tut-
kijoita kehittämään diagnostiikkaa pohjoisilla 
lajeilla. Myös tämä aihepiiri on yhteistyötä 
monien EU maiden, USAn ja Kanadan tutki-
joiden kanssa. Gradun voi tehdä myös yhteis-
työkumppaneiden tutkimusryhmissä ulkomailla.

Lähempiä tietoja aiheista (joitakin esimerkkejä 
on biologien gradu-taululla) mm. Thule –institu-
utin global change web-sivuilla (mm. FUVIRC ja 
http://thule.oulu.fi/projects/uvradiation.htm)
 Vuoden 2005 alussa aloitamme aihe-
piirissä uusia yhteistyöhankkeita, joihin pääsee 
mukaan myös graduntekijöitä. Toivon mukaan 
saamme uudet web-sivut aikaiseksi lähiaikoina. 

Graduja kaikenmaailman kasveista 
ja niiden muuttuvasta ympäristöstä
Satu Huttunen
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lujen osalta toinen vuosi bilsalla on nyt meneil-
lään ja isona minusta on tarkoitus tulla opettaja 
ja eläinekologi.

Heissan! Olen Keski-
Jaskarin Anne, halli-
tuksessa uusi kasvo 
taloudenhoitajana. 
Ajattelin suuntautua 
nyt toisen vuoden 
alussa ekologiaan, 
mutta nähtäväksi jää 
onko opettajan ura 
sittenkin se kiinnosta-
vin. Ouluun tulin Sei-
näjoen suunnalta ja 
hyvin olen viihtynyt. 

Musiikki ja elokuvat vievät vapaa-aikaa, mutta 
tietenkin välillä täytyy päästä luonnonhelmaan 
virkistymään. Minut tunnistaa tummista silmäla-
seista (yritäpä tunnistaa jos niitä ei ole) ja vaa-
leista hiuksista.

Moikkelis! Olen Anni 
Koskela, 20 vuotta. 
Killassamme hoitelen 
opintoasiainvastaa-
van hommia, eli mm. 
järjestän bilsan lai-
toksen Palautepäivät 
kaksi kertaa lukuvuo-
dessa. Kotoisin olen 
Vuokatista, Ouluun 
muutin reilu vuosi 
sitten. Näin toisen 

vuoden alussa näyttää vahvasti siltä, että suun-
taudun eläinekologiaan. En oikein osaa sanoa, 
millainen olen ihmisenä (voiko sen itse tietää?), 
mutta lähellä sydäntäni ovat esimerkiksi kiinnos-
tavat kirjat, niin villit kuin kesytetytkin eläimet, 

Mutta graduja voi aloittaa jo syksyllä 2004 ja 
aiheissa riittää tekemistä talvellakin. Meillä on 
myös jokunen jo kerätty aineisto, josta voisi 
tehdä gradun tutkimalla aineiston ja käsittele-
mällä tulokset.

Opetuksessa näitä aihepiirejä käsittelevät mm. 
seuraavat kurssit: kasvien ekofysiologia (kevät 
2005), ilman epäpuhtauksien vaikutukset kas-

veihin (syksy 2005) ja hyötykasvit (syksy 2004)  

Ota yhteyttä!

Satu Huttunen
Professori kasvien ekofysiologia ja ympäristö-
muutosten ekologia
Kasvitieteen osasto
Puh: 553 1527, e-mail: satu.huttunen@oulu.

Morijenttes! Minun 
nimeni on Jonna Saa-
punki ja olen tämän-
hetkisen hallituksen 
puheenjohtaja. Olen 
kolmatta vuotta opiske-
leva geneetikon alku, 
jota kiinnostaa 
populaatiogenetiikka 
enemmän kuin ihmis-
genetiikka. Olen asunut 
ympäri Oulua jo kohta 

21 vuotta ja viihdyn täällä edelleen. PJ:n hom-
mien ohessa olen myös pienryhmäohjaajana 
ja yritän kartoittaa osaamistani biologian alalla 
työskentelemällä labrassa. Labrahiirtä minusta 
tuskin kuitenkaan kokonaan tulee – kiinnostusta 
on myös ekologian suuntaan, joten käyn välillä 
tuulettumassa maastossa. Siinä vapaa-aikana 
mikä jäljelle jää, yritän kovasti olla jonakin, usein 
huonoin tuloksin, onhan laiskottelu yksi harras-
tuksistani. 

Olen Hanne Ruotsalainen ja toimin killan 
hallituksessa varapj:nä. 
Isoin homma on siis 
Wappu-Vinpan järjestä-
minen yhdessä muiden 
fuksien kanssa. Vinpa on 
kuitenkin nyt onnellisesti 
ohi ja edelleen olen 
hengissä. Mielessä on 
kyllä kovasti 
kehittämisideoita ensi 
vappua varten. Opiske-

Hallitus 2004
Lehdykkä esittelee killan hallituksen, joka koki 
hieman katoja kesän aikana, mutta uudistui 
vallan mallikkaasti ja palasi kesälomilta iskuky-
kyisenä uuteen lukukauteen.
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Terve! Olen Ilkka 
Alahuhta ja hoidan 
Syntaksis ry:n halli-
tuksessa varaisännän 
virkaa. Varaisännän 
toimenkuvaan kuuluu 
hoitaa yhdessä isän-
nän kanssa kuljetuksia, 
juomatilauksia ja tilo-
jen vuokrauksia. Eli 
helpolla pääsee. Olen 
muuten kolmannen 
vuoden opiskelija ja 

suuntautumisvaihtoehdokseni valinnut perinnöl-
lisyystieteet. Ei siinä muuta. Hyvä happi, homma 
hanskassa ja hanskat hukassa :)

Uuden emännän, Mari Peltosen, esittelyn voi 
lukea fuksiesittelyistä.

Olen Sannakajsa, Kajsa 
tai jotain siltä väliltä. 
Kotini on Yliopistoka-
dulla ja Pietarsaaressa. 
Olen killan hallituksessa 
nyt toista syksyä ja edel-
leen kopiokonevastaa-
vana. Harrastan oleilua 
ja ohjaan Oulun Tar-
mossa ainakin tämän 
syksyn voimistelua ja 
tanssia pikkulapsille. 
Rakastan kissoja, kirjoja, 

hyvää ruokaa ja nukkumista. Innostun helposti 
kaikenlaisesta yhteistoiminnasta ja järkkäilystä. 
Olen vakava ja iloinen.

Nimeni on Suvi Ponnikas ja kotoisin olen täältä 
Pohjois-Pohjanmaalta, tarkemmin sanottuna 
Merijärveltä. Olen hallituksen tiedotusvastaava, 
joten toimenkuvaani kuuluu killan asioista 
tiedottaminen sekä OYY:n suunnalta tulevan 

infon välittäminen bilsa-
laisille. Olen kolmannen 
vuoden eläinekologi, jota 
myös ympäristönsuojelu 
kovasti kiinnostaa. Luon-
nollisestikin siis pidän 
eläimistä, mutta myös 
musiikki ja tanssiminen 
ovat sydäntä lähellä. 
Tämä jäänee viimeiseksi 
hallituskaudekseni Syn-
taksis ry:ssä, sillä ensi 

vanhat metsät, vaeltaminen ja Lapin erämaat, 
ihmisten monimuotoisuus, ratsastus, keltainen 
väri, kainuulaiset maalaiskylät, aamut keväisin 
ja syksyisin, salmiakki jne.

Tere (hmm, olisikohan 
tämä riittävän reipas 
aloitus liikuntavastaa-
valta?)! Iiiiihan koko nimi 
kuuluu Hanna-Riikka 
Ruhanen, kolmannen 
vuoden ”ekoeeläinen”, 
kotoisin Kokkolasta. 
Puoli vuotta olen siis jo 
antaumuksella terrori-
soinut sähköpostianne 
tavoitteena pitää ihmi-
set tietoisina tanssikurs-

seista, jalkapallosta, yliopiston urheilukilpailuista, 
kuviokellunnasta ;) ja muusta sellaisesta. Hal-
lituksen nimikkeeni ja itseni yhtymäkohta on 
tietty liikunta (=harrastukseni ja mielitekoni). 
Muuta hauskaa sisältöä elämässä on luonto kai-
kessa monimuotoisuudessaan. Eilen hoivailin 
ikkunaan lentänyttä räkättirastasta, parhaillaan 
yritän kuihduttaa kuutta huonekasvia (eli päte-
vöityä ekologiksi) ja valoa syystalven luentosa-
lin pimeyteen saanee kummasti lisää muistele-
malla kesähommia Pohjanmaan joilla ympäristö-
keskuksen palveluksessa… Luonteenpiirteikseni 
myönnän haasteiden etsimisen, sopivankokoi-
sen luovan hulluuden ja pilkkeen silmäkulmassa 
–tarvittaessa sisältä löytyy pieni piru, Nalle Puh 
tai muuta tilanteeseen sopivaa!  Uudenvuoden-
lupauksia (jos tähän aikaan vuodesta ylipäätään 
enää kukaan muistaa mitään mistään valoista) 
ei tullut tehtyä, mutta korjaanpa sen nyt lupaa-
malla pitää kiltalaiset liikkeessä! Hyvää syksyä 
itse kullekin!

Moro! Olen Antti Ihantola ja aloitan killan uutena 
isäntänä. Olen toisen vuoden opiskelija ja kotoi-

sin olen Karstulasta, 
joka on pieni kylä-
pahanen Keski-Suo-
messa. Oulussa olen 
viihtynyt todella hyvin 
ystävien ja harrastus-
ten parissa, joita ovat 
lintutarkkailu, tennis ja 
sulkapallo. Isäntänä 
yritän olla reilu ja tehdä 
hommani mahdollisim-
man hyvin.
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vuoden alussa olisi tarkoitus ottaa vähän etäi-
syyttä Suomeen ja lähteä puoleksi vuodeksi 
Britanniaan tutustumaan sikäläiseen luontoon 
ja opiskelijaelämään. Valmistautuminen sikäläi-
seen pubikulttuuriin tulikin aloitettua jo hyvissä 
ajoin kesällä suurentamalla viikottaisen olutan-
noksen määrää;)

Tervehdys! Olen Fors-
manin Tiina ja hoidan 
kiltamme hallituksessa 
O L u T - v a s t a a v a n 
hommia. Olen 
pestissäni toista kautta, 
ja tähänastisesta voin 
sanoa että hurjan kivaa 
on ollut! Näin syksyn 
tullen aloittelen kol-
matta vuottani Oulussa, 

ja opiskelussa samaten. Kotoisin olen kaukaa 
etelästä kylänpahasesta nimeltä Sammatti. 
Jahka opiskelulta ja muulta toiminnalta jää aikaa, 

suuntaan mieluusti nenäni kohti tallia ja nelijal-
kaisia ystäviäni. Mieluisaa syyslukukautta kai-
kille syntaksislaisille!

Morjens! Minä olen Anna 
Honkanen, toisen vuoden 
Bt:läinen. Alottelen tänä 
syksynä Syntaksiksen 
B i o s t u f - v a s t a a v a n a . 
Kotoisin olen tuolta Koil-
lismaan ja toistaiseksi 
koko Suomen suurim-
masta kaupungista Pudas-
järveltä. Ouluun päädyin 
15-vuotiaana aloittaessani 
lukion ja siitä asti olen elel-

lyt enemmän ja vähemmän itsenäisesti. Olen 
hyvin eläinrakas ihminen ja viihdyn yhtä hyvin 
yksin erämaan hiljaisuudessa kuin kaveriporu-
kassa viljelemässä huonoa huumoria. Uuteen 
tehtävääni tartun ennakkoluulottomasti asen-
teella ”periksi ei anneta!”

Fuksit 2004
Uuden lukuvuoden kunniaksi Lehdykkä tarjoaa 
jälleen lukijoilleen mahdollisuuden tutustua 
uusiin biologian fukseihin. He joutuivat vas-
taamaan heti ensimmäisinä opiskeluviikkoinaan 
seuraaviin kiperiin kysymyksiin:
1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä aiot Oulussa?
3. Jos lampunhenki antaisi sinulle kolme toivo-
musta, niin mitä toivoisit?

Hanne Ruotsalaisen pienryhmä

1. Mari Peltonen, Kaakkois-Suomen 30 000 
asukkaan kaupungista Imatralta.
2. Aion elää ja opiskella seuraavat viitisen 
vuotta bilsaa ja mantsaa mahtavien tyyppien 
seurassa (toivottavasti myös pärjätä näissä 
opinnoissa).
3. Toivoisin perinteistä ”rauhaa päälle maan”, 
tasa-arvoa kehitysmaiden ja läntisten maiden 
välille sekä puhtaampaa luontoa… *pyhimys* 
:)* Vois kai kiteyttää muotoon POIS IHMISTEN 
AHNEUS!!!

1. Mikko Pentinsaari, paljasjalkainen oululai-
nen.
2. Ensin ajattelin yrittää valmistua. Katsotaan 
mitä sitten tapahtuu.
3. 1) Haluaisin kokeilla päivän verran hyöntei-

sen elämää, vaikkapa sudenkorentona. 2) Jos 
selviäisin edellisestä toiveesta hengissä lähti-
sin ajassa taaksepäin tapaamaan Leonardo da 
Vinciä. 3) Olisi hauskaa päästä jonakin päivänä 
käymään Etelämantereella.

1. Olen Reetta Penttinen ja kotoisin Jyväsky-
lästä. Ouluun olen muuttanut ihan vain opiske-
lupaikan perässä.
2. Tässä vaiheessa kaikki on vielä vähän auki, 
mutta Oulussa aion saada opiskelut loppuun ja 
siitä eteenpäin…? Ei vielä tietoa.
3. Lampunhengeltä toivoisin 1) rahaa ja koska 
raha ei tuo onnea, toivotaan sitten sitä 2) 
onneakin. Kolmannen toiveen säästäisin siihen 
asti kun tietäisin mikä se on (tai siihen kun 
rahat loppuu).

1. Jonna Pulkkinen. Tulen Helsingin Kalliosta. 
Alun perin kuitenkin lähtöisin luonnonläheisem-
mästä miljööstä, Simosta (Lapin läänin eteläi-
sin kunta).
2. Nauttia opiskelijaelämästä ja toivottavasti vii-
sastuakin siinä sivussa.
3. Supermuisti, mahdollisuus matkustella 
enemmän ja tietysti lisätoivomuksia.

1. Olen Jussi-Tapio Roininen ja tulen kotoa.
2. Mä oon Oulusa koulusa, sitten aion myös 
joskus pestä pyykkiä Oulussa.
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3. 1) Toivoisin loputto-
masti toiveita. 2) Toivoi-
sin ISOA porilaista. 3) 
Toivoisin kolmea seep-
rapeippoa (kaksi naa-
rasta, ja yksi uros).

1. Tiinuli (Tiina Sauvola) 
Oulusta.
2. Tarkoitus olisi opis-
kella ahkerasti, asua, 
bilettää ja ratsastella 
heposellani.
3. Rauhaa, rakkautta ja 
ruokaa.

1. Olen Tuija Selänpää 
ja tulen Vilppulasta.
2. Oulussa aijon tietysti 
opiskella ja hankkia 
samalla uusia kavereita 
sekä pitää hauskaa.
3. Jos saisin lampun-
hengeltä kolme 
toivomusta, käyttäisin 
ne näin: Toive 1: halu-
aisin knabstrupruuna 
Nassen ja sille eliniäksi 
ilmaisen tallipaikan. Toive 2: toivoisin, että 
Oulun ja Vilppulan välille tulisi suora junayh-
teys, joka kestäisi korkeintaan kolme tuntia. 
Toive 3: tahtoisin näkymättömän kotitontun 
joka siivoaisi, tiskaisi ja järjestelisi tavarat aina 
oikeille paikoilleen. Niin ja laittaisi ruokaa. 
(Toim. huom. toivottavasti tuo ensimmäisen toi-
veen nimi tuli kirjoitettua oikein... Ja mitä siihen 
kotitonttuun tulee, niin kerrothan heti kun tiedät 
mistä sellaisia saa.) 

1. Eevi Suleva Kuusankoskelta.
2. Opiskella biologiaa ja vapaa-ajalla jotain 
muutakin tehdä.
3. Onnellisuutta kaikille, maailman rauhaa ja 
luonnolle hyvinvointia.

1. Maria Tikkakoski Vetelistä.
2. Virallisesti opiskella, epävirallisesti kaikkea 
sitä jotain muuta ja vähän siltä väliltä.
3. Tervettä järkeä, suklaajäätelöä ja sitten niitä 
lisätoivomuksia.

Sannakajsa Nylundin pienryhmä

1. Olen Laura Liuska ja tulen Pohjanmaalta 

Vähästäkyröstä Vaasan ja 
Haapajärven kautta.
2. Aion opiskella..
3. Toivoisin hauskaa opis-
kelijaelämää, uusia kave-
reita ja hyvää onnea tent-
teihin.

1. Olen Jonna Lounatjoki 
ja tulen Lohtajalta.
2. Oulussa aion opiskella 
ja elää.
3. Todennäköisesti aina-
kin lisää toivomuksia ja 
kaikille ihmisille ja elu-
koille onnellista elämää.

1. Olen Marja Markkanen, 
tulen Kajaanista
2. Aion opiskella, urheilla 
ja pitää hauskaa.. viettää 
mukavaa elämää.
3. No.. onnea, iloa ja 
pitkää ikää...

1. Olen Saana Myllylä. 
Tulen alun perin Oulusta 
mutta olen asunut välillä 

Kiimingissä, Jäälissä ja Hämeenlinnassa. Tällä 
hetkellä asun taas Jäälissä.
2. Oulussa aion opiskella ja vietellä siinä 
sivussa vapaa-aikaa koiran, kavereiden ja har-
rastusten parissa. 
3. Jos saisin lampunhengeltä kolme toivo-
musta... toivoisin: terveyttä, rakkautta ja onnel-
lisuutta.

1.Tuukka Mäkiranta, Kurikasta Etelä- Pohojam-
maalta.
2.Oulussa aion opiskella ekologiaa ja ympä-
ristönsuojelutiedettä tai muita vastaavia saa-
dakseni tulevaisuudessa länsimaiset maapal-
lonkuluttajaihmiset elämään luonnon ehdoilla, 
eikä sitä riistäen, kuten nykyisessä kestämättö-
mässä tilanteessa.
3. 1) Tekisin tekemättömäksi länsimaisen tie-
teellisen kehityksen (eli maapallolla eläisi aino-
astaan luonnon ehdoilla eläviä luonnonkan-
soja). 2) Maapallolla olisi orgaanista elämää 
aina Auringon räjähtämiseen saakka (n. 5 mrd. 
vuotta). 3) Maapallolle ei enää koskaan kehit-
tyisi yhtä tuhovoimaista eliötä kuin ihminen.

1. Olen Helena Niiranen ja tulen Iisalmesta.

Hannen ryhmä.  Vasemmalta oikealle Eevi 
Suleva, Tiina Sauvola, Mikko Pentinsaari, 
Tuija Selänpää, Jonna Pulkkinen, Hanne 
Ruotsalainen, Mari Peltonen, Reetta Pent-
tinen, Maria Tikkakoski 
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2. Aion opiskella ja rellestää Oulussa!
3. Jos saisin kolme toivomusta niin toivoisin 
tietysti lisää toivomuksia :p! 

1. Maija Niva, kotoisin Pellosta
2. Lisätä viisautta.
3. Kuivan ja tuulettoman syksyn, tunteja lisää 
vuorokauteen, huonokuuloiset naapurit.

1. Matti Ovaska, Rovaniemeltä tulin muutaman 
mutkan kautta tänne Ouluun.
2. Oulussa aion tietysti opiskella ahkerasti 
bilsan open ammatti kaukaisena haaveena, 
harrastaa erilaisia mieltä ja kuntoa kohottavia 
aktiviteetteja ja harvemmin oon hyvistä bileistä-
kään kieltäytynyt.
3. Kaikkihan me syvällä sydämissämme toi-
vomme rauhaa ja rakkautta maan päälle...ja 
tietysti onnea, menestystä ja ihan pirusti rahaa!

1. Olen 19 vuotta täyttävä Laura Palonkoski 
Kauhajoelta, Etelä-Pohjanmaalta. 
2. Tupsahdin Ouluun ”vahingossa” biologian 
yhteisvalinnan kautta. Tarkoituksena olisi siis 
lähinnä opiskella, mutta Oulu paikkana vai-
kuttaa melko mielenkiintoiselta, joten eiköhän 
täällä muutakin tekemistä keksi. Ainakin tähän 
mennessä sitä on riittänyt!
3. Toivoisin opintotuen korotusta ja terveenä 
pysymistä. Myös 400 km:n kotimatkan kutistu-
minen olisi mukava asia.

1. Nimi on Anu Pasanen ja olen kotoisin Ääne-
koskelta. Viime vuoden asuin Kuopiossa ja 
siellä opiskelin bioanalytiikkaa.
2. Oulussa aion ainakin opiskella biologiaa ja 
tutustua paikkakuntaan, sillä olen käynyt täällä 
vain pari kertaa joskus. Toivon myös löytäväni 
hyvän asunnon ja saavani paljon hyviä ystäviä.
3. Lampunhengeltä toivoisin ystäviä, pienen 
omakotitalon ja viisautta. 

Tiina Forsmanin pienryhmä

1. Moro! Olen Elina Hankala Tampereelta.
2. Aikomuksena olisi ainakin opiskella ahkerasti 
biologiaa ja viettää
railakasta opiskelijaelämää, jotta olisi mitä 
muistella ryppysenä kiikkustuolissa! ;)
3. Toivoisin kuolemanjälkeisen elämän, hyvän 
vartalon ja arabian sinisen 24h astiaston!

1. Johanna Huusko, Haukiputaalta.
2. Asua ja opiskella, viihdepuolta unohtamatta.
3. Kupillinen hyvää kahvia aluksi, ensi viikon 
lotto- ja kenonumerot, 3 toivomusta lisää.

1. Olen Heta Helisten ja tulen Oulusta.
2. Aion elellä kuten ennenkin ja opiskella 
taas vaihteeksi. 
3. Toivoisin parempaa muistia, kielipäätä ja 
matemaattista lahjakkuutta.

1. Teija Aarrekari, Laitila
2. Opiskella biologiaa, asua ja käydä välillä 
töissä + muuta kivaa (tutustua kaupunkiin ja 
ihmisiin). 
3. Lottovoitto, terve ja pitkä elämä, nerokkuus.

1. Krista Hummastenniemi, Oulusta.
2. Oulussa on aikomus asua ainakin vielä opis-
keluaikana. Olla öllöttelen.
3. Toivoisin omaa kämppää, uutta tietokonetta 
ja hassuja hetkiä. (Maailma pelastetaan myö-
hemmin.)

1. Tanja Jylänki Oulaisista
2. Opiskella biologiaa ja tietysti viihtyä ihmisten 
kanssa, käydä välillä juhlimassa ja pitää älyttö-
mästi hauskaa!
3. Kaikki muualle muuttaneet kaverit Oulun yli-
opistolle opiskelemaan, oman kaksion, hyllyn ja 
rahaa purjehdukseen :) 

Sannakajsan ryhmä. Edessä vasemmalta 
oikealle: Anu Pasanen, Laura Palonkoski, 
Helena Niiranen, Saana Myllylä, takana vasem-
malta oikealle: Laura Liuska, Jonna Lounatjoki, 
Maija Niva, Matti Ovaska, Tuukka Mäkiranta



40

1. Emilia Järvelä, 23v., Iistä.
2. No tuota, yleensä teen täällä kyllä monia-
kin asioita, mutta sanotaanpas nyt, että aion 
käydä ahkerasti koulussa...
3. Terveyttä, onnellisuutta ja menestystä.

1. Leena Kangas, alkupärältäni Nivalasta. 
Oulussa asunut kuitenkin jo 3 vuotta.
2. Oulussa aion opiskella ja toivottavasti val-
mistuakin. Tutustua uusiin ihmisiin ja olla 
aktiivinen J
3. Pinjalle pikkusisko, opinnot suosiolla lop-
puun, että sais olla onnellinen.

Sanna Junttilan pienryhmä

1. Hanna Koskela Seinäjoelta.
2. Opiskella ja tutustua uusiin ihmisiin.
3. Matkaa Ranskaan, kissanpentua ja lisää 
toivomuksia

1. Olen Kristiina Kauppinen ja tulen Ylivies-
kasta
2. Olen Oulussa ennen kaikkea opiskele-

massa, muusta en vielä tiedä
3. 1) Hyvää tulevaisuutta ja onnellisuutta 2) 
rauhaa maailmaan 3) ??

1. Olen Eveliina Kantola eli Eve. Tulen Kiimin-
gistä. 
2. Aion asua ja opiskella Oulussa ja varmaan 
jäädä tänne. 
3. Kolme toivomusta: ykskin riittää..että saisin 
loputtoman määrän lisää toivomuksia :)

1. Jenni Kesti, Pyhännältä.
2. Tutustua uusiin ihmisiin, pitää hauskaa ja 
siinä sivussa ehkä jopa hieman opiskella..=]
3. Toivoisin, että pysyisin terveenä, loputtomat 
rahavarat (nimim. jo kahdessa viikossa ton-
nikalaan ja makaroniin kyllästynyt) ja selkeät 
tulevaisuudensuunnitelmat.

1. Suorsan Ville 21v., palijasjalakane oululaine.
2. Opiskella eläinekologiksi, ja varmaan tutus-
tua myös ”opiskelijaelämään”.
3. Ensimmäisenä toivoisin saavani maisterin 
paperit kouraani vielä tämän vuosikymmenen Tiinan ryhmä.Edessä vasemmalta oikealle 

Krista Hummastenniemi, Teja Aarrekari ja pien-
ryhmäohjaaja Tiina Forsman, takana vasem-
malta oikealle Elina Hankala, Johanna Huusko, 
Heta Helisten, Tanja Jylänki ja Leena Kangas

Sannan ryhmä. Edessä vasemmalta oikealle: 
Jenni Lappalainen, Eveliina Kantola, Sanna-Mari 
Kynkäänniemi, Jenni Lahtela ja pienryhmäohjaaja 
Sanna Junttila, takana vasemmalta oikealle: Ville 
Suorsa, Matleena Laurinolli, Kristiina Kauppinen, 
ja Hanna Koskela
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logiaa ja joskus käyn Oulussa shoppailemassa, 
mutta muuten vietän aikaani Olhavassa.
3. Jos lampunhenki antaisi minulle kolme toi-
vomusta, toivoisin luultavasti maailmanrauhaa, 
luonnonsuojelun yleistymistä koko maailmassa 
entistä enemmän, ja että sairaudet häviäisivät 
maailmasta.

5. Olen Väisäsen Antti ja tulen Oulun Itä-Tui-
rasta.
2. Oulussa ajattelin vähän opiskella.
3. Pyytäisin että 1) aina palatessa olisi myö-
tätuuli, 2) ihmisiä pommitettaisiin pommien 
sijasta jalkapalloilla ja 3) yhden toivomuksen 
pyytäisin saada säästää pahan päivän varalle

1. Hanna Vuorenpää, alun perin kotoisin Kemi-
järveltä Koillis-Lapista. 5 vuotta sitten kotiuduin 
Turkuun ja nyt tänne.
2. Opiskella mieluista alaa ja toivottavasti 
löytää se just oma erikoisosaaminen, joka 
kolahtaa. Aion myös jatkaa taidon reenausta 
ja tutustua uusiin ihmisiin, sekä elvytellä välit 
vanhoihin tänne jo aiemmin muuttaneihin kave-
reihin.

3. Kivan kämpän, 
mukavia uusia tutta-
vuuksia ja terveyttä jat-
kossakin

1. Aino Ventelä, Kalajo-
elta.
2. Oulussa aion 
opiskella biologiaa, 
viettää aikaa vanhojen 
ja uusien kamujen 
kanssa, kierrellä kau-
poissa ja kuppiloissa ja 
ehkä elvyttää vanhan 
partioharrastukseni. 
Ehkä myös jotain 
muuta ja uutta, mistä 
sitä ikinä tietää!
3. Lampunhenki voisi 
järjestää poikaystäväni 
asumaan tänne 
Ouluun, poistaa pienen 
kissa-allergiani ja 
taikoa pois jäljellä 
olevat viisaudenham-
paani ettei niitä tarvis 
kivuliaasti poistaa.

1. Olen Anne Viita ja 

aikana, se toinen tutkinto tullee sitten myö-
hemmin. Toisena toivomuksenani olisi mahdol-
lisuus päästä kiinni oman alan töihin mahdolli-
simman pian, niin kesätöiden puolesta kuin heti 
valmistumisen jälkeenkin. Koska Suomesta ei 
löydy enää sellaista kolkkaa, jossa en olisi vielä 
käynyt (no, ehkä
se Ahvenanmaa) niin kolmas toivomukseni olisi 
että pääsisin kiertämään myös muuta maail-
maa, ehkäpä tuota ”kenguruvaltiota” tai sen 
viereisiä kiivi-linnun asuinseutuja.

1. Olen Jenni Lappalainen ja tulen Ivalosta.
2. Aion opiskella varmaankin bilsan ja mantsan 
aineenopettajaksi.
3. Toivoisin lottovoittoa, pitkää ikää ja onnellista 
loppuelämää.

1. Olen Sanna-Mari Kynkäänniemi ja kotoisin 
Yli-Iistä
2. Opiskella bilsaa ja valmistua mahdollisim-
man nopeasti.
3. Ehkä ensin toivoisin päivän miettimisaikaa...

1. Olen Matleena Laurinolli ja kotoisin Rovanie-
meltä.
2. Tulin Ouluun opiske-
lemaan.
3. Lottovoitto, terveys 
ja sata lisätoivomusta.

Jonna Saapungin 
pienryhmä

1. Nimi on Maria Tuo-
maala. Olen 19-vuotias 
ja kotoisin Kuusa-
mosta.
2. Näin aluksi aion 
opiskella...ehkä jään 
tänne asustamaan 
myös opiskelujen jäl-
keenkin.
3. Lisää toivomuksia. 
Sitten pitäisi miettiä 
vähän tarkemmin, että 
mitä oikein toivoisi.
                 
1. Olen Marianne Tolo-
nen ja tulen Olhavasta, 
mikä sijaitsee n. 50 km 
Oulusta pohjoiseen.
2. Oulussa aion opis-
kella Yliopistossa bio-

Jonnan ryhmä. Edessä: Antti Väisänen, keskellä 
vasemmalta oikealle: pienryhmäohjaaja Jonna 
Saapunki, Marika Veikkola, Aino Ventelä, takana 
vasemmalta oikealle: Maria Tuomaala, Marianne 
Tolonen, Maria Väisänen, Hanna Vuorenpää.
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Oletettavasti kaikki ovat jo kuulleet, että Syn-
taksisen kotisivut pistettiin täyteen remonttiin 
alkuvuodesta. Saattaa kuitenkin olla niin, että 
osa kiltalaisista on edelleen uutispimennossa, 
eivätkä ne kotisivuista tietoisetkaan ole välttä-
mättä perillä aivan kaikesta sivuihin liittyvästä. 
Tässäpä siis pieni infopaketti.

Sivusto on jaettu viiteen alasivukokonaisuuteen. 
Pääsivulta pääsee sivukarttaan, joka mahdolli-
sesti helpottaa sivustolla suunnistamista. Myös 
päivityshistoriaan on linkki pääsivulta – kannat-
taa käydä säännöllisesti kurkkaamassa, mitä 
uutta sivuille on ilmestynyt.

Kilta-alasivukokonaisuudesta löytyy perusesit-
telyn lisäksi hallituksen esittely kuvineen ja 
yhteystietoineen sekä killan säännöt. Toiminta-
suunnitelmakin saadaan (toivottavasti) näytille 
joskus hamassa tulevaisuudessa...

Opiskelu-alasivukokonaisuudessa kerrotaan 
perustietoja biologian opiskelusta Oulussa. 
Lisäksi täältä löytyvät opintosuuntien esittelyt 
sekä Opintojaksot-tietopankki, joka toimii sitä 
paremmin, mitä aktiivisemmin kiltalaiset osallis-
tuvat tietojen kartoittamiseen. Kaikista opintojak-
soista kerätään siis omakohtaisia kokemuksia, 
vanhoja tenttikysymyksiä, niksejä ja muistisään-
töjä sekä muuta käytännöllistä perimätietoa. 
Kaikki siis reippaasti tuottamaan sisältöä, toi-
mintaohjeisiin on linkki Opintojaksot-alasivulla.

Arkistosta löytyy sekä Lehdykän vanhoja 
numeroita että valokuvia kenttäkursseilta, 
bileistä ja muista vastaavista tapahtumista. Jos 
sinulla on valokuvia, jotka haluaisit muidenkin 
nähtäville, ota yhteys sivuston ylläpitoon.

Info-alasivukokonaisuus tarjoaa otsikkonsa 
mukaisesti tietoa, paljon ja kaikesta. Yleisinfon 
lisäksi sekä abeille että fukseille on omat info-

sivunsa. Tästä alasivukokonaisuudesta löytyy 
myös ehkäpä koko sivuston interaktiivisin osio, 
eli sähköinen ilmoitustaulu, jota kaikkien kan-
nattaa ehdottomasti seurata. Ilmoitustaulu on 
jaettu muutamaan eri aihealueeseen, ja saapu-
vat ilmoitukset yritetään mahdollisimman hyvin 
sovittaa niihin.  Sähköinen ilmoitustaulu toimii 
siis aivan samoin kuin ne perinteisetkin, ilmoi-
tus vain toimitetaan sähköpostitse sivuston yllä-
pidolle. Ilmoitus siis tännekin,  oli kyse sitten 
kirjatilauksesta tai kadonneesta penaalista. 

Linkit on kerätty yhdeksi listaksi, jonka katego-
risoinnissa on ehkä parantamisen varaa, ehdo-
tuksia otetaan vastaan. Linkityksiä on  mm. 
yliopistomaailmaan, opiskelua hyödyttäville 
sivuille, oululaisen opiskelijan elämää helpot-
taviin palveluihin sekä oululaisten biologien 
kotisivuille. Ylläpito ottaa mielellään vastaan 
linkkivinkkejä, joten ilmiantakaa sivut, joiden 
ehdottomasti kuuluisi tässä listassa olla.

Sivuilta löytyy myös vieraskirja, jonne voi jättää 
ruusuja ja risuja, terveisiä ja kehitysehdotuksia 
sekä muuta vastaavaa. 

Muistutettakoon vielä, että sivuston ylläpito 
vastaa pääasiallisesti vain sivuston teknisestä 
toteutuksesta, toimivuudesta ja päivityksistä. 
Sisällöntuotto on siis koko killan projekti. 
Jos sivuilta puuttuu jotain sellaista, mikä mie-
lestäsi sinne ehdottomasti kuuluisi, ota yhteys 
ylläpitoon ja esitä ideasi. Hyvää ideaa ei myös-
kään kannata jättää kertomatta vain siksi, ettei 
itse haluaisi sitä lähteä työstämään – aina voi 
löytyä joku muu toteuttajaksi. 

Syntaksisen kotisivut löytyvät osoitteesta http:/
/www.student.oulu./~syntaksi. Sivuston yllä-
pitoon saa parhaiten yhteyden sähköpostitse, 
osoite on syntaksi@paju.oulu..

Killan kotisivut Janiika Aaltonen
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Väinö Linnaa lainatakseni: ”Suomen 
suvi on kaunis. Mutta lyhyt.” Lyhyy-
destä ovat varmasti kaikki samaa 
mieltä, mutta kauneus on edelleen 
katsojan silmässä.  Monen mielestä 
kaunis kesä on lämmin ja aurinkoi-
nen, sellainen milloin voi viettää 
mahdollisimman paljon aikaa ulkona. 
Tähän verrattuna viime kesä olikin jon-
kinasteinen katastro. Onnekkaimpia 
taisivat olla ne, joilla oli tilaisuus viet-
tää aikaansa aivan pohjoisimmassa 
osassa maata. Etelässä sen sijaan 
satoi lähes putkeen pari kuukautta, 
eikä sää aina hellinyt lomailijoita täällä 
Oulussakaan. Huono sää kiristää 
ihmisten hermoja ja ennen kaikkea aiheuttaa 
turhautuneisuutta, sillä on vaikea keksiä mitään 
mielekästä tekemistä. Mutta ei hätää, rakkaat 
lukijat! Lehdykkä tarjoaa teille seuraavaksi eri-
laisia ajanviettotapoja sadepäivän varalle:
 Ensimmäinen vaihtoehto lienee se 
helpoin: älä tee mitään. Ulkona sataa, sinne ei 
voi mennä joten miksi ihmeessä pitäisi vaivau-
tua tekemään mitään muutakaan? Tässä tosin 
piilee se paradoksi, että miten ihminen oikein voi 
olla tekemättä mitään. Laiskottelija istuu yleensä 
tuolissa tai makaa sängyllä, joten onhan sekin 
jonkinlaista tekemistä. Pidemmän päälle mitään 
tekemättömyys voi olla äärimmäisen tylsää (ellei 
sitten satu nukahtamaan) ja sen kirjaimellinen 
noudattaminen on jotakuinkin mahdotonta, joten 
ohitetaan tämä vaihtoehto erittäin nopeasti. 
 Toinen juttu on se, mihin yleensä kal-
listutaan kaikkein useimmin: katso telkkaria. 
Televisiolupa on kallistunut tasaisesti viime vuo-
sina ja sen kunniaksi tarjotaan kesällä uusin-
tana erinäisiä sarjoja ja muita ohjelmia. Joku-
nen vuosi sitten oli mahdollista katsoa kaikki 
vanhat mustavalkoiset Tarzan-elokuvat. Huvit-
tavinta tässä oli se, että ilmeisestikin tekijöiden 
rahat olivat loppuneet kesken kaiken ja samoja 

otoksia käytettiin elokuvasta toiseen. 
Kun alkuasukkaat olivat juosseet kar-
kuun leijonaa, niin sama porukka 
pakeni pari elokuvaa myöhemmin 
perässään vauhkoontunut norsu. 
Tarzan saattoi puolestaan taltuttaa 
saman verenhimoisen krokotiilin 
kolme tai neljäkin kertaa. Kesäinen 
tarjonta saattaa siis rajoittaa jonkin 
verran television katselua sateisena 
päivänä, ellei sitten turvaudu omaan 
varastoon. Kannattaa etsiä se kaa-
pissa perimmäisenä oleva video, jota 
ei ole katsonut sitten teinipäivien. Nau-
halla saattaa etiketin perusteella olla 
jokin lupaavan kuuloinen Brad Pitt 

–elokuva, mutta katsoessa selviääkin, että pik-
kuveli on nauhoittanut sen päälle Jyväskylän 
suurajot vuodelta X ja Y.
 Ukonilman yllättäessä TV:n katselu 
jää vähemmälle ja on keksittävä jotain korvaa-
vaa tekemistä. Tämän voi aloittaa vierailemalla 
niissä osissa kämppää, joissa tulee käytyä har-
vemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita luvatonta 
tunkeutumista naapurin asuntoon, vaan oman 
kämpän tutkimista. Löydettyäsi sopivan huo-
neen, aukaise jokin laatikko, mitä et ole tutkinut 
pitkään aikaan. Vielä hauskempaa tämä on sil-
loin, kun et ole omalla laatikollasi. Senkään tut-
kiminen on tuskin tylsää, sillä vain harva muis-
taa tarkalleen, mitä kaikkea on tullut laittaneeksi 
säilöön. Mikäli laatikossa on mehukkaita salai-
suuksia (biologille riittää usein myös joku kum-
mallinen ötökkä), niin niiden parissa saa nope-
asti kuluman useammankin tunnin. Jos laati-
kosta ei irtoa mitään, niin etsi kiikarisi ja tir-
kistele naapureita. Muista kuitenkin sammuttaa 
valot, sillä ethän halua muiden näkevän puu-
hiasi. Vielä parempi on vetää verhot ikkunan 
eteen ja kuikuilla niiden raosta. Jos sinulla ei ole 
lähistöllä naapureita niin joudut tyytymään met-
säneläimiin ja muihin luonnonilmiöihin.
 Ovatko kiikarit hukassa? Ei hätää, 
mene kauppaan. Et todennäköisesti tarvitse 
uusia sandaaleja tai kukkahametta, mutta aina-
kaan et ole sateessa etkä enää joudu nyhjää-
mään kotona. Kaupasta voit myös ostaa uuden 
sateenvarjon ja tehdä enemmän tai vähemmän 
mielenkiintoisia löytöjä. Suurin osa alennetuista 
tavaroista lienee tosin kesärompetta, mutta aina-

Mitä kivaa voi tehdä sateella?
Marjaana Hellsten
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han sitä voi ostaa seuraavalle vuodelle. Ellet 
sitten sattumalta löydä itsellesi mitään mieleistä, 
niin voit toki aina valittaa asiasta myyjälle (mikäli 
onnistut löytämään sellaisen) tai jättää tulikiven-
katkuisen palautelomakkeen. Kotiin kannattaa 
suunnata aina elintarvikeosaston kautta, sillä 
biologilla ei voi koskaan olla liikaa ruokaa. Jos 
päivä on kulunut jo pitkälle niin voit kilauttaa 
kaverille ja kutsua itsesi kyläilemään. Satee-
seen kyllästynyt ystäväsi ilahtuu vierailustasi vii-
meistään siinä vaiheessa kun viet hänen tuhot-
tavakseen sipsejä (mutta ei niitä pahvituubissa 
olevia, eihän?), karkkia, keksejä ja jäätelöä. 
Niin, ja voithan myös ostaa itsellesi uudet kiika-
rit joilla sitten vakoilette kaverin naapureita tai 
oravia.
 Jos kauppareissu ei kiinnosta, niin 
voit toki jäädä kotiin ja kirjoittaa tarinan. Kerro-
taan, että suuri ranskalainen kirjailija Victor Hugo 
määräsi palvelijansa lukitsemaan itsensä alasti 
(tai ainakin melkein) ja ilman ruokaa huonee-
seen. Seuranaan 
hänellä oli vain kir-
joitusvälineet, eikä 
palvelija saanut 
päästää häntä ulos 
ennen kuin tulosta 
oli syntynyt. Näin 
jälkeenpäin ajatel-
len ei siis liene 
mikään ihme, että 
yksi hänen tunne-
tuista teoksistaan 
sai nimekseen 
”Kurjat”. Nykyai-
kana sadepäivän 
kirjailijan ei kui-
tenkaan tarvitse 
turvautua yhtä 
radikaaleihin kei-
noihin saadakseen 
aikaan jotain luettavaksi kelpaavaa. Tarinan 
voi aloittaa esimerkiksi sanoilla ”Olipa kerran”, 
”Kauan sitten kaukaisessa galaksissa”, ”Jo mui-
naiset luolamiehet” tai ”Oli synkkä ja myrskyinen 
yö”, vähän tyylilajista riippuen. Omintakeisem-
man aloituslauseen keksiminen on myös sallit-
tua. Tarinan tärkein osa on juoni, minkä suun-
nitteluun kannattaa uhrata jokunen minuutti. 
Tämän jälkeen keksitään muutama persoo-
nallinen henkilö ja sitten kirjoitetaan. Omien 
mieltymysten mukaan se kannattaa tehdä joko 
hyvän suunnitelman avulla tai sitten käyttämällä 
tajunnanvirtaa eli kirjoittamalla mitä mieleen 

tulee. Jälkimmäinen tapa mahdollistaa parem-
min mitä järjettömimmät sepustukset. Kyse on 
siis samasta metodista, jolla kirjoitetaan tent-
tivastauksia –ja suurin osa Lehdykän jutuista. 
Myös tarinan lopetukseen kannattaa kiinnittää 
huomiota. Loppu on yleensä tarina huipentuma 
ja kuuluisimmat lopetuslauseet ovat toisinaan 
jopa tarinan juonta tunnetumpia. Jälleen kerran 
oma luovuus on sallittua, mutta tässä muutama 
vaihtoehto: ”Sen pituinen se”, ”He elivät onnelli-
sina elämänsä loppuun asti” sekä jostain syystä 
erittäin usein käytetty ”To be continued”.
 Ja lopuksi: mene ulos. Siis metsään 
tai jonnekin. han tosi, luit oikein. Pesunkestävää 
biologia ei ole näet ainakaan vielä tehty soke-
rista ja sanotaanhan, että kesä kuivaa sen minkä 
on kastellutkin. Märkyyden voi kuitenkin halu-
tessaan välttää kätevästi pukeutumalla kurapu-
kuun ja kumisaappaisiin, jotka löytyvät takuulla 
jokaisen kaapin perukoilta. Onneksi nykypäi-
vänä ei tarvitse enää pukeutua tylsiin ser-

kunserkunkaiman 
saappaisiin, vaan 
kaupasta (katso 
neljäs ehdotelma) 
löytyy mitä upeim-
pia saapasmal-
leja. Ne kaikkein 
v ä r i k k ä i m m ä t 
saappaat vain on 
mitoitettu lapsille, 
mutta erittäin 
pienijalkainen bio-
logi voi kokea 
suuria onnenhet-
kiä lasten jalkine-
osastolla. Kurapu-
vut ovat hieman 
hankalampi juttu, 
sillä niiden suun-
nitteluun ja este-

tiikkaan ei ole kiinnitetty aivan yhtä paljoa huo-
miota. Etsivä saattaa kuitenkin löytää kirpputo-
reilta veikeitä, kymmenen vuotta vanhoja sade-
viittoja monenkirjavissa väreissä ja kuoseissa.
 Lopuksi huomautettakoon, että tässä 
mainittujen ajanviettotapojen kokeilu tapahtuu 
jokaisen lukijan oman harkinnan mukaan. Emme 
tietenkään toivo ensi kesästä sateista, mutta 
tämä nyt ihan vaan kaiken varalle, jos vaikka 
sattuisitte kesällä kaivamaan tämän Lehdykän 
jostain ja sitten päättäisitte kokeilla. Siis eihän 
kukaan ihan oikeasti laiskottele tai vakoile 
naapureita... Eihän?
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Varsi kohottautuu kuninkaallisessa uljaudes-
saan kohti taivasta ja hiljan arvokkaasti avaa 
herkät, siniset terälehtensä tervehtimään aurin-
koa. Tänään on kasville erikoinen päivä. Nimit-
täin pieni kukka tuntee johtosolukoissaan, että 
tänään se tulee ristipölytetyksi. Jokainen sen vii-
destä hedelehdestä suorastastaan pursuaa sii-
tepölyhiukkasia, jotka lähettää auliin hyönteisen 
mukana lähikukkiin. Ja sen neitseelliset, para-
karppisesti yhtyneet kolme emilehteä malttavat 
tuskin odottaa pölytetyksi tulemista. 
 Ei kulu kauaakaan, kun lähistöltä 
alkaa kuulua vienoa surinaa. Kasvi malttaa tuskin 
pysyä juurillaan. Sen kapeanpuikeat hammas-
laitaiset korvakkeet värisevät odotuksen kiih-
kosta. Surinan lähde – pieni kukkakärpänen – 
saapuu ja aloittaa varovaisen esileikin kiertele-
mällä kukkaa. Surina saa kukan mesinystyt erit-
tämään vuolaana tahmeaa nektaria. Kärpänen 
laskeutuu kukalle. Kasvi on pakahtua kiihkosta. 
 Kuin kiusoitellen kär-
pänen astelee terälehdellä ja 
taputtaa sitä etujaloillaan. Se 
lähestyy hitaasti kannusta, joka 
on jo puolillaan mettä. Se kui-
tenkin pysähtyy hetkeksi ja suri-
suttaa siipiään, mikä lähettää 
väristyksiä kaukaisimpien juu-
rien kärkiin asti. Mesinystyt tul-
vivat vuolaana makeaa mettä, 
joka täyttää kannuksen ääri-
ään myöten. Nyt kukka on 
valmis ottamaan vastaan kär-
päsen valtaisan imukärsän, 
joka jo etsiytyy kannuksen 
aukkoa kohti. Kärpänen aloit-
taa hörppimällä meden kan-
nuksen reunoilta, jonka jälkeen 
se painaa kärsänsä aukkoa 
vasten. Reikä on tiukka, mutta runsas meden 
määrä tekee sen liukkaaksi, joten imukärsä 
solahtaa sisään vaivattomasti. Kärpänen ensin 
maistaa mettä, mutta sitten yht’äkkiä survaisee 
imukärsänsä pohjaan asti. Se aloittaa rrrrraivok-
kaan meden lutkuttamisen samalla kihnuttaen 
karvaista selkämystään kasvin emiötä vasten. 
Karvaiseen selkään kiinnittyneet siitepölyhiukka-
set tarrautuvat tahmeaan, kiimaisena sykkivän 
emiön kiemurteleville luoteille. Tämä aiheuttaa 
puolestaan voimakkaita nestejännityksen muu-

toksia hedelehtien solukoissa, mikä saa heteet 
taipumaan kärpäsen selkää vasten. Heteet 
supistelevat ja supistelevat roiskuttavat kalliin 
lastinsa kokonaisuudessaan kärpäsen karvoi-
tukselle. Siitepölyä tulee niin runsaasti, että se 
tuhahtelee ulos kukasta tuulen vietäväksi.
 Täytettyään vatsansa kärpänen lähtee 
matkoihinsa. Mutta ei tarina siihen pääty. Emiön 
pinnalle joutuneet siitepölyhiukkaset aloittavat 
kilpajuoksunsa kohti maaliaan. Siitepöyhiukka-
sista kasvava siiteputki penetroi luotin pintasolu-
kon ja jatkaa matkaansa läpi vartalon päämää-
ränään sikiäimen ympäröimät munasolut. Kuluu 
tunteja ennen kuin hedelmöittyminen saapuu 
kliimaksiinsa ja siemenaiheet hedelmöitetään. 
Sikiäimestä kasvaa selkäluomainen kota täyn-
nään pieniä siemeniä. Kärpänen pyydetään pie-
nokaisten kummiksi.

Jälkikirjoitus:
Jos pystyit tunnistamaan, mistä kasvilajista tai 
edes -suvusta oli kyse, tiedät enemmän syste-
matiikasta ja lajintuntemuksesta kuin on terveel-
listä tietää. Jos yhtään kiihotuit lukiessasi, on 
seksuaalinen suuntaumuksesi vähintään arve-
luttava. Jos taas lukiessasi tunsit itsesi vaivautu-
neeksi tai tunsit empatiahäpeää tälläisen roskan 
kirjoittajaa kohtaan, voit onnitella itseäsi, koska 
samaa mieltä on myös kaverisi, vaikka hän luul-
tavasti valehteleekin.

Eroottinen novelli: Seksiä kukkakedolla
Sandman
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