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Puheen j o h t a j a n  p a l s t a  
Hanne Ruotsalainen

Heissan kaikille! Vuosi on vaihtunut ja sen myötä 
kiltamme on saanut myöskin uuden hallituksen. 
Mukana on vanhoja naamoja edelliseltä vuo-
delta, mutta myös aivan uusia ja innokkaita te-
kijöitä fuksien keskuudesta. Ja puheenjohtajana 
minun sitten kuuluisi saada tämä joukko toimi-
maan kiltamme ja kaikkien biologian opiskeli-
joiden parhaaksi. Palautetta toiminnastamme 
saa ja pitääkin antaa, jos siltä tuntuu. Toteut-
tamiskelpoisia ideoita otetaan myös vastaan. 
 Jotta toimintamme olisi taloudelli-
sesti mahdollista, on fuksien järjestettävänä jäl-
leen perinteinen Wappu-Vinpa. Jos fukseissa 
on vielä sellaisia, jotka miettivät, että ei jaksa 
kiinnostaa tai viitsiikö sitä osallistua järjeste-
lyihin, niin suosittelen osallistumaan. Päivä on 

varsin mukava, vaikka ympärillä pyöriikin päivän 
aikana satoja ihmisiä. Vinpasta saatavilla tuo-
toilla kiltaamme sitten pyöritetäänkin seuraava 
vuosi.
 Tämä vuosi on kiltamme 45-vuotis 
juhlavuosi. Sen kunniaksi järjestimme helmi-
kuun alussa juhlakahvit bilsan käytävällä. Tässä 
yhteydessä täytyy vielä kerran kiittää Merjoa ja 
muita kakkujen teossa mukana olleita, kakku-
jen leipomisesta ja tarjoilusta. Juhlavuoteemme 
mahtuvat totta kai myös vuosijuhlat, joiden 
suunnittelu käynnistyy pikkuhiljaa. Vuosijuhlia 
emme kuitenkaan pysty järjestämään pelkän 
hallituksen voimin, vaan mukaan tarvitaan mui-
takin kiltalaisia. Seuraa siis sähköpostia ja killan 
kotisivuja, joilla tiedotetaan suunnittelupala-
vereista.
 Mitä uutta tämä vuosi sitten tuo tulles-
saan kiltaamme? Parin ensimmäisen kuukau-
den aikana saimme tehtyä hallituksen kanssa 
perusteellisen sääntömuutoksen, ja uudet sään-
nöt on nyt lähetetty hyväksyttäväksi Patentti- 
ja rekisterihallitukseen. Juhlavuoden kunniaksi 
hankimme kiltapaidat, ja suunnitteilla on myös 
kiltahuoneen siivous- ja kunnostusoperaatio. 
Piakkoin alamme myöskin päivittää jäsenrekis-
teriämme, joka on ollut hiukkasen retuperällä 
jokusen vuoden. Eli kun sähköpostin välityksellä 
tulee kysely kaikille jäsenille kotipaikkakunnasta 
ja täydellisestä nimestä, niin toivon, että kaikki 
jäsenmaksun maksaneet vastaisivat tuohon 
viestiin.  
 Viime vuonna alkanut kotisivujemme 
uudistus jatkuu edelleen. Tämän vuoden alussa 
kotisivuille on tullut kilta-kohdan alle tietoa 
hallituksen kokouksista. Sieltä löytyy uusin 
hallituksen kokouskutsu ja koonnit edellisistä 
kokouksista. Hallituksen kokoukset ovat avoimia 
kaikille kiltalaisille. Kokouskutsu ja esityslista tu-
levat kotisivujen lisäksi myös killan ilmoitustau-
lulle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. 
 On aika toivottaa kaikille kiltalaisille 
aurinkoista kevään jatkoa, ja mukavia lukuhet-
kiä toimittajiensa myötä uudis-
tuneen Lehdykän parissa.
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helmikuuta otettiin 12 ki l talaisen 
voimin alas Kuivasjärvi-
Lintula akselilta pikkulin-
nunpöntöt ja suurin osa 
naakanpöntöistä. Viimei-
setkin naakanpöntöt 
noudettiin hieman myö-
hemmin myös pois. 

Jos juhlii Syntaksis jo kunnioitettavia lukuja, niin 
on killan linnunpönttöjenkin taival liki 20 vuoden 
mittainen. Taru kertoo, että ensimmäiset siivek-
käiden asunnot ripustettiin biologian opiskelijoi-
den toimesta Oulun puihin kahdeksankymmen-
täluvun loppupuolella. Ne sijoittuivat kartalla lin-
jaan Kuivasjärveltä Lintulammelle, Linnuntieksi. 
 Vuosien varrelle mahtui vaihtelevaa 
huolenpitoa ja hienosta ideasta alkoi olla jäljellä 
lähinnä sään ravistelemia kattoja, oravien järsi-
miä lentoaukkoja ja halkeilleita kattoja. Niinpä 
synkkänä ja myrskyisenä viime syksyn iltana 
vasarat kolisivat ja sirkkeli soi, kun ahkerat fuk-
simme ja kourallinen vanhoja vihreää väriä tun-
nustavia pykäsi kahdessa illassa sini- ja talitiais-
mallin pönttöjä yhteensä 240 kappaletta. Yhden 
pöntön jätimme Norssille kiitokseksi koulun 

tilojen lainasta. Materiaalikulujen 
kattamiseksi osa valmistuneista 
linnunpöntöistä päätyi joululah-
javinkkinä myyntiin yliopistolai-
sille, loput talvehtivat yliopiston 
eläintarhalla odottamassa pite-
neviä päiviä.
 Eräänä aurinkoisena helmi-

kuun aamuna koivun oksien lomasta kuului tar-
mokas, heleä si-si-si-sy. Sinitiainen siinä herät-

teli aamun luennolle talsivia opis-
kelijoita. Sen uutisotsikoissa lin-
nunpöntöt eittämättä taisivat olla 
päivän aihe, joten tintin myötä 
oli biologian opiskelijoidenkin aika 
herätä talviunesta talkoisiin. 19. 

Kuulumisia Linnuntieltä 
Hanna-Riikka Ruhanen

Vanhoista pöntöistä muutama hyväkuntoinen 
yksilö säästettiin uusiokäyttöön, lopuista muo-
dostui keskimittaisen biologian opiskelijan kor-
kuinen kasa saunapuuta. 
 Juttua kirjoitettaessa kalenterissa on 
kääntymässä maaliskuun lehti. Operaatio Lin-
nuntien merkeissä on piakkoin edessä lisää lin-
nunpönttöjen rakentelua valituille kohdelajeille: 
kotikoloja syntynee leppälinnulle, pikkuvarpu-
selle, naakalle ja puukiipijälle. Kohokohtana on 
tietty uusien pönttöjen vienti maastoon, jolloin 
asumukset sijoitetaan kunkin kohdelajin kan-
nalta sopiviin ympäristöihin Oulun kaupungin 
alueelle. 
 Sitten odotellaan 
asukkaita… Koko “rojektin” 
tarkoituksena ja sen yti-
messä häärineiden toi-
veena on, että linnunpöntöt 
sekä täyttävät tehtävänsä 
hyvinä pesäpaikkoina, koi-
tuvat iloksi kaupunkilaisille 
että innostavat jatkossakin syntaksislaisia tal-
koilemaan yhdessä - luonto mielessä luonnolli-
sesti! 
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logon ideointikin on jo hyvässä vauhdissa. 
 Kevään aikana kerho tulee kokoontu-
maan Muhoksen venesatamaan havainnoimaan 
joutsenia ja muita alkukevään lintuja. Retken 
aikana on myös mahdollisuus tutustua aktii-
viharrastajien käyttämään välineistöön, kuten 
kiikareihin, kaukoputkiin ja lintukirjoihin. Toinen 
retkikohde huhtikuussa tulee olemaan Mato-
korpi. Silloin on hyvä mahdollisuus tutustua 
peltojen lintulajistoon. Kurkia ja eri hanhilajeja 
tullaan mitä todennäköisimmin havaitsemaan. 
 Teemu Saarenpään johdolla on tarkoi-
tus aloittaa enemmän tai vähemmän säännöl-
liset linturetket kerhon nuorimpien harrastajien 
kanssa, ja tutustuttaa heitä välineiden käyttöön 
ja peruslajistoon. 
 Muhoksen lintukerhon tässä 
vaiheessa vielä pieni jäsenjoukko toivoo 
toimintaansa mukaan uusia ja vanhoja aktiivi-
sia ja vähemmän aktiivisia lintuharrastajia.

Hyviä muuttosäitä odotellessa!

Helmikuun viides päivä kokoontuivat muhos-
laiset lintuharrastajat kulttuurikeskukseen ja 
päättivät perustaa Muhokselle lintuyhdistyksen. 
Kokoontumiset saivat alkunsa Reino Rajalan 
ajatuksesta tiivistää Muhoksen lintuharrastajien 
yhteistoimintaa.
- Toimimme aluksi kiltapohjalta. Jos kiin-
nostuneita alkaa tulla toimintaan mukaan 
enemmänkin, ryhdymme miettimään myös rek-
isteröidyn yhdistyksen perustamista, kertoo 
kerhon puheenjohtajaksi valittu Reino Rajala. 
 Muhoslaisten lintuharrastajien yhteis-
toiminnan tavoitteena on lintuharrastuksen edis-
täminen Muhoksella ja lähikunnissa. Uusien 
harrastajien mukaan saaminen ja aloittelijoi-
den ohjaaminen harrastuksen pariin koettiin 
tärkeiksi päämääriksi. Kokouksiin onkin jo 
rohkaistunut tulemaan lintuharrastuksen aloit-
tamisesta kiinnostuneita ja varsinkin lasten ja 
nuorten mukanaolo on ollut ilahduttavaa. 
 Toiseksi tavoitteeksi muhoslaiset 
asettivat ensimmäisen lintutornin saamisen 
Muhokselle. Koivikon Luonnonvaraoppilaitos on 
jo luvannut maa-alueen torninpaikkaa varten 
Matokorven pelloilta, joille muuttomatkallaan 
pysähtyy satapäisiä vesilintuparvia. Muhoksen 
kunta tukee hanketta taloudellisesti.
 Muhoslaiset lintuharrastajat ovat 
innokkaasti lähteneet mukaan toimintaan ja 
uusia ideoita on ollut runsaasti. Esa Holopainen 
on valmistellut nettisivuja osoitteeseen 
www.muhoslinnut.com. Sivuilla esitellään 
yhdistyksen toimintaa ja tiedotetaan mm. 
yleisötapahtumista ja lintuhavainnoista. Oman 

Paljon melua tyhjästä?
Maria Jäntti
Sain tänä keväänä hyvällä mäihällä (ja suh-
teilla) mielenkiintoisen kesätyöpaikan. Pääsen 
koko kesäksi hoitamaan koe-eläimiä Tampe-
reen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
koe-eläinlaboratorioon. Tästä(kin) syystä lähdin 
kesken opiskelukiireiden käymään Tampereella 
työpaikkahaastattelussa ja tutustumassa tuohon 
hiukan pelottavaankin paikkaan. Ihan sattu-
malta kyseinen laboratorio oli kiinnittänyt myös 

muiden huomiota, nimittäin Animalian jäsenet 
olivat viime aikoina pommittaneet laitoksen 
johtajaa Kaija Hollia lukuisilla sähköposteilla, 
vaatien saada lisätietoa laitoksen aikeista 
saneerata koe-eläinlaboratorion tiloja. 
Sähköposteissa syytettiin laitosta myös 
saneeraushankkeen ja mahdollisten laajen-
nusten salailemisesta, sekä “valonaroista” 
eläinkokeista, joista Animalian edustajien 

Muhoksen intuharrastajien yhteis-
toiminta tiivistyy
Annukka Karjula
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mukaan pitäisi kertoa avoimesti yleisölle.
 Kyllästyttyään jatkuvaan hässäkkään, 
joka saneerausuutisista on seurannut, lääketie-
teellinen tiedekunta päätti järjestää aiheesta tie-
dotustilaisuuden, joka olisi kaikille avoin ja jossa 
saisi vapaasti esittää kysymyksiä aiheesta. 
Tämä tiedotustilaisuus järjestettiin perjantaina 
25.1.2005. Kun kerran muutenkin olin 
paikkakunnalla, en voinut vastustaa kiusausta 
hipsiä paikalle kuuntelemaan, millaista kes-
kustelua aiheesta käytäisiin. 
 Saavuin paikalle täysin tapojeni vas-
taisesti jo etuajassa. Luentosalin ulkopuolella 
seisoskeli laitoksen henkilökuntaa ja tiedotus-
välineitäkin oli paikalla. Tunnelma oli jokseenkin 
jännittynyt. Kun vihdoin päästiin saliin, Kaija Holli 
avasi tiedotustilaisuuden toivottamalla kaikki 
tervetulleiksi, ja meni sitten suoraan asiaan. 
Holli kertoi että kohutut koe-eläinlabrat on raken-
nettu 70-luvulla, joten ne todellakin ovat korjauk-
sen tarpeessa. Saneerauksessa olisi kyse vain 
tilojen uusimisesta siten että labraan saataisiin 
parempi ilmastointi, viemäriputket ja häkkien 
pesutilat. Mistään sen kummemmasta ei siis olisi 
kysymys. Holli ihmettelikin miksi tällaisesta asi-
asta pitäisi sen kummemmin informoida. Anima-
lian jäsenet olivat posteissaan myös ilmaisseet 
huolensa koskien huhuttua solututkimuskeskuk-
sen lopetusta. Tämä kuitenkin osoittautui vain 
huhuksi, jolla ei ole mitään totuuspohjaa, sillä 
solututkimusta ollaan pikemminkin lisäämässä 
eikä suinkaan lopettamassa. Selvennettyään 
näitä asioita kuulijoilleen Holli esitteli seuraa-
van puhujan Timo Ylikomin. Tämä kertoi 
lyhyessä alustuksessaan soluviljelyn perusteista 
ja eduista sekä solukokeiden ja eläinkokeiden 
eroista. Alustuksensa lopussa hän kuitenkin 
teki selväksi, että vaikka solukokeilla voidaan 
vähentää turhien eläinkokeiden määrää, niillä 
ei kuitenkaan voida vielä lähitulevaisuudessa 
mitenkään korvata eläinkokeita täysin. Tämä vii-
meinen huomautus tuntui aiheuttavan tietyissä 
Animalian edustajissa suorastaan tunnekuohuja 
ja eräs mies alkoikin mollata Ylikomin alustusta 
hyödyttömäksi ja unettavaksi, kun ei ilmeisesti 
keksinyt muutakaan vastaansanomista. 
 Seuraava alustus menikin astetta 
syvällisemmäksi, kun syöpätutkijanakin toimiva 
Olli Silvennoinen heitti alustuksensa lomassa 
ilmaan kysymyksiä, kuten: Onko ylipäänsä 
oikein kehittää länsimaista lääketiedettä? Tähän 
alustukseen Animalian edustajat eivät keksineet 
juurikaan sanottavaa, vaan alkoivat yhä tivata 
aiheesta saneeraukset. Kaiken kaikkiaan 

keskustelutilai-
suuden aikana 
saneeraukset, 
eli putkistojen ja 
i l m a s t o i n n i n 
uusiminen sekä 
p e s u t i l o j e n 
parantaminen, 
käsiteltiin ai-
nakin neljään 
kertaan. Kyse-
lijöitä kiinnosti-
vat myös seikat kuten tuleeko koe-eläimien 
määrä kasvamaan ja tuleeko kokeiden määrä 
kasvamaan. Tähän todettiin, että kokeet suo-
ritetaan kumminkin jossain. Jos ei Tampereella, 
niin sitten jossain muualla. Kokeiden kokonais-
määrään laajennukset eivät siis vaikuttaisi 
mitenkään. 
 Viimeiseksi salin eteen astui Heikki 
Kainulainen, joka vastaa saneerauksista.Hän on 
ollut lehdissäkin esillä ja esittänyt, että koe-eläin-
labraa tulisi saneerauksen lisäksi myös laajen-
taa. Tämä on saanut eläinaktivistit hyppimään 
seinille. Nytkin tivattiin moneen otteeseen mah-
dollisista laajennuksista, vaikka tuli heti alussa 
ilmi, ettei mitään päätöstä laajennuksista ole 
vielä edes saatu lääninhallitukselta. Paljon oli 
puhetta myös siitä, tulisivatko eläinten olot 
paranemaan saneerauksen myötä. Kaiken kaik-
kiaan keskustelu oli melkoista jankutusta ja 
samojen asioiden tivaamista. Ilmeisesti vallalla 
oli ajatus, että Tampereen Lääketieteellisessä 
tiedekunnassa on tekeillä jotain hyvin hämärää 
ja salamyhkäistä, ja kunnon kansalaisilta hal-
utaan salailla sairaiden tutkijoiden epämääräisiä 
kokeita. Itselleni oli rehellisesti sanottuna pet-
tymys kuunnella Animalian edustajien kysy-
myksiä, sillä olin odottanut rakentavaakin 
keskustelua, tai edes mielenkiintoisia näkökul-
mia enkä mitään turhaa inttoa. Jäi mielikuva, 
ettei monillakaan näistä “valveutuneista” ja 
vaikuttamaan haluavista ihmisistä ollut edes 
perustietoja asioista joiden vuoksi he olivat 
paikalle saapuneet. On tietysti hyvä että kes-
kustelua pyritään saamaan aikaiseksi, mutta 
tiettyjä perustietoja olettaisi molemmilla osapuo-
lilla edes olevan. Näistä tunnelmista on kuitenkin 
mielenkiintoista aloittaa työt kohutussa paikassa 
ja päästä itse näkemään mitä lääkiksen koe-
eläinlabran arki todella on. Ja kun minä tiedän, 
niin tekin tiedätte. ;) 

Jatkuu seuraavassa Lehdykässä
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LuOpiO:n Nuttujurkka
Teemu Halonen
MOROTUS MAXIMUS
Hyvää alkanutta vuotta kai-
kille! Kerrottakoon näin 
vaatimattomasti alkuun, 

että LuOpiO  keräsi Luonnotieteiden aka-
teemisten liiton (LAL) opiskelijajaostoista eniten 
uusia jäseniä suhteessa jäsenmääräänsä 
vuonna 2004. LuOpiO:n jäsenmäärä nousi 
neljänneksellä. Vuoden lopussa Oulun yliopis-
ton käytävillä liikkui yhteensä 202 luopiota.     
LuOpiO:n hallitus on hieman muuttanut koos-
tumustaan tälle vuodelle. Käytännössä samat 
naamat ovat eri asemissa. Toki muutama uusi 
jäsen liittyi LuOpiO:n hallitukseen, mutta toivoi-
sin enemmän uusien opiskelijoiden osallis-
tumista hallituksen toimintaan.  
 Mielestäni ammattijärjestön opiskeli-
jajaostona LuOpiO:lla on tärkeä rooli valottaa 
opiskelijoille opiskelun jälkeistä työelämää ja 
auttaa opiskelijoita hahmottamaan oman ase-
mansa jo opiskeluaikana. Opiskeluaikana ei 
ajattele koskaan valmistuvansa ja opiskelut eivät 
tunnu koskaan loppuvan. Lopulta loppu tulee 
ja siinä vaiheessa on syytä olla selvillä mitä 
seuraavaksi aikoo tehdä. Jo opiskeluaikana kan-
nattaa liittyä ammattiliittoon ja olla mukana liiton 
toiminnassa. Tällöin parhaiten auttaa itseään 
ja kenties pystyy tekemään parempia ratkai-
suja ja suuntaamaan opiskelujaan haluamaansa 
suuntaan. Usein tilannetta parantaa pelkästään 
se, että joutuu ja pystyy keskustelemaan muiden 
opiskelijoiden kanssa opiskelusta ja töistä. Täl-

löin joutuu itsekin miettimään omia ratkaisujaan 
ja sitä mitä loppujen lopuksi itse haluaa tehdä. 
 Pakollinen muistutus kesätöiden 
lähestyessä on se, että liittykää työttömyys-
kassaan! Ansiosidonnaista päivärahaa saa kun 
on ollut 43 viikkoa töissä (väh. 18 h/ vko). 
Tarkoittaa sitä, että jos jää valmistumisen jäl-
keen työttömäksi, niin saa ansiosidonnaista 
päivärahaa, joka on keskimäärin puolet parempi 
kuin normaali työttömyyskorvaus. Kun aloittaa 
keräämään viikkoja jo opiskelun alkuvaiheessa, 
niin viikot saa kerättyä ennen valmistumista. 
Tämä on todella halpa ja hyvä vakuutus näille 
aikakausille, jolloin koulutetaan enemmän luon-
nontieteilijöitä kuin on heille töitä. Työttömyys-
kassaan ei voi liittyä ennen kuin on töissä. 
Eli heti kun työt alkaa, niin kassan jäseneksi. 
Paljon informaatiota löytyy LAL:n kotisivuilta, 
http://www.luonnontieteidenakateemiset.org. 
 LuOpiO järjestää tänä keväänä myös 
kaikenlaista. Keväällä on taas perinteinen 
biljarditurnaus ja tilataan lisää äärimmäisen 
seksikkäitä, huomiota herättäviä ja hienoja LuO-
piO-paitoja. Infopisteitäkin on luvassa, jolloin voi 
kysellä ja saada vastauksia mieltä nakertaviin 
kysymyksiin sekä saada lisää tietoa LAL:sta. 

Hyvää kevättä!

Teemu Halonen
teemuha@paju.oulu.
LuOpiO:n PJ

Lehdykkä tutkii: Kahvin kulutus yliopistolla
Anna Honkanen ja Maria Jäntti

Me Lehdykän uudet toimittajat olemme suuria 
kahvin ystäviä. Kerran istuessamme syksyllä 
Humuksessa aloimme pohtia, kuinka paljon 
kahvia yliopistolla mahtaa kulua päivässä. 
Mietimme, että suuntaa-antavaa kyselytut-
kimusta voisi tehdä ravintoloissa ja kahviloissa. 
Kahvin kulutuksen todellista määrää olisi käytän-
nössä mahdotonta arvioida, koska kiltahuoneilla 
ja erilaisissa taukotiloissa keitettyjä pannullisia 
ei voi arvioida. Kehittelimme ajatusta, ja kun tuli 
aika koota ensimmäinen “oma” lehti, päätimme 

toteuttaa kahviprojektin.
 Haastattelimme kahvitutkimukseen 
kaikkia kampukselta löytyviä Unirestan ravin-
toloita ja tärkeimpiä kahviloita. Kysely suoritet-
tiin sähköpostilla Aularavintolaan, Discukseen, 
Juliniaan ja Snellmaniaan, ja suullisesti ravintola 
Kastariin, Datania-kahvilaan, Pedan kahvilaan 
ja Humus-kuppilaan. Pääkohtia kyselyssämme 
oli kolme, ja suunnittelimme kysymykset mah-
dollisimman helpoiksi vastata. Ajattelimme, että 
keittiöillä kiirettä riittää, ja nopeilla kysymyksillä 
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halusimme varmistaa vastausten saannin. 
Emme tulleet ajatelleeksi, että tapoja ilmoittaa 
kahvin kulutus on useampia. Niinpä vastauksia 
on ilmoitettu kupeissa, litroissa ja kiloissa. 
Olemme muuntaneet vastaukset kupeiksi 
päivässä, ja ne ilmoitetaan vastauksen perässä 
suluissa. Muunnoksissa käytimme osoitteesta 
www.kahvi.net löytyvää peruskahvin ohjetta: 
500g (12dl) kahvijauhetta + 8 litraa vettä = n.55 
kuppia. Erikoiskahvimääriä emme ole muun-
taneet, koska erikoiskahveihin perusohje ei 
päde.  

Kysymykset:
1. Kuinka paljon kahvia teillä kuluu päivässä, 
viikossa tai kuukaudessa?
2. Mitä kahvimerkkiä tarjoatte? Onko tarjolla 
reilun kaupan kahvia? Jos on, paljonko sitä 
kuluu? 
3. Onko kahvin kysynnällä “piikkiä” johonkin 
aikaan päivästä? 

Vastaukset:
Aularavintola:
1. Päivässä kahvia kuluu n. 250 litraa tavallista 
kahvia (n. 1720 kuppia), sekä erikoiskahveja n. 
10 litraa. 
2. Tarjoamme Pauligin Juhla Mokkaa. Reilun 
kaupan kahvia on ollut myöskin tarjolla, mutta 
huonolla menestyksellä. Päivätasolla 
reilunkaupan kahvia meni n.7 litraa (50 kuppia), 
joka oli myös erikoistarjouksessa.
3. Aulakahvilassa ja Wokkipajassa “piikkejä” 
on useampaan kellonaikaan. Ajat ovat noin 
aikoja, koska kaikki riippuu luennoista ja ryh-                       
mien kahvitauoista. Kahvilassa; kello 
9.00-10.00/ 12.30-15.00 Wokkipajassa; kello 
14.00 / 15.30-17.00/ 19.00-19.30.

Ravintola Snellmania:
1. Kahvia kuluu kuukaudessa noin, 15 kg (n. 83 
kuppia/päivä).
2. Kahvin merkki on Juhla Mokka. Reilun kaupan 
kahvia ei ole myynnissä.
3. Kahvin kysynnällä ei ole erityistä piikkiä. 
Kahvin kulutus vaihtelee tosi paljon, riippuen 
siitä, onko paljon juhlia, esim. väitöskahvituk-
sia.
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Ravintola Discus:
1. kahvia menee noin 7- 8 kg viikossa riippuen 
tilauksista (laskettu 7,5 kg:lla viikossa: 165 
kuppia/päivä).
2. käytämme Juhla Mokkaa, reilun kaupan 
kahvia ei ole myynnissä.
3. “ Piikki “ kahvin myynnissä on noin 8.30- 9.30 
ja 13.30- 14.30.

Ravintola Julinia:
1. Kahvia kuluu päivässä noin viisitoista litraa 
(103 kuppia/päivä).
2. Käytämme Juhla Mokkaa. Reilun kaupan 
kahvia on ollut tarjolla, mutta menekki oli todella 
vähäistä, hävikkiä syntyi paljon. 
3. Voi sanoa, että aamulla kahdeksan ja 
kymmenen välillä sekä iltapäivällä yhden ja 
kahden aikoihin.

Ravintola Kastari:
1. Viikossa kuluu noin 5 kg (110 kuppia/päivä), 
missä on mukana Saalastinsalissa tarjoiltu 
kahvi. 
2. Tarjolla on Juhla Mokkaa ja Presidenttiä. 
Reilun kaupan kahvia ei ole. 
3. Ei meillä.

Datania-kahvila:
1. Kahvia kuluu 350 kuppia päivässä. 
2. Juhla Mokkaa. Reilua kahvia ei ole tarjolla.
3. Päivässä on kaksi isompaa piikkiä. Ensim-
mäinen on aamulla yhdeksän tauolla ja toinen 
kahdeltatoista.

Humus-kuppila:
1. Tavallista ja reilua kahvia kuluu yhteensä 
300-500 kuppia päivässä. Ennen kahvia kului 
enemmän, mutta viimeisten parin vuoden aikana 

moni kahvinjuoja on siirtynyt teen juon-
tiin. 
2. Reilua kahvia eri laatuja sekä Juhla 
Mokkaa.
3. Aamulla on ensimmäinen piikki, kun 
uniset hakevat aamukahvinsa. Klo 12 
ruokailun jälkeen on toinen, ja klo 14 
tauolla kolmas piikki.

Pedan kahvila:
1. Viikossa kahvia kuluu 11 kiloa (242 
kuppia/päivä). 
2. Tarjoamme ainoastaan reilua kahvia!
3. Piikki on klo 14 tauolla.

Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että yli-
opistoväen kahvihammasta kolottaa eniten 
aamulla yhdeksän korvalla sekä iltapäivällä 
kahden maissa. Myös kahdentoista tauolla 
sumppi maistuu. Valtamerkki on Juhla Mokka. 
Ainoastaan Uuden Puolen kahviloissa piitataan 
kahvin alkuperästä. Muualta kuin Pedan kahvi-
lasta ja Humus-kuppilasta ei reilua kahvia kam-
puksellamme saa. Olemme laskeneet myös 
kahvin yhteiskulutuksen haastatelluissa 
paikoissa päivää, viikkoa ja kuukautta kohden. 
Laskuissa käytettiin Humuksen kohdalla keski-
arvoa eli 400 kuppia/päivä, ja Diskuksen koh-
dalla 7,5 kg/viikko. 

Kulutus päivässä: 3173 kuppia eli 461,5 litraa 
tai vajaa 58 pakettia. 
Viikossa: 15 865 kuppia, mikä tekee 2307,6 
litraa eli 288,5 pakettia. 
Kuukausikulutus: 63 460 kuppia, eli 9230,5 
litraa, eli vajaa 1154 paketillista. 

Arviomme kahvin vuosikulutuksesta on hatara, 
koska kulutusta loma- ja hiljaisempina aikoina ja 
viikonloppuisin on vaikeampi arvioida. Lähelle 
päästäneen kertomalla kuukausikulutus yhdek-
sällä, eli 571 140 kuppia, 83 074,5 litraa eli reilut 
10 384 pakettia. Jos laskee kolmen lomakuu-
kauden kulutuksen olevan 1/5 talvikuukausien 
kulutuksesta, kahvin vuosimenekiksi ravinto-
loissa ja kahviloissa tulisi 609 216 kuppia eli 88 
612,5 litraa. Tähän lisätään vielä epämääräinen 
arvio kiltahuone- ym. kahvimääristä, jolloin va-
rovaisesti spekuloiden voimme arvioida kahvia 
kuluvan yliopistolla vuodessa lähemmäs mil-
joona kuppia, mikä tekisi noin 145 455 litraa. Se 
määrä täyttäisi tavallisen 25x10 metrin uima-
altaan 58 cm:n syvyydeltä. 
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- Kahvipensas on alunperin afrikkalainen kasvi. 
Kaupallisesti tärkeimmät kahvilajit ovat Coffea 
arabica eli arabica-kahvi ja Coffea canephora 
eli robusta-kahvi C. arabicaa pidetään näistä 
parempana, ja 75 % maailman kahvintuotan-
nosta onkin sitä.
- Eri kahvimerkit ovat erilaisia sekoituksia kah-
vilajeista.
- Kahvin laatu riippuu käsittelystä. Käsitte-
lytapoja on kaksi. Hienoin eli ns. pesty kahvi 
saadaan märkämenetelmällä. Siinä hedelmä-
liha poistetaan, papuja liotetaan vesialtaassa 
1-2 vuorokautta, jonka jälkeen pavut pestään, 
kuivataan ja kuoritaan. Vanhempi tapa on kui-
vamenetelmä: kolmen viikon kuivatus ja papu-
jen kuorinta.
- Alkukäsittelyn jälkeen pavut paahdetaan halut-
tuun tummuusasteeseen, minkä jälkeen ne 
jauhetaan.
- Erään tarinan mukaan etiopialaiset munkit 
keksivät kahvijuoman. Heidän vuohensa söivät 
kahvipensaan marjoja ja tulivat levottomiksi. 
Munkit maistoivat marjoja itsekin tullen hetken 
päästä hyvin pirteiksi ja iloisiksi. Apotti pelkäsi 
paholaisella olevan sormensa pelissä, ja nak-
kasi marjat nuotioon. Siellä marjojen siemenet 
eli kahvinpavut paahtuivat, ja tuhkasta nousi 
huumaava tuoksu. Nokkelat munkit keksivät 
sekoittaa paahtuneita siemeniä kuumaan 
veteen. Tadaa: Kahvi oli syntynyt!
- Kahvin suunnitelmallinen viljely alkoi Mekassa 
1400-luvulla. Arabit ihastuivat kahvijuomaan 
siinä määrin, että säätivät aikoinaan lain, jonka 

mukaan naisella oli oikeus saada avioero, mikäli 
mies ei sallinut hänen juoda kahvia! Turkissa 
kahvin juominen kiellettiin 1500-luvulla, koska 
ihmiset viihtyivät paremmin kahviloissa kuin 
moskeijoissa. 
- Eurooppaan kahvi rantautui 1500-luvun lo-
pulla. Kahvilakulttuuri alkoi yleistyä eurooppa-
laisissa kaupungeissa 1600-luvulta lähtien. 
- Latinalaisessa Amerikassa kahvinviljely alkoi 
1720-luvulla muutamasta taimesta Martinique-
saarella. Nykyään kahvia viljellään yli 50 maassa 
eri puolilla maapalloa yli 6000 miljoonaa kiloa 
vuodessa. Suurin kahvintuottajamaa on Bra-
silia. 
- Tukholmaan perustettiin ensimmäinen kahvila 
vuonna 1708. Suomen puolelle kahvi saapui 
turkulaisporvareiden laivoissa 1720-luvulla. 
- Pohjoismaalaiset ovat nykyisin maailman 
kovimpia kahvin kittaajia. Kahvia kulutetaan 
henkeä kohden 8-10 kg vuodessa. Suomalaiset 
ovat aivan listan kärjessä: paahdetun kahvin 
kulutus vaihtelee 9-10 kilon välillä vuosittain. 
Raakakahvia kului vuonna 2003 huikeat 11,4 
kg/nenä. Vastaava luku koko EU:ssa on 5,43 
kg/hlö/vuosi.
(lähde: Paahtimoyhdistyksen sivut 
www.kahvi.net)
- Syntaksiksen kiltahuoneella kuluu viikossa 
1,5-2 kg reilun kaupan kahvia. Syntaksislaisilla 
on tapana keittää kahvistaan ihan kunnon moot-
toriöljyä.
- Luennolla kuultua: “Kafeiini tietysti lisää kaik-
kia mutaattioita.” :)

FAKTATIETOA KAHVISTA
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Suomalaiset ovat kahvinjuojakansaa. Vuodessa 
Matti Meikäläinen kiikuttaa kaupasta kotiinsa 20 
pakettia kahvia. Jotta suomalainen kahvinjuoja 
todella erottuisi kanssaveljistään ja -sisaristaan, 
täytyy hänen kitata useampi mukillinen kahvia 
päivässä. Mielellään vielä näkyvällä paikalla. 
Pyysimme laitoksemme kahvikuninkaita, lehtori 
Jaakko Lummetta ja killan isäntää Antti Ihanto-
laa, kertomaan suhteestaan kahviin. Lehdykkä 
esittelee: Suuret kahvinjuojat.

Jaakko Lumme: 

Paljonko kahvia juot päivässä?
Aamulla juon kaksi mukia. Siis mukia, onko ne 
nyt kahen desin. Aamupäivällä kun oon kat-
tonu päivän työt, juon mukillisen ja syönnin 
jälkeen toisen mukillisen. Iltapäivällä tykkäsin 
ennen käydä Humuksessa, mutta sitte ne nosti 
kahvin hinnan 80 senttiin. Sillä hinnalla pitäis 
saada ehjäreunanen muki, joka on kunnolla 
pesty. Siellä on aika epämääräistä. Nykyään 
juon iltapäiväkahvit sen sijaan Alakuppilassa 
vaikka siellä kuppi maksaa 95 senttiä. Saapahan 

ainakin puhtaan kupin. Myöhemmin iltapäivällä 
käyn vielä pääaulan Alakuppilassa juomassa 
kupillisen. Sen kanssa tykkään syödä palan 
mustikkatorttua tai mitä lie rahkapiirakkaa niillä 
onkaan.

Milloin aloitit kahvinjuonnin?
En mää sitä muista. Pienenä. Lapsena. Lapsena 
join aika paljon kaakaota. Missä vaiheessa se 
muuttu kahviksi, en muista.

Maitoa, sokeria vai mustana?
Sokeria 0-2 palaa per kuppi. Ei maitoa eikä 
kermaa. Paitsi lentokoneessa käytän aina kaikki 
ne pienet maitopakkaukset. Siellä alkaa niin 
närästyttää. Tiedänhän minä, ettei se siihen 
oikeasti auta, mutta saahan niin kuvitella.

Pidätkö erikoiskahveista?
En edes tiedä mitä niiden nimet tarkoittaa. Latte: 
Mitä hittoa? Cafe au Lait: Hö! Cafe Noir tarkot-
taa semmosta kahvia, jota voi juoda. Keitettyyn 
maitoon tehty kahvi ällöttää. Espresso käy. Te 
haluatte tietenki tietää siitä reilusta kahvista? 
En mää jaksa piitata siitä. Afrikassa juon paikal-
listen suosimaa sikuripohjaista kahvia. Siihen 
tulee puolet sikuria. Tiedättekö te ees mitä sikuri 
on? Eikö se oo sitä kahvinkorviketta? Joo, 
sitä käytettiin pula-aikana. Se on semmonen 
sininen mykerökukkainen kasvi.

Lempimerkki ja miksi?
Aivan sama. En osta itse koskaan kahvia. Jos 
ostan, niin värin perusteella. Nyt on kaapissa 
ruskea paketti. Eli sen pitää olla ruskeaa.

Mikä on paras aika päivästä kahvin nauttim-
iseen? 
Tanskalainen sanoo oluesta: “Ver gang.” Joka 
kerta.

Kuvaile lempikahviasi.
Ruskeaa. Lämmintä. Jos ei oo lämmintä, se 
käytetään mikrossa. Siis mikroaaltouunissa. 
Joukosta erottuu ainoastaan kahvi, joka on eilen 
jääny kahvinkeittimeen. Siihen kun laittaa kolme 
palaa sokeria, johan saa semmosen tujauksen 
että päivä lähtee käyntiin. Se ei siis oo lem-
pikahvini, se on vaan ainoa, joka oikeasti erot-
tuu muista.

S u u r e t  k a h v i n j u o j a t
Anna Honkanen ja Maria Jäntti
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Antti Ihantola:

Paljonko kahvia juot päivässä?
Tota hetkonen... No neljä kuppia päivässä juon 
about keskimäärin.

Milloin aloitit kahvinjuonnin?
Millos mä alotin? Se oli about joskus viisvuo-
tiaana.

Maitoa, sokeria vai mustana?
Maidon kanssa. Mä oon aina juonu maidon 
kans.

Pidätkö erikoiskahveista?
Kyl mä tykkään. Latte on hyvää. Ja suklaakahvi, 
juu. Espresso on välillä hyvää.

Lempimerkki ja miksi?
Se on varmaan Juhla Mokka tai Presidentti. Eiku 
tuo Costa Rica se on. Presidenttiä piti tällä het-
kellä kokeilla, se on yllättävän hyvää.

Mikä on paras aika päivästä kahvin nautti-
miseen? Ehdottomasti ku herää eli se on siinä 
aamulla. Yhen ja kolmen aikaan päiväkahvit ja 
mahollisesti kaverin luona iltakahvit.

Missä yleensä juot kahvisi?
Kiltahuoneella. Kotona.

Kuvaile lempikahviasi.
Ensinnäki ku kahvi keittyy, se poriseva ääni 
kuuluu asiaan. Ja se tuoksu. Ja nautintohan se 
juominenkin on. Kahvin juontiin liittyy muutenki 
se rentoutuminen, sitä ei saa vauhdista juoda.

P a l a u t e p ä i v ä t  
Anni Koskela

Opiskelijat ovat tunnetusti mielenterveysongel-
maisia, stressaantuneita ja usein huonotuulisia. 
Harhaillessaan yliopiston seesteisen säännöl-
lisiä käytäviä pitkin, istuessaan luentosalin vuoro-
vaikutteettomassa ilmapiirissä ja maksaessaan 
kahvia opiskelijaruokalan aina hyväntuuliselle 
kassatädille opiskelijasta voi tuntua, että jotain 
puuttuu. Missä on paikka purkautua, päästää 
patoutumat valloilleen?
 Annan yhden vaihtoehdon: Palau-
tepäivät. Ne järjestetään kaksi kertaa vuodessa, 
syksyisin ja keväisin. Paikalle toivotaan niin 
opiskelijoita kuin opettajiakin, jotta keskustelu 
olisi mahdollisimman vuorovaikutteista. Ideana 
on siis käydä läpi muutamista kursseista opet-
tajien opiskelijoilta keräämät palautteet, ja kes-
kustella rakentavasti kurssien ja opetuksen 
kehittämisestä. Suutaan ei ole kuitenkaan pakko 
aukaista, pelkkä kuunteleminenkin on mielen-
kiintoista, varsinkin jos keskustellaan itselle 
tutuista kursseista. Palautepäivillä myös jae-
taan joka vuosi erilaisia palkintoja, koska onhan 
palkitseminenkin eräänlaista palautteen 
antamista. Lisäksi joskus pidetään esimerkiksi 
arpajaiset, ja kahvitarjoilu tietenkin kuuluu luon-
nollisena osana tilaisuuden kulkuun.
 Niin, ja miten tämä liittyy opiskeli-
joiden mielenterveysongelmiin? No, tiedätte-
hän, mikä on yksi kiltahuoneenkin yleisimmistä 

puheenaiheista. Kuulostaako tutulta:
“ *ittu en kyllä tajunnu mitään tuosta viime luen-
nosta!”
“ *ittu ei tuolla ehtiny kirjoittaakaan mitään!”
“*ittu kun tuolla kurssilla on ihan pöljä ra-
kenne!”
Ural-vuorten yliopistolla tehdyn tutkimuksen 
mukaan *ittu-sanan määrä puheessa korreloi 
positiivisesti mielenterveysongelmien 
yleisyyden kanssa. Ja nyt päästään niihin Pa-
lautepäiviin: siellä saa keskustella juuri näistä 
asioista, jotka kursseissa *ituttaa. Räyhääjiä ja 
(liian) ilkeitä ihmisiä sinne ei kaivata, mutta Pa-
lautepäivät on juuri se tilaisuus, jossa saa luval-
lisesti sanoa suoraan oman mielipiteensä, ja 
mikä parasta, siellä on myös yleensä opettaja, 
joka voi vastata samalla mitalla. Ja voin kertoa 
salaisuuden: jo edellä mainitussa Ural-vuorten 
yliopiston vielä julkaisemattomassa tutkimuk-
sessa on saatu selville, että laitoksemme niillä 
opiskelijoilla, jotka ovat osallistuneet Pa-
lautepäiville, esiintyy paljon vähemmän mie-
lenterveysongelmia kuin niillä, jotka eivät ole 
päässeet tästä huvista osallisiksi.
 Viimeksi Palautepäivät pidettiin 
29.11.2004. Silloin keskusteltiin Maaeläimistön 
tuntemus ja ekologian, eläinfysiologian ja tilas-
tolaskennan kursseista. Välillä keskustelu venyi 
pitkäksi, välillä opettaja selvisi pelkällä pa-laut-
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teen esittelyllä. Tilaisuudessa jaettiin myös 
kaksi palkintoa. Hyvä luennoitsija 2004 -palkin-
non sai Marko Hyvärinen ja Kilta-aktiivi 2004 
-palkinto annettiin Emilia Pippolalle. Lisäksi Pa-
lautepäiville osallistujien kesken arvottiin ko-
piokortti, jonka voitti Tuomo Jaakkonen. 
 Mielestäni ei saa valittaa, jos ei itse 
ole tehnyt yhtään mitään asian eteen. Antakaa 
siis palautetta, ottakaa selvää asioista ja tulkaa 
Palautepäiville! Seuraavat Palautepäivät järjes-
tetään 16.5.2005 klo 14 salissa YB210. Toi-
votan kaikki sinne tervetulleiksi, myös fuksien 
kannattaa tulla katsomaan, millaisesta ihme-
jutusta oikein on kyse. Melko varmasti silloin 

on käsittelyssä myös joku ensimmäisen vuoden 
kurssi, joten fukseillekin pitäisi olla kommen-
toitavaa tiedossa. Lisäksi ensi Palautepäiville 
on tiedossa yksi pieni uudistus. Eikös olekin 
aika epistä, että tähän asti vain opiskelijat ovat 
saaneet antaa palautetta? Seuraavilla Pal-
autepäivillä käsitellään siis myös opettajien 
minulle lähettämää palautetta opiskelijoista. 
Toivottavasti saamme täten kuulla opettajien 
mielipiteen esimerkiksi opiskelijoiden luentokäyt-
täytymi sestä, opiskelutavoista ja muusta kiinnos-
tavasta. Haluammehan toki pelastaa itsemme 
lisäksi myös opettajat mahdollisilta mielentervey-
songelmilta. Tervetuloa palauttelemaan! 

Vaivautunut kopiokortin voittaja Tuomo.
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“jos metsään haluat mennä nyt, niin taku-
ulla yllätyt…”

Kuvittele: appivanhempien luona kylässä, ja aika 
mennä vessaan vaihtamaan suoja. Vessassa 
ei tietenkään roskista, joten joudut kiikuttamaan 
käytetyn suojan talon yleiseen roskikseen, 
todennäköisesti se on keittiössä. Nolottaa ja 
yrität piilotella mitä roskikseen laitat, kun muut 
istuvat kahvipöydässä. Tamponi on ympäröity 
runsaalla vessapaperilla, mutta silti veri puskee 
läpi. 
 Nyt loppui veritahrainen lakanapyykki 
ja haisevan vessanroskiksen tyhjennys. Ei tah-
maisia siteitä ja ohivuotoja. Oletko nukkunut 
pyyhe allasi kuukautisten aikana välttyäksesi 
pyykiltä? Kerrospukeutuminen on in, mutta ei 
alushousuissa. Vuodon ollessa runsasta voi 
joutua käyttämään sekä tamponia että sidettä 
yötä päivää. Kuukautisten loppupäivinä taas 
kuivan, turvonneen tamponin kiskominen itsestä 
ulos tuntuu tuovan kohdunkin mukanaan.
 Kertakäyttösuojien raahaaminen 

mukana maastotöiden aikana on kypsää - käyt-
tämättömänä ja käytettynä. Jos rinkan täyt-
täminen verisillä haisevilla räteillä ei innosta, 
käytetyn tamponin tai siteen voi aina tietysti 
piilottaa mättään alle tai rakkakivikkoon. 
Suomen Lappi on siis merkattu reviireiksi 
käytetyillä kuukautissuojilla, mutta tästä eteen-
päin se ei ole enää tarpeen.
 Nyt jo nuoruudessa alkanut häpeily 
saa riittää! Käytännöllistä, ekologista ja helppoa, 
kun osaa. Sienitamponit ja kestositeet eivät ole 
erityisen houkuttelevia, vaikka ovatkin ekologi-
sia vaihtoehtoja. Tamponit ja kertakäyttösiteet 
ovat puolestaan kalliita ja haisevat vessan 
roskiksessa pahalle. Myös kuppia tyhjennet-
täessä vedellä lutraaminen saattaa tuntua tuh-
laukselta, mutta kertakäyttösuojien valmistus, 
pakkaus ja kuljetus vaativat huimasti enem-
män energiaa. Kupin on luvattu kestävän jopa 
kymmenen vuotta. Sinä aikana kulutetun tam-
poni-side vuoren täytyy olla valtava. 
 Kuppia ostaessa vaihtoehtoja ei ole 
turhan paljon - täytyy vaan tietää onko 

K o l m e  n a i s t a  j a  k u p p i
Emilia, Riikka ja Suvi

Käyttöön vihkiminen konjakilla
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synnyttänyt vai ei. Synnyttäneiden 
naisten kuppi on hieman suurempi 
halkaisijaltaan. Kuppia saa silikon-
isena ja luonnonkumisena, joista 
jälkimmäinen saattaa aiheuttaa joille-
kin kumi-allergiaa, mutta tämä lienee 
harvinaista. Hintaeroa ei eri materi-
aaleista valmistettujen kuppien välillä 
juuri ole, luonnonkuminen on pari 
euroa kalliimpi. Kupilla on kolmen 
kuukauden palautusoikeus joten jos 
luonnonkumiallergia yllättää tai kupin 
käyttö ei muuten miellytä, rahansa 
saa takaisin.
 Vaikka tamponeista olisikin 
huonoja kokemuksia tai muuten vain 
ennakkoluuloja emättimeen tungetta-
via kapineita kohtaan, voi kupin käyttö 
sujua ongelmitta. Kun on pienet odo-
tukset, yllättyy aina iloisesti. Homma vaan nak-
sahtaa! Kuppia saattaa olla aluksi vaikea pitää 
kasassa paikalleen asettamisen aikana. Harjoi-
tus tekee mestarin, kuitenkin ja toisten kuukau-
tisten aikana homma sujuu jo luontevasti. 
 Kupin kanssa on mukava mennä sau-
naan ja uimaan julkisesti, kun ei tarvitse jännätä, 
roikkuuko tamponin naru näkyvillä. Lisäksi kuu-
kautisten aikana ei tarvitse ajoittaa seksiä tam-
ponin vaihdon yhteyteen välttyäkseen tamponien 
turhalta kulutukselta. Vihdoin kuukautisista voi 
tuntea innostusta ja jopa herätysliikkeen kaltaista 
hurmaa. Ikinä aiemmin kuukautiset eivät ole tun-
tuneet niin luontevilta. Kupinkäyttöön tutustut-
tuaan käyttäessä tekee mieli hehkuttaa äijille, 
kuinka nainen voi vihdoin tuntea kuukautisten 
aikana uuden vapauden tunteen kesähelteellä 
takapuoleen liimautuvan siteen sijasta.

Verikylpyjä ja uusia ääniä
Kuppi saattaa olla vähän sottainen, käyttäjästä 
riippuen. Verilimalähmät saattavat tahmata kädet 
runsaimpina vuotopäivinä. Eli vaikka kuppi on 
kätevä ottaa maastoreissuille mukaan toisin 
kuin tamponi- ja sidekuutiot, käsienpesumah-
dolli-suus olisi toisinaan enemmän kuin tarpeen. 
Mutta ensi kesän jälkeen tiedämme taas enem-
män maasto-ominaisuuksista. 
  Yleisissä vessoissa menee 
mielellään koppiin, jossa on lavuaari ja mahdol-
lista pestä kuppi, kädet ja joskus myös tuhero. 
Vessassa odottaa myös uusi äänimaailma, kun 
rapistelut vaihtuvat maiskahtaviksi ääniksi. 
Joskus kuppia pois ottaessa ääni voi olla melko 
voimakas - ja häkellyttävä. Lisäksi vessan vedet-

tyäsi on syytä tarkistaa pönttö. Veri kun ei aina 
kovin helposti huuhtoudu alas, ja seuraava kop-
piin tulija voi säikähtää pöntöstä löytyvää ve-
rilammikkoa. Tämän voi välttää huuhtomalla 
kupin sisällön lavuaarista alas.

“Senku räjäytät sen sinne tupsuun”
Miesten suhtautuminen on ollut positiivista ja 
jopa kannustavaa. Hyväntahtoista naureskelua 
ja kyselyitä kupin toimivuudesta on kuultu, mutta 
myös eläviä visioita kahdesta tytöstä pelaa-
massa pingistä valkoisissa, tiukoissa farkuissa. 
Pelin tiimellyksessä kuuluu maiskahdus, ja 
farkut räjähtävät punaisiksi. In their dreams, 
maybe. Kuppi on pysynyt hyvin paikoillaan myös 
liikunnallisissa harrastuksissa.

Jäähyväiset vaipoille
Moni hämmentyy törmätessään ensimmäistä 
kertaa äidin tamponeihin ja siteisiin vessan 
kaapissa. Jos tällaisen kupin olisi sieltä löytänyt, 
niin se olisi ollut vielä kovempi shokki. Kuppi 
kun ei ole mitenkään esteettinen näky vaan 
pikemminkin outo kapistus. Välttämättä kuppia 
ei kannatakaan suositella ensimmäisien kuu-
kautisten alettua, jolloin muutenkin ollaan niin 
epävarmoja kaikesta. 
 Kupin voi kuitenkin yksilöidä, sen voi 
nimetä ja siihen voi kiintyä. Mielenkiintoista 
nähdä minkälaisia kuppeja tulevaisuudessa 
tulee markkinoille: eri värejä, kimaltavia ja 
pimeässä hehkuvia. Pienet tytöt saattavat tosin 
jäädä kaipaamaan nukkevauvan vaipaksi hyvin 
sopivaa kertakäyttösidettä - sitä sellaista eri-
tyisen pulleaa mallia. 

Alkukeitto (HUOM! Älkää keittäkö luonnonkumista Keeper-
kuppia niin kuin me).”
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Kuukautiskerääjä keksittiin jo 1930-luvulla, 
mutta vasta viime vuosina se on alkanut saa-
vuttaa suurempaa suosiota. Kerääjä on luon-
nonkumista tai silikonista (merkistä riippuen) 
valmistettu pieni kuppi, joka asetetaan kuu-
kautisten ajaksi emättimeen. Vuoto kerääntyy 
kuppiin, joka tyhjennetään tarvittaessa. Kuppi 
kestää käytössä useamman vuoden (valmista-
jat lupailevat jopa kymmenen vuoden käyt-
töikää), joten kuppi on sekä luonnon että 
lompakon ystävä.
 Kuukautiskupin toiminta perustuu 
hyvin yksinkertaiseen periaatteeseen - ali-
paineeseen. Kun kuppi laitetaan paikoilleen, 
sen sisäpuolelle muodostuu alipaine, jonka 
avulla kuppi pysyy tiiviisti paikoillaan. Alipain-
een lisäksi myös emättimen lihakset pitävät 
kuppia paikoillaan. Kun kuppi on asetettu pai-
kalleen oikein, se on täysin luotettava, eikä ohi-
vuotoja tarvitse pelätä.
 Kupin vetoisuus on enemmän kuin 
useimpien tamponien tai siteiden imukyky, joten 

kupin tyhjennysväli on yleensä pidempi kuin 
kertakäyttösuojan vaihtoväli. Yleensä kuppi 
tyhjennetään 2-4 kertaa päivässä, tyhjennyksen 
yhteydessä se pestään kuumalla vedellä ja 
miedolla saippualla. Pitkien tyhjennysvälien 
lisäksi kuppi on käytössä muutenkin mukava, 
sillä se ei hiosta, hankaa, haudo, aiheuta haju-
haittoja tai lopu kesken. Oikein asetettua kuppia 
ei tunne lainkaan ja kuukautiset voi melkeinpä 
unohtaa.
 Terveydenkin kannalta kuppi on oiva 
valinta. Silikoni / luonnonkumi ei anna bakteereille 
samanlaista kasvualustaa kuin huokoinen tam-
poni, ja kuukautisvuoto pysyy kupin pohjalla, jol-
loin sillä ei ole kontaktia ilmaan eikä limakalvoihin. 
Kuppi on siis hygieeninen kuukautissuojavaih-
toehto. Ainuttakaan TSS-tapausta (Toxic Shock 
Syndrome) ei ole raportoitu kupin käyttäjien kes-
kuudessa koko kupin olemassaoloaikana.
 Lisää tietoa kuukautiskupista löytyy 
Kuukuppikunta-sivustolta, osoitteesta http://
kuukuppikunta.net.

Mooncup (vas.), Keeper alias Toivo (kesk.), Mooncup (oik.)

Kuukautiskerääjä
Janiika
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Lintujen uskomaton suunnistuskyky
William Velmala

L E H D Y K Ä N  L I N T U T I E T O I S K U

Lintujen muutto on aina kiehtonut ihmismieltä. 
Paitsi muuttomatkan rasitusten voittaminen 
myös lintujen suunnistustaito vaikuttaa mes-
tarilliselta, kun ne ylittävät tuntemattomia maita 
ja meriä, suunnistavat pilviselläkin yötaivaalla ja 
palaavat keväällä takaisin täsmälleen samalle 
pihapuun pesäpöntölle. Miten tuo kaikki on mah-
dollista, millä tavoin linnut oikeastaan löytävät 
tiensä perille?

Syntyneet suunnistamaan
Suomessa pesivät muuttolinnut palaavat 
keväällä pesimäseuduilleen etelästä - jotkut 
trooppisesta Afrikasta asti. Linnut palaavat joka 
vuosi pesimään samalle alueelle, mutta niillä 
on myös sama talvehtimisalue. Ne käyttävät 
vuodesta toiseen samoja muuttoreittejä ja lev-

ähdyspaikkoja. Ensisijainen suunnistusmeka-
nismi linnuilla on perinnöllisesti määräytynyt 
kiinteä muuttosuunta, vaikka matkan loppumetrit 
taitetaankin maastomerkkien avulla. Häk-
kikokein on todettu, että lehtokertut, joita 
syksyllä pidetään vakio-olosuhteissa valon ja 
lämmön suhteen, pyrkivät häkeistään ulos 
samaan ilmansuuntaan, johon niiden vapaat 
lajitoverit ovat muuttamassa. Lehtokerttu kiertää 

Välimeren matkallaan tropiikkiin. Kiertämisessä 
tarvittavat suunnanmuutoksetkin ovat perinnöl-
lisiä, sillä häkin eristyksessä olevat lehtokertut 
muuttavat suuntaansa täysin samaan aikaan 
kuin muuttomatkalla olevat lajikumppanit.
 Saksan ja Puolan kottaraiset muut-
tavat talvehtimaan länsilounaaseen Englantiin 
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ja Belgiaan. Eräässä tutkimuksessa kottaraisia 
pyydystettiin muuttomatkalta, kuljetettiin 750 km 
päähän Sveitsiin ja vapautettiin siellä. Nuoret 
kottaraiset jatkoivat muuttoa länsilounaaseen ja 
päätyivät Etelä-Ranskaan ja Espanjaan. Osa 
vanhoista linnuista korjasi suuntaansa ja lensi 
normaaleille talvehtimisalueilleen. Näiden 
tulosten valossa pääteltiin, että nuorilla yksilöillä 
on perinnöllinen muuttosuunnan ja -etäisyyden 
taju. Lisäksi kokemuksen myötä niille kehittyy 
taito paikantaa itsensä ja korjata tarvittaessa 
muuttosuuntaa.
 Perityn vaiston avulla nuoret linnut 
osaavat lähteä oikeaan suuntaan, mutta muut-
tosuunnan ylläpito tai sen korjaaminen tunte-
mattomilla seuduilla ei onnistu ilman apukeinoja. 
Usein kuulee puhuttavan, että muuttolinnut 
suunnistavat “sisäisen kompassin” avulla. Nyky-
tiedon mukaan linnuilla on useita eri navigointi- 
ja suunnistamismenetelmiä. Linnut käyttävät 
hyväkseen muun muassa aurinkoa, tähtiä ja 
maan magneettikenttää.

Taivaankappaleet kompassina
Aurinkosuunnistusta on tutkittu niinikään kot-
taraisilla. Häkissä olleet linnut pyrkivät täsmäl-
leen oikeaan muuttosuuntaan niin keväällä kuin 
syksylläkin, mutta kun häkkiin tulevan aurin-
gonvalon kulmaa muutettiin peileillä 45 astetta, 
muuttivat kottaraiset suuntaa saman verran. 
Lisäksi linnut pystyvät aistimaan auringon sijain-
nin myös pilvisellä säällä.

 Yömuuttajat käyttävät apunaan tähti-
taivasta. Eräs planetaariossa tehty koe osoitti, 
että vankeudessakin syntynyt hernekerttu osaa 
lähteä oikeaan suuntaan. Lintu suuntasi aluksi 
kaakkoon, mutta kun planetaarion tähtitaivasta 
kierrettiin siten, että se vastasi Välimeren alueen 
taivasta, muutti hernekerttu suuntaansa etelään 
- täysin niin kuin ne luonnossakin tekevät 
kiertäessään Välimeren itäkautta. Ne siis tunte-
vat tähtitaivaan matkansa varrella, vaikka sen 
asema vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan 
muuttuukin.
 Linnut pystyvät kaiken lisäksi ais-
timaan maan magneettikentän ja maan 
vetovoiman muutoksia. Tämä onnistuu ilmei-
sesti eräiden silmän värikalvossa olevien 
valoherkkien väriaineiden avulla. Pitkänmatkan-
muuttajien päästä on löydetty rautapitoisia 
ketjuiksi järjestäytyneitä magneettikiteitä, joiden 
on havaittu reagoivan magneettikentän muu-
toksiin.
 Muuttolintujen suunnistustaidot ovat 
siis eri menetelmien menestyksekkään yhdiste-
lyn tulosta. Eri lajit käyttävät eri suunnistustapoja 
eri suhteissa. Edellä mainituista selityksistä 
huolimatta lintujen suunnistustaitojen arvoituk-
sesta saatu tieto ei ole vielä täysin varmaa ja 
aukotonta. Ehkäpä se siksi koetaan yhä yhtenä 
luonnon ihmeellisimmistä ilmiöistä.

Artikkeli on alunperin julkaistu BirdLife Suomi 
r.y.:n jäsenlehdessä Linnut numerossa 1/2003.

Putisjuttu
Anna Honkanen

Pääkirjoituksesta kävikin jo selville, että olen 
syntyjäni pudasjärveläinen. Koillismaalla sijait-
seva Pudasjärvi (me alkuasukkaat lausumme: 
“Putasjärvi”, nuoriso suosii muotoa “Putis”) on 
vielä tämän vuoden loppuun asti pinta-alaltaan 
Suomen suurin kaupunki. Rovaniemen ja Rova-
niemen mlk:n yhdistyessä ensi vuoden alussa 
tämä kunnia meiltä riistetään. Pudasjärven kes-
kustaajama on nimeltään Kurenalus. Nimi tulee 
siitä, että se sijaitsee Kurkikylältä Iijokea jonkun 
matkaa alajuoksuun. Lapsuuteni olen viettänyt 
Pudasjärven itälaidalla reilun 200 asukkaan 
Puhoskylässä, kauniin Puhosjärven rannalla. 
Etäisyydet meillä päin ovat vähän eri luokkaa 
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kuin kaupungeissa. Terveyskeskukseen ym. 
peruspalveluiden luokse Kurenalle tulee kotoani 
matkaa 60 km. Kotikylän ja keskustaajaman 
väli tulee pudasjärveläisille tutuksi yläasteaikana, 
sillä kaupungin ainoa yläaste sijaitsee Kure-
nalla. Syrjäkyläelämä on jättänyt minuun pysy-
vän leiman, jota ylpeänä kannan. Jopa liiankin 
ylpeänä. Kaverit alkavat pikkuhiljaa olla korvi-
aan myöten täynnä ainaisia “putisjuttujani,” joten 
nyt kun minulla on tilaisuus kiusata neitseellistä 
yleisöä, sen teen. Olen laatinut alla olevan pika-
testin lukijoiden joukossa mahdollisesti lymyile-
vien piiloputislaisten paljastamiseksi. Muistakaa, 
että testi on tarkoitettu tehtäväksi totisena ja 
hampaat irvessä. Nauraminen on ankarasti kiel-
lettyä.

Testi: Oletko piiloputislainen?

Kysymykset: 

1. Kuuluisia putislaisia?
a. Hevibändit Kalmah ja Eternal Tears  of 
Sorrow sekä Suomen lentopallotähdet Tuomas 

ja Ilkka Sammelvuo.
b. Kalle Päätalo. Suuri ja mahtava. Muita ei 
kaivata. 
c. Ilmari Kianto ja Ateenan Olympialaisista 
skeet-ammuntahopeaa tuonut Marko Kemp-
painen.
d. Lehdykän ja Ylkkärin päätoimittajat.

2. Mitä on Pudasjärven vaakunassa?
a. Hopeinen juokseva poro ja kultaiset revontu-
let punaisella pohjalla.
b. Sininen järveä kuvaava pohja, jolla keltaisia 
putaita.
c. Kieli pitkällä hölkkäävä musta karhu, Otava ja 
keltainen havuornamentti.
d. Juntti nuijan kanssa.

3. Minne lähtisit hiihtolomalla?
a. Päiväksi Syötteelle laskettelemaan.
b. Rantalomalle.
c. Taivalkoskelle atimaan.
d. Pois Putikselta.

4. Mikä on Puikkari?
a. “Piikki”, johon verkko kootaan järvestä nostet-
taessa.
b. Yksi Puhosjärven pikku saarista.
c. Murresana.
d. Pudasjärven 1999 valmistunut virkistysuimala.

5. Mitä teet syksyisenä lauantaiaamuna?
a. Pistän tulet pirtinuuniin, keitän aamukahvit, 
heitän repun ja haulikon pykälään ja lähen 
mehtään kahtelemmaan mehtoja.
b. Juon aamukahavit ja lähen suolle kattele-
maan hanahia.
c. Nostan tikkuri niskassa ja kynnet kohm-
eessa pottua. Ja juon tietennii joka välissä 
kahvia.
d. Haudutan pannullisen teetä ja katselen 
puista hiljalleen putoilevia ruskan värjäämiä 
lehtiä.

6. Uskotko ufoihin?
a. Minä uskon Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaa-
seen, taivaan ja maan luojaan.
b. Totta kai. Niistä on kuviakin.
c. Ottaen huomioon galaksien lukumäärän ja 
tähtien lukumäärän per galaksi, ja olettaen 
että edes häviävän pienellä murto-osalla 
noista tähdistä olisi kiertolaisten joukossa 
planeetta, jolla vallitsee elämälle suotuisat 
olot, olen valmis hyväksymään sen mah-
dollisuuden, että joillain näistä planeetoista 
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mahdollisesti on älyllistä elämää. En ryhdy 
spekuloimaan, onko todennäköistä, että näillä 
mahdollisilla älyllisillä elämänmuodoilla on 
tarvetta ja halua matkustaa pois kotipla-
neetaltaan tai kykyä rakentaa pitkänmatkan 
avaruusmatkailuun soveltuvia laitteita. 
d. Mitä vittua!?!

7. Kenestä uskot polveutuvasi?
a. Saamelaisista.
b. Apinasta.
c. Savolaisista.
d. Australopithecuksesta.

8. Näet akkunasta, että naapurin isäntä käve-
lee tiellä. Miten reagoit?
a. Siinähän kävelee.
b. Kyttäät herkeämättä kulkijaa: “Ei käänny 
meille. Minnehän se on menossa? Tulukaa 
kahtommaan, kun naapurin isäntä kävellä 
koppasee tiellä! Joko se tuosta kääntyy..?”
c. Kyttäät herkeämättä kulkijaa. Kun olet ihan 
varma, ettei hänellä ole haulikkoa, kirvestä 
tms. astaloa mukana, laitat kahvin tulelle. “Jos 
se vaikka tulis hetkeksi raatailemaan.”
d. Kytätessäsi herkeämättä kulkijaa, laitat 
kahvin tulelle ja ryntäät sitten vauhdilla porstu-
aan, josta ovelta huudat ukon kahville, ettei se 
vaan kävele ohi.

9. Kuulet sanan “Rimmi”. Miten reagoit?
a. “Rimmiltä elämän evväät Putasjärven nuo-
rille.”
b. Elinkautistuomio.
c. Voi vittu! Pitikö muistuttaa!
d. Ekös se ole paikka jossain Oulun ja Vetelin 
välillä..?

10. Missä vietät talvisen lauantai-illan muiden 
nuorten kanssa?
a. Amaretossa.
b. Kurenkoskessa.
c. Jyrkkäkoskella.
d. Möykkälässä.

11. Mikä on lähin naapurikaupunki Kurenalta 
mitaten?
a. Taivalkoski.
b. Oulu.
c. Kajaani.
d. Kuusamo.

12. Mistä tiedät saapuneesi Kurenalle?
a. Enkelkuoro laulaa Hallelujaa.

b. Pysähdyt ensimmäisiin liikennevaloihin 
Oulun jälkeen.
c. Kyllä haju kertoo.
d. Sinut toivotetaan tervetulleeksi ilotulituksin.
           

Kysymysten pisteytys:

1. a. 5p Jep. Juuri tämä Keitä ne on? - osio. 
Putiksella ollaan ihmeen viehtyneitä metallimu-
siikkiin. Olen kuulemma jopa sukua Kalma-
hissa ja EToS:ssa vaikuttaneelle basisti Altti 
Veteläiselle. Pudasjärven lukiossa toimi vuosina 
1997-2003 lentopallolinja, jonne otettiin vuosit-
tain sisään kourallinen pallon hakkaamisessa 
lahjakkaita poikia.
b. 0p Niin katkeraa kuin se onkin myöntää, 
Päätalo on Taivalkoskelta.
c. 0p Niin katkeraa kuin se onkin myöntää, 
Kianto ja Kemppainen ovat suomussalmelai-
sia.
d. 1p Säälittävää pisteiden nuoleskelua. 
Häpeäisit!

2. a. 0p Eip, ne löytyvät 
Kuusamon vaakunasta.
b. 0p Eikä mitä, tuon minä 
vetäisin ihan hatusta.
c. 5p Näin on.
d. 0p Ei ole sekään. Nui-
jamies seisoo Lapin läänin 
vaakunassa.

3. a. 3p Ihan hyvä valinta.
b. 0p Putiksella on ehkä kolme, joilla on varaa…
c. 1p No mikä ettei. Pitäähän sukulaisiakin joskus 
tervehtiä.
d. 5p Hyvin todennäköisesti. 

4. a. 5p Jep.
b. 0p Sulla ei taida olla hajuakaan…
c. 1p Säälittävä vastaus. Senkin sluiba.
d. 5p Sekin.

5. a. 5p Näin meillä pitäjän itälaidalla. Metsäisten 
vaarojen välissä puhutaan vähän hoon päältä ja 
juodaan joka välissä kahvia.
b. 5p Hyvin mahdollista Länsi-Pudasjärvellä. 
Sieltä löytyvät laajat suot, ja murre väli-
vokaaleineen kuulostaa enemmän oululta.
c. 3p Jos on kerran pottua pannu, ni kyllä ne 
mukulat pittää sitte nostaakki.
d. 1p Teetä? Mikä ihmeen hihhulirisuparta sinä 
oot?
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6. a. 1p Kiersit kysymyksen. Mutta kelpaa, 
Pudasjärvellä on paljon lestadiolaisia. 
b. 5p Taidat olla Syötteeltä päin. Särkelän 
Atte esittelee ufoista ottamiaan valokuvia 
Syötekylällä Aten Kodassa. Ufot olivat yleinen 
näky Syötteellä vielä 1970-luvun lopussa. Las-
kettelukeskuksen rakentamisen jälkeen niitä ei 
juuri ole nähty. Syötekyläläisten selitys taivas-
taan koristaneiden valoilmiöiden yhtäkkiselle 
katoamiselle on varsin yksinkertainen. Ennen 
vaaran (eli Iso-Syötteen: kyläläisten mielestä 
pari tunturikasvia mäntyä pukkaavan vaaran 
laella ei tee siitä tunturia) rinteiden raivaamista 
oli kylän ukoilla tapana keitellä kuusenpersieissä 
pontikkaa, joka houkutteli ufoja paikalle. Kun 
korpikuuset lopettivat kyynelehtimisen, ava-
ruusaluksilla ei enää ollut syytä pysähtyä Syöt-
teellä. 
c. 0p Ihan liian tieteellistä. 
d. 3p Oikein hyvä vastaus.

7. a. 1p Saamelaisia asui Pudasjärven alueella, 
kunnes hämäläiset pyyntireissuillaan säikytte-
livät heidät pohjoisemmaksi noin tuhat vuotta 
sitten. 
b. 3p Helppo uskoa, kun sinua katsoo.
c. 5p “1570-luvulla tuli Ii- ja Livojokien varsille 

kymmenkunta savolaista alkuperää olevaa per-
hettä hyvien kaskimaiden houkuttelemana.”
d. 0p Elä kehtaa, eihän tuommoinen sana mil-
lään taivu putislaisen suussa!

8. a. 0p Ei näin…
b. 1p Tämä on aika yleinen reaktio syrjäkylillä 
muuallakin kuin Putiksella. 
c. 3p Ihan ksua, jos on sattunut olemaan kränää 
naapurin kanssa viime aikoina. Puhoskylällä on 
toisinaan tapana hieroa naapurisopua lassaut-
tamalla toiselta riitapukarilta olkapää tohjoksi 
haulikolla.
d. 5p Tämä on ehdottomasti se oikea tapa. 
Raatailukaveria ei saa päästää karkuun.

9. Rimminkankaan yläaste kokoaa kaikki 
Pudasjärven murkkuikäiset yhteen. Sivukyliltä 
koulumatkaa voi yhteen suuntaan kertyä 70 
km. On rankka paikka 12-16-vuotiaille herätä 
ennen kuutta joka aamu ja istua toista tuntia 
kylmissä linja-autoissa päästäkseen suorit-
tamaan oppivelvollisuuttaan.
a. 1p Sinut on pahasti aivopesty. Aika laihat on 
ne evväät, jotka Rimmiltä elämääni varten sain. 
(Jotain patoutumia?)
b. 3p Ahaa, olet ollut opettajana Rimmillä!

Puhosjärvi & alkuasukkaita jonkinlaisissa rituaalivaatteissa.
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c. 5p Jep. Näin me Rimmin käyneet. ;)
d. 0p On joo, mutta miten se liittyy Pudasjärveen?

10. a. 5p “Retto” on Kurenalustan ja koko pitäjän 
ainoa nuorten aikuisten baari. 
b. 1p Hotelli-ravintola Kurenkoski on tanssikansan 
suosiossa. Nuorta väkeä siellä käy vähemmän.
c. 0p Olet tainnut juuttua 80-luvun lopun villeihin 
kesiin, jolloin Eppu Normaali veti Jyrkän monttuun 
yli 2000 juhannuksen juhlijaa.
d. 3p Annan myötätuntopisteitä! Puhoskylän virkeän 
kyläseuran tanssilavalta voit löytää minut patsas-
telemassa järjestyksenvalvojan keltainen nauha 
olkavarressani. Muu väki siellä onkin yli 50-vuoti-
asta.

11. Näppärä välimatkalaskuri löytyy osoitteesta 
http://alk.tiehallinto./valimatkat. 
a. 0p Taivalkoski ei ole kaupunki. Ainakaan vielä. 
Välimatka on 65 km.
b. 5p Näinhän se on. Välimatkaa on vaivaiset 87 
km.

c. 1p Kaukaisin näistä vaihtoehdoista, 187 kilsan 
päässä.
d. 3p Vähän meni metsään. 128 km väliä.
12. a. 1p Tiettävästi näin käy, kun ajettaessa 
Näljängäntietä Pudasjärveltä poispäin ylitetään 
Suomussalmen kunnan raja. 
b. 0p Ainoat liikennevalot Pudasjärvellä löytyvät 
katsastusasemalta, kaatopaikalta ja Puikkarin 
vesiliukumäestä.
c. 3p Herkille joo. Poronkusen, pihkaisten verkka-
housunpersausten ja kumppareissa päivätolkulla 
hautuneiden karvaisten jalkojen tuoksusta ei 
voi erehtyä. 
d. 5p Usko tai älä. Näin se vaan on. Pudasjär-
ven muuttuessa tammikuussa 2004 kunnasta 
kaupungiksi, kunnanisät päättivät juhlistaa 
statuksenvaihtoa pystyttämällä Kuusamontien 
varteen Kurenalle neljä Kiinasta asti raahattua 
kolmiulotteista ilotulitus-valotaideteosta, joista 
kuulemani mukaan kukin rohmuaa energiaa 
yhtä paljon kuin pienen omakotitalon lämmitys. 
Viisaita miehiä. 

Putislaisia ei oo järjellä siunattu.
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Tästä idyllisestä näystä kesältä 2002 ei luonnonsuojeluväki tykkää. Sittemmin lehmien juot-
taminen järvessä on kielletty. 

Tulokset:

1-11 pistettä: Terveen paperit! Ei syytä 
huoleen.

12-29 pistettä: Sinulla on turistin näkemys 
Pudasjärvestä. Se on paikka, jonka ohi ajetaan 
matkalla Rukalle, ja hyvä niin. 
 
30-48 pistettä: Sinussa on pelottavan putupäisiä 
piirteitä. Arkaluontoinen kysymys, mutta oletko 
varma, ettei äitisi käynyt Pudasjärvellä yhdek-
sän kuukautta ennen syntymääsi?

49-60 pistettä: HYI HITTO! Sinähi oot putis-
lainen! Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin 
sanoa, että asiaa ei kannata näiden seinien 
ulkopuolelle levitellä. Käynti kallonkutistajalla 
voi auttaa. Syvin osanottoni.  

Lisää tietoa Suomen suurimmasta kaupun-
gista: www.pudasjarvi.

suurkaupungin sykettä
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L u O p i O : n  y h t e i s t o i m i n t a i l t a
Teija Aarrekari, Aino Ventelä ja Tuija Selänpää

Luonnontieteiden Akateemisten Liiton Oulun 
opiskelijajaosto LuOpiO järjesti biologian, 
biokemian ja kemian opiskelijoille yhteistoimin-
taillan Teekkaritalolla. Illan tarkoituksena oli 
tutustuttaa opiskelijoita muiden alojen opiskeli-
joihin ja jakaa tietoa LAL:sta sekä LuOpiO:sta.
        Ilta alkoi puoli kuudelta tilaisuudella, jonne 
oli kutsuttu Syntaksiksen, Histonin ja Valenssin 
hallitukset. Tarjolla oli kinkku- ja kasviskiusausta 
(+salaattia) sekä virvoittavia juomia oman maun 
mukaan. LuOpiO:n hallitus kertoi meille tiukkoja 
faktoja toiminnastaan. Virallinen osuus päättyi 
seitsemältä, kun ovesta ryntäsi mieletön määrä 
ihmisiä.
        Ihmiset kokoontuivat kuppikunnittain 
pöytiin, joten illan pääasiallinen tarkoitus ei ehkä 
ihan toteutunut... Tunnelma oli kuitenkin ainakin 
biologipöydässä hilpeä. LuOpiO oli järjestänyt 
illan ratoksi kaksi nestepitoista kilpailua. Molem-
missa kilpailtiin kolmen hengen sekajoukku-
eissa (siis kaikissa oli yksi biologi, yksi biokemisti 
ja yksi kemisti). Ensimmäisessä annettiin puolen 
litran pullo juotavaa, jotka piti tyhjentää mahdol-
lisimman nopeasti kolmen pillin avulla. Muuten 
pulloihin ei saanut koskea. Toisessa kilpailussa 
tarkoituksena oli jälleen tyhjentää pullo. Aluksi 
pullo piti avata käsin siihen koskematta. Pul-
lonjuoja ei saanut koskea pulloon ja juottaja 
ei saanut koskea maahan. Muuten ilta kului 
vapaan seurustelun merkeissä. Tosin hieno pöy-
dällä tanssimisesityskin nähtiin.

Eräänä kauniina helmikuun päivänä vedimme 
tutut vihreät haalarimme Lehdykkämme pt:n 
kanssa päällemme ja aloitimme polkupyörä-
marssin kohti Oulun Kitzbuheliä ja jokavuotisia 
ahkioajoja Raksilaan. Laskiaisen vietto alkoi 
loistavasti, sillä silmälasieni toinen linssi suut-
tui tulisesti marssimme aikana lasieni sangoille 
ja päätti lähteä omille teilleen. Linssi kuitenkin 
löytyi jotakuinkin ehjänä keskeltä pyörätietä 
hetken etsiskelyn jälkeen. Päätimme muuttaa 
hieman suunnitelmiamme ja poiketa matkan-
varrella kysymässä Raksilan suutarilta 
silmälasien ehjäysmahdollisuuksista. Hetken 
takahuoneessa ähistyään Seppo-Suutari saapui 

L a s k i a i s m ä j e s s ä
Mikko Viinanen

pienen vehkeensä kanssa ja voimakkain ran-
neliikkein onnistuikin korjaamaan kakkulani. 
Kaveri tuntui nauttivan tehtävästään niin paljon, 
ettei edes huolinut minkäänlaista maksua (ai-
nakaan rahallista). Kiitos! Näkökykyni palautui.
 Tupsulakkisia ystäviämme 
seuraamalla löysimme tiemme vihdoin kisa-
paikalle, kärppien kotiluolan viereen. Siellä 
joukkueemme kolmas linkki, wannabebiologi 
Tuomo, jo odottelikin meitä. Alkujärkytys iski 
kuin tuhat volttia vilkaistuamme ajojen päänäyt-
tämöä, tuota hillitöntä vuoren järkälettä. Mäki oli 
kunnioitusta herättävä talviauringon kirkkaassa 
paisteessa. Luulen, että jopa suuren sanka-
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rimme Palle Kalanderinkin polvet olisivat 
tutisseet hermostuneesta jännityksestä tuon jät-
tiläismäisen rinteen juurella. Tunnelma alkoi 
kuitenkin pikkuhiljaa keventyä, kun huo-
masimme ensimmäisten kisailijoiden laskujen 
myötä, että tulevasta surmansyöksystä voi todel-
lakin selvitä hengissä.
 Muitakin iloisia vihreitä ihmisiä alkoi 
vähitellen valua kisojen veriselle taiste-
lutantereelle. Yhdessä valtaisan kannus-
tusjoukkomme kanssa Mutanttisu-tiimimme 
hioi viimeiset sotasuunnitelmat huippuunsa. 
Lupasimme joukkueen kesken, että taistelemme 
eläimellisellä raivolla hampaat irvessä ja veren 
maku suussa kilpailun voitosta. Yhtään ei anneta 
periksi, ei yhtään! Hengen luonnin jälkeen 
päätimme aloittaa pitkän ja raskaan 
kiipeämisurakan vuoren vaarallisen jäistä län-
sirinnettä pitkin kohti tuulista huippua. Lukuisten 
vuodatettujen hikipisaroiden ja lihaskramppien 
saattelemana saavuimme vihdoin väsyneinä, 
mutta onnellisina hurjalle huipulle. Saimme 
huomata, että huipun olivat valloittaneet jo lukui-
sat muutkin tiimit muun muassa takinkääntäjä-
Ellin lääkisjoukkue. Siitähän se riemu vasta 
irtosi, kun tajusimme olevamme Ellin kanssa 
samassa lähdössä. ‘’Tollaset ex-bilsalaiset 
hakataan!’’ Hetken uhottuamme lopetimme 
vihollisjoukkueiden kanssa kaveeraamisen ja 
aloitimme ankaran keskittymisen tulevaa ki-
salaskuamme varten.
 Säännötkin alkoivat lukuisten lähtöjen 
jälkeen olla selvillä. Jokaisessa lähdössä oli 
vastakkain kolme joukkuetta ja jokaisen 
joukkueen kiihdytysahkiossa kolme joukkueen-
jäsentä. Lisäksi joukkueilla sai olla yksi henkilö 
työntämässä ahkiota räjähtäviin huippunopeuk-
siin vuoren huipulla. Jossain kaukaisessa hori-
sontissa rinteen juurella näkyi pieni punainen 
piste, metrin korkuinen tynnyri, joka oli tarkoi-

tus kiertää ja palata sitten takaisin lähtöpis-
teeseen mahdollisimman nopeasti, ahkio tietysti 
mukana. Jokaisesta lähdöstä vain nopein selviy-
tyi jatkoon. Kovaa peliä, mutta reilua sellaista - 
niin ainakin vielä siinä vaiheessa luultiin.
 Saimme työntöapua taistelevan 
taivalkoskelaisen, Veikon, muodossa. Pian 
lähtömme numero kuulutettiin. Kiinnitimme 
lukuisat suojavarusteemme estämään hau-

raiden ruumiittemme tuhoutumisen vuoren 
vihamielisillä rinteillä. Vielä hammassuojat 

suuhun, kypärä päähän ja menoksi! Ahtau-
duimme ahkioomme! Silmäilin viimeisiä ker-

toja noita jylhiä vuoristomaisemia ja vedin 
keuhkoni täyteen kylmänraikasta alppi-ilmaa. 
Veikko otti tukevan lähtöasennon ja kohta startin 
merkiksi ammuttu laukaus jo kajahtikin ilmojen 
halki. Akillesjänteet paukahdellen työntäjämme 
tuuppasi meidät jyrkkään, hohtavan valkoiseen 
rinteeseen. Adrenaliini ryöppysi verenkier-
toomme ja vesi lensi silmistämme, kun monet 
mäet kokenut ahkiomme kiihtyi tähtitieteellisiin 
nopeuksiin. Rinne oli loputtoman pitkä, mutta 
vauhtimme, jota ei ollut ennen Raksilassa nähty, 
sai matkan taittumaan nopeasti. Suurimmat 
jyrkännekohdat ja vaarallisimmat kuopat onnis-
tuimme väistämään salamannopeiden reek-
siemme ja korkean taitotasomme turvin. 
Punainen tynnyri lähestyi horisontissa yhä nope-
ammin ja nopeammin. Aloitimme jarruttamisen 
hyvissä ajoin ennen tynnyriä ja saimmekin 
ahkion vauhdin pysähtymään juuri sopivasti 
siinä kohtaa missä pitikin. Kääntöpaikalla huo-
masin kaikkien kolmen joukkueen olevan melko 
tasoissa. Tämä hermoja hivelevä urheilu-
spektaakkeli tulisi ratkeamaan kestävyyttä vaati-
vassa ylärinteen maraton-juoksussa. Melkoinen 
trilleri siitä muotoutuikin. Tynnyrin luona hyp-
päsimme nopeasti ahkiosta pystyyn. Olimme 
sopineet, että Tuomo vahvimpana kantaa ahkion 
takaisin ylös, joten lähdinkin enempää miet-
timättä spurttaamaan kohti maalia. Silmäkul-
mastani näin, että lääkispellejoukkue jäi heti 
jälkeen. Kolmantena joukkueena mukana olleet 
sinihaalariset smurfteekkarit yrittivät kuitenkin 
kovasti pyristellä vastaan eivätkä suostuneet 
vielä luovuttamaan. Uskoin kenkävalintani kos-
tautuvan jäisessä mäessä, sillä olin laittanut 
jalkaani slicksi-pohjilla varustetut töppöset. 
Kengät kuitenkin pitivät sen verran, että suoriu-
duin mittavasta urakasta ensimmäisenä maaliin. 
Jalat huutaen hoosiannaa jäin huipulle jännit-
tämään muiden joukkueemme jäsenten edes-
ottamuksia. Tilanne oli kutkuttava: Tuomo hyvin 
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kärkijoukossa ahkio hellässä karhumaisessa 
syleilyssään ja Anna kiihdyttämässä smurft-
eekkareiden ohi. Voitto olisi tuloillaan! Mutta 
sitten suursmurfteekkari ahkionsa kanssa 
päättää kiilata törkeästi Annan eteen. Rytmi 
katoaa juoksusta ja kaatuminenkin on lähellä, 
mutta jotenkin Anna kissamaisella notkeudel-
laan onnistuu säilyttämään tasapainonsa. Anna 
yrittää vielä apinan raivolla kuroa syntynyttä 
eroa umpeen, mutta matka loppuu kesken ja 
joukkueemme häviää smurfjengille vaivaisella 
metrillä! Mutanttisumme selkäranka napsahtaa 
poikki!
 ‘’V***u mitä sikoja!’’ Ilmeisesti mei-
dänkin olisi pitänyt luopua heti kättelyssä kaiken 
maailman kirjoittamattomista fair play-sään-
nöistä ja päästää joukkueemme rugby-
butcherhirviö tekemään tuhojaan. 
Hetken manattuamme ja enimp-
ien ärräpäiden lenneltyä totes-
imme jälleen kerran, että 
reilu peli on perseestä 
ja lähdimme laskeu-
tumaan teekkareiden 
juhlapaikalta takaisin 
laaksoon. Lisää tutun 
näköisiä vihreitä olioita 
oli saapunut kesk-
uuteemme alkuerämme 
aikana. Porukassa katkerat 
tappioilikset haihtuivat 
kuitenkin nopeasti ja jäimmekin 
innolla odottamaan modied-luokan 
laskujen alkamista. Modied-
luokka lopetti brutaalit kiih-
dytysajot, sillä luokan mestaruus 
ratkaistiin sivistyneesti tyylipistein. Eri 
alojen tupsulakit olivat suunnitelleet mitä 
ihmeellisimpiä mäenlaskuhärveleitä. Mukana oli 
esimerkiksi punainen pornosänky, jonka kyy-
distä löytyi villiintynyt Setä-Michael lukuisten 
lapsiystäviensä kera. Jostain kumman syystä 
paikalle saapunut poliisi ei oikein tykännyt Jack-
sonin pojan leikeistä vaan yritti laskun pää-
tyttyä tökkiä Michael-parkaa pitkällä mustalla 
pampullaan intiimeihin ruumiinosiin. Muita mod-
ied-luokan yritelmiä olivat muun muassa Kaks-
iportainen tutkintojärjestelmä ja IT-kupla (teltta), 
jonka sisään oli änkäytynyt kiinalaistyyliin luku-
isia pikku-ihmisiä. Voiton kuitenkin nappasi 
arkkitehtien laskiaispulla loistavan Mc kop-
pakuoriaisen nenän edestä. Mc koppa, kop-
pakuoriainen, koppa koppa koppa koppa 
koppakuoriainen!

 Modied-luokan mestaruuden ratket-
tua laskujen virallinen osuus päättyi. Kieroina 
ihmisinä kävimme puhaltamassa yhden ahki-
oista ja hauskanpito jatkui. Lukuisista läheltäpiti-
tilanteista huolimatta kaikki laskijat (ihme kyllä) 
selvisivät suurin piirtein yhtenä kappaleena kiso-
jen vapaamuotoisesta puoliskosta eikä Oulun 
pelastuslaitosta tarvinnutkaan häiritä. Saimme 
huomata, että pieneen ahkioon mahtui yllät-
tävän paljon väkeä yhtä aikaa. Tästä 
kimppakivasta löytyi kuitenkin myös varjopuoli: 
jäin ihmisbigmacin väliin pihviksi ja lasini otti-
vat jälleen pientä damagea. Sangat solmussa 
ja illan pimetessä imuroimme viimeiset jää-

tyneen hernekeiton jämät kisakeit-
tiön kattilan pohjalta naamariimme 

ja lähdimme vaeltamaan kohti 
Raksilan Euromarketin märkää 

päätä iloliemen ostoon. Nautin-
toaineet hankittuamme vaatima-

ton iskuryhmämme siirtyi Tuiraan 
sisätiloihin sulattelemaan matkan 
varrella mukaan kertynyttä lumi-
massaa.
 Maltaiset juomamme kitat-
tuamme ja pakolliset Ritken ja 
Ruuken avio-ongelmat katsot-
tuamme oli viimein Radisson 
Sassin ja virallisten laski-
aisbileiden aika. Paikallisessa 
känkkylässä ensin energiava-

rastojaan täydentänyt joukkomme 
löytyikin pian Sassin baaritiskiltä. 
Toppahousu-Travoltan bailuliikkeitä 
seuraten tutustuimme paikan tans-
silattiaan ennen illan pääesiintyjää, 
Tuomas & Juuso Experiencestäkin 

tuttua stand up-heeboa, Ismo Leikolaa. Ismon 
syvällinen huumori tuntuikin pureutuvan hyvin 
alkoholilla kyllästettyyn yleisöön. Leikolan 
vetäessä settiensä välillä henkeä lavalle astui 
silinterihattuun ja viittaan pukeutunut musiik-
kiprofeetta Pornolordi. Kovasti näytti näiden 
kahden herran välillä olevan yhdennäköisyyttä, 
lienevätköhän sukua toisilleen? Pornolordi kes-
kittyi balladeissaan yh teiskunnallisesti tärkeisiin 
asioihin, kuten miesten jaloihin käsityötaitoihin 
ja ihmisruumiin eri onteloiden anatomiaan ja 
toimintaan. Raikuvien suosionosoitusten saat-
telemana Pornolordi poistui lopulta takavasem-
malle ja luovutti vielä kerran lavan Leikolan 
Ismolle. Vaativan yleisön edessä Ismo kaivoi 
hihastaan viimeiset läppänsä, jonka jälkeen bile-
tys jatkui aina yön pikkutunneille saakka.
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Sain sähköpostiini mainoksen Markus H. 
Korhosen etikettiluennosta pari viikkoa 
etukäteen. Pidän kovasti Korhosen tyylistä kir-
joittaa ja hänen “Parannan paikallistuntemus-
tasi Oulussa”-palstastaan Ylkkärissä. Merkkasin 
päivämäärän heti kalenteriini: “Tämä on käytävä 
kuuntelemassa!”
 Saavuin paikalle luentosaliin L7 tasan 
klo 16. Paikalla oli kourallinen ihmisiä. “No 
onpa noloa, jos tänne ei oo tulossa enempää 
porukkaa,” tuumin. Etsin itselleni suojaisan 
paikan salin perältä ja levittäydyin lehtiöni 
kanssa pöydän ääreen. Väkeä alkoi lappaa 
sisään. Viisi yli neljä Sali alkoi olla jo ihan täynnä. 
Ei tarvitsisikaan istua yksin. Eteeni istui roteva 
korsto, ja aloin jo katua sijoittumistani takari-
viin. Yritin bongailla väkijoukosta muita bilsalai-
sia, tuloksetta. Kumma kun ei etiketti kiinnosta, 
vaikka on vuosijuhlat tulossa! Pistin merkille, 
että kuulijakunta ei ole ihan niin humanistipai-
notteista kuin odotin. 
 Kymmenen yli neljä Korhonen saapuu 
paikalle. “Voi kauhia! Onko tämä nyt oikia Sali 
varmasti?” Korhonen epäilee tulleensa saliin, 
jossa on alkamassa luento suomalaisen seksitie-
teen perusteista. Alkujärkytyksestä toivuttuaan 
Korhonen aloittaa muistelemalla ensimmäisiä 
OYY:n vuosijuhlia, joissa oli mukana 1980-luvun 
lopulla. Siitä sulava siirtyminen etiketin mukai-
seen pukeutumiseen, Alli Paasikiven roikkuviin 
käsivarsiin ja siihen, kuinka Kalle Päätalon 
Taivalkoskella on “Jalavan kaupasta ostettu viis 

metriä mustaa 
pyhähamekan-
gasta tytöille”. 
Pointtina oli se, 
että etiketti, tyyli 
ja muoti ovat 
kolme eri asiaa. 
Etiketin mukaan 
v u o s i j u h l i i n 
pukeudu taan 
t u m m a a n 
pukuun. Miehillä 
se virallisesti 
t a r k o i t t a a 
mustaa, yönsi-
nistä tai tum-
manharmaata 
pukua, valkoista 

paitaa, helmenharmaata solmiota, mustia sukkia 
ja ohutpohjaisia tummia kenkiä. Taskunenäliina 
ei ole pakollinen. Naiset pukeutuvat etiketin 
mukaan täyspitkään, eli noin nilkkaluuhun asti 
ylettyvään pukuun, tai pitkän vaikutelman 
antavaan hameeseen ja puseroon. Kengät ovat 
sirot ja pukuun sopivat, käsilaukku on mah-
dollisimman pieni ja olkahihnaton. Etiketti on 
kuitenkin joustava, onhan se pohjimmiltaan vain 
suosituskokoelma. Opiskelijoiden ei odoteta 
pukeutuvan kuninkaallisten tavoin. OYY:n vuosi-
juhlissa naisille riittää pitkä hame “tai ainakin 
mahdollisimman pitkä minihame,” ja miehillä 
kelpaa “hyvin synkkä kanariankeltainen pikku-
takkikin.” Palkka ja asema vaikuttavat pukeu-
tumiseen. Tohtorinarvon saaneen odotetaan 
pukeutuvan juhliin aina viimeisen päälle. Naisten 
puvun malliin, väriin ja materiaaliin etiketti ei 
puutu. Nainen saa halutessaan käyttää 
hihatonta, avokauluksista, takaa syvään uurret-
tua, tai asua, jossa on näyttävät halkiot. Nämä 
ovat muoti- ja tyyliseikkoja. Etiketti ei myöskään 
velvoita miehiä leikkaamaan tukkaansa lyhyeksi 
tai olemaan käyttämättä korvakoruja. 
 Seuraavaksi siirrytään lyhyesti etiket-
inmukaisiin pöytätapoihin. Muiden vieraiden 
kanssa seurustelu kuuluu olennaisena osana 
juhlaruokailuun. Seuraa tositarina, jossa eräs 
itseään täynnä oleva seurapiirinousukas, “nap-
paspieru”, yrittää illallisilla tehdä pöytäseu-
rueeseensa kuuluvan juhliin tottumattoman 
papparaisen olon mahdollisimman tukalaksi. 
Tarinan opetus on se, että etikettiä ei ole 
tarkoitettu ulkoa opeteltavaksi, jotta sillä voisi 
nälviä tottumattomampia. Onneksi paha sai 
lopuksi palkkansa, ja opimme “kuinka vastaat 
hienostuneelle pirulaiselle, jolla itsellään ei ole 
tapoja.” Seuraa toinen tarina siitä, kuinka 
hienostuneesti hoidetaan juhlissa syntyviä kius-
allisia tilanteita. Kun Genevessä pidetyillä 
illallisilla Italian tykistön evp. kenraali oli vaivih-
kaa alkanut kopeloida vieressään istunutta 
komeaa nuorta luutnanttia, oli tämä sivum-
malla pyytänyt Korhosta vaihtamaan kanssaan 
paikkaa. Tehtävä suoritettiin siten, että Korho-
nen valitti tuntevansa vetoa, jolloin luutnantti 
tarjoutui vaihtamaan hänen kanssaan paikkaa. 
Kenenkään muun ei tarvinnut tietää luutnantin 
kiusallisesta tilanteesta.
 Ylioppilaskunnan ja eri tiedekuntien 

Tapa- ja etikettiluento 21.2.2005
Anna Honkanen
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Lepakoiden jäljillä 
Janiilka Aaltonen

Koska innostuin lepakkotutkimuksesta vasta 
viime kesän Maaelukalla, olen edelleen 
jonkinlaisessa alkuhuuman vaiheessa, jossa 
imen itseeni kaiken lepakkotietämyksen, jonka 
vain käsiini saan. Kun kuulin, että Suomen 
lepakkotieteellinen yhdistys järjestää työpajan, 
jossa keskitytään lepakoiden talvehtimiseen, 
olin enemmän kuin innoissani - vihdoin jotain 
konkreettista tekemistä, eikä vain kirjojen luke-
mista!
 Niinpä löysin itseni tammikuun vii-
meisenä perjantaina Tampereelle vievästä 
junasta. Määränpääni oli Asikkala, mutta eihän 
sinne Oulusta suoraan millään kulkupelillä 
pääse. Tampereella vaihto Riihimäen junaan, 
Riihimäellä vaihto Lahden junaan. Lahden rau-
tatieasemalta pääsin sitten jyväskyläläisen le-
pakkotutkijan kyydillä perille Asikkalaan, joskin 
odotettua myöhemmin, sillä puutteellisten ajo-

ohjeiden vuoksi eksyimme reippaasti. Onneksi 
työpaja alkoi vasta lauantaina, joten myöhästy-
misestä ei ollut varsinaista haittaa. 
 Lauantain ohjelmassa oli enimmäk-
seen luentoja, puhumassa oli lepakkotutkijoita 
eri yliopistoista sekä geologisten muodostu-
mien asiantuntija Geologian tutkimuskeskuk-
sesta. Viimeksi mainittu kertoi maamme 
geologisista muodostelmista, jotka mahdollis-
esti voisivat toimia lepakoiden talvehtimispaik-
koina. Olin melko yllättynyt, kun sain tietää, 
että Suomessa on noin 1000 luolaksi luokiteltua 
geologista muodostelmaa. Myös talvihorroksen 
fysiologiasta kertonut luento oli ihan mielenk-
iintoinen, vaikkakin se sisälsi paljon yksityis-
kohtaista tietoa, jota en tietenkään enää muista 
- onneksi on muistiinpanot.
 Lauantain virallinen ohjelma päättyi 
lajintuntemusosioon. Ensin ihan perustietoja 

eli 
lepakko-workshopiin 
osallistuneen 
matkakertomus

nauhat tuottavat monille päänvaivaa aina vuosi-
juhlien alla. Seuraavaksi keskusteltiin niistä 
pitkään ja hartaasti. Nauhan päitä ei kannata 
solmia, vaan ne ommellaan siististi yhteen 
mansetin avulla. Miehet käyttävät nauhaa takin 
alla oikealta olkapäältä vasemmalle kupeelle. 
Naisilla nauha kulkee toisin päin, vasemmalta 
olalta oikealle kyljelle. Miehet voivat käyttää 
ylioppilaskunnan nauhan lisäksi kahta muuta 
nauhaa sen alapuolella. Naiset tekevät muista 
nauhoista yleensä enintään kahdeksan senttiä 
leveät rusetit, jotka kiinnitetään allekkain yo-
kunnan nauhaan rinnan korkeudelle. Nainen voi 
tehdä rusetin myös ylioppilaskunnan nauhasta 
ja kiinnittää kaikki nauhat rusetteina pukuunsa. 
Selvisi myös, että teekkaritytöt saavat kantaa 
teekkarinauhaa kuten miehet, eli oikealta olalta. 
“Myös ylioppilaskunnan nauhaa teekkarinaiset 
saa kantaa omaan transseksuaaliseen tyy-
liinsä.”
 Viimeisenä aiheena oli juhlapuhe ja 
vapaa sana. Juhlapuhe on yleensä enim-
mäiskestoltaan 12 minuuttia pitkä. Likaisille lau-
tasille ei puhuta, eli ennen puheen pitämistä 
odotetaan, että astiat on haettu pois pöydistä. 
Spontaaneista puheista eli vapaasta sanasta 
Korhonen varoitteli, sillä ne monesti viivästyt-
tävät ruokien tarjoilua, jolloin ruoka ehtii jäähtyä 

ja pihvi sitkistyä. Juhlaruokailun järjestämisessä 
ajoitus on tärkeä, ja jo muutama lyhyt spon-
taani puhe voi pistää keittiöllä asiat sekaisin. 
Viimeinen tarina kertoi törkeästä itsekkyydestä 
eräissä läksiäisjuhlissa. Juhliin oli “juhlakalun” 
pyynnöstä kutsuttu tanssiorkesteri, jonka oli 
määrä soittaa 80 minuutin setti. Hieman ennen 
tanssiosuuden alkamista eräs vieraista kilisytti 
lasiaan ja halusi pitää puheen. Vieraan 
puhuessa orkesteri asettui paikalleen odot-
tamaan. Kului tunti ja kaksikymmentä minuut-
tia. Orkesteri keräsi kamppeensa ja lähti. Vieras 
puhui yhä. Suositellun yhden minuutin sijasta 
vieras paasasi tunnin ja neljäkymmentäviisi mi-
nuuttia, pilaten siinä sivussa koko loistavasti 
alkaneen tilaisuuden. 
 Markus H. Korhonen onnistui 
saamaan kuivalta vaikuttavasta aiheesta aikai-
seksi erittäin viihdyttävän luennon. Salissa raikui 
nauru vähän väliä, eikä ainoastaan tarinoille 
julkkisten toilailuista. Korhonen pisti likoon myös 
itsensä ja oman persoonansa. Välillä hän äityi 
aivan mahdottomuuksiin, kuten esimerkiksi ver-
ratessaan Venäjän keisarisuvun päänaista maa-
tuska-nukkeen, alkaen esittää, kuinka hänen 
sisältään purkautuu kymmenen uutta tuhtia 
mummelia. En ole koskaan ennen poistunut 
luennolta yhtä hyvin nauraneena.
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maassamme tavatuista 11 lepakkolajista, sitten 
tärkeimpien tuntomerkkien läpikäymistä piir-
rosten ja valokuvien avulla. Katselimme myös 
valokuvia talvehtivista lepakoista, joiden tun-
nistaminen voi olla kovinkin kinkkistä, etenkin 
jos eläin on ahtautunut johonkin pieneen rako-
seen. Lopuksi vielä tarkastelimme viinaan säilöt-
tyjä lepakoita ja yritimme löytää niistä aiemmin 
mainittuja tuntomerkkejä. Eri lajien erottaminen 
on huomattavasti vaativampaa siinä vaiheessa, 
kun pitäisi tunnistaa kaikki lajit, eikä vain kahta, 
kuten eläinten lajintuntemuskurssilla (siellä riitti, 
että muisti pohjanlepakon selän kullankeltaisen 
värin - jos se puuttuu, kyseessä on viiksisi-
ippa).
 Lauantai-ilta kului sitten vapaamuo-

toisissa merkeissä, saunoen ja niitä näitä kes-
kustellen. Itse vietin kohtalaisen paljon aikaa 
näytille tuodun kirjallisuuden parissa. Lisäksi 
piinasin kanssaihmisiäni kinuamalla hyviä gra-
duideoita, tietysti lepakoihin liittyen. 
 Sunnuntaina meille kerrottiin lyhyesti 
lepakoiden rengastustoiminnasta maassamme. 
Aiemmin se ei ole kovin aktiivista ollut, mutta nyt 
uusien ohjeistusten myötä rengastustoimintaa 
yritetään saada kunnolla käyntiin. Rengastusten 
avulla saadaan paljon tärkeää tietoa mm. lepa-
koiden eliniästä ja muuttoreiteistä.
 Työpaja päätettiin retkeilyosuudella, 
eli suuntasimme maastoon etsimään talvehtivia 
lepakoita. Ensimmäiseksi kävimme ryömimässä 
erään Kalkkisissa sijaitsevan kartanon maakel-
lareissa, tosin huonolla menestyksellä - ainut-
takaan lepakkoa ei löytynyt. Toinen kohteemme 
oli Heinolassa sijaitseva polttoainevarastoksi 
louhittu luolasto. Siellä olikin sitten parempi 
onni, tarkan syynin jälkeen löysimme kolme 
vesisiippaa, yhden korvayökön ja yhden pohjan-
lepakon. En ollutkaan aiemmin nähnyt luon-
nonvaraista lepakkoa näin läheltä, tosin nytkin 
etäisyyttä jäi parhaimmillaankin melkein metrin 

verran. Mielenkiintoinen kokemus, joka tapauk-
sessa. 
 Heinolan luolassa tuli huomattua, ettei 
se lajintuntemus ole edes pidempään harras-
taneille aina yksiselitteisen helppoa. Löyty-
nyttä korvayökköä pidettiin ensin vesisiippana, 
kunnes joku sitten hoksasi, että ne, mitä olimme 
pitäneet korvina, olivatkin tragukset eli kor-
vankannet. Korvanlehdet lepakko oli taittanut 
kainaloihinsa suojaan kylmältä, eli horrostavaa 

korvayökköä ei oikein voi tunnistaa korvien koon 
perusteella, vaikka kesäaikaan moinen onkin 
toimiva tuntomerkki.
 Työpajan loputtua pääsin hämeenlin-
nalaisen lepakkoharrastajan kyydillä Hämeen-
linnaan saakka. Matkalla tuli puhuttua 
enimmäkseen lepakoista, mutta myös muis-
takin biologian alan jutuista. Hämeenlinnasta 
sitten suoralla junayhteydellä Ouluun, matkalla 
lueskelelin työpajasta mukaan tarttunutta ra-
porttia, joka käsitteli lepakoiden esiintymistä 
Varsinais-Suomen rannikolla ja Saaristomerellä 
(olisi tosin pitänyt keskittyä kasvifysiologiaan ja 
biokemiaan).
 Kaikenkaikkiaan viikonloppu oli 
mukava ja opettavainen kokemus, sekä erittäin 
lepakkopainotteinen - mutta sehän oli tarkoi-
tuskin. 
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Lauantai 4. joulukuuta klo. 06.40, seisomme 
pilkkopimeässä metsässä Oulun Pilpasuon 
reunalla. Joku siinä kylmissään hyppelee paika-
llaan, ja tokaisee: “Onhan tämä hullua!” Pian on 
alkamassa Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen 
yhdistyksen talviralli, tarkoituksena on nähdä 
mahdollisimman monta lintulajia 07.00-16.00 
välisenä aikana yhdistyksen toimialueella. Me 
päätimme lähteä kisaan mukaan viiden tule-
van biologin voimin, joukkueeseemme kuuluivat 
Tuomo Jaakkonen, Antti Ihantola, Matti Heino, 
Jukka Kiiskilä sekä Ville Suorsa.
 Seitsemän aikoihin muodostamme 
avorivin metsän reunaan ja lähdemme ylit-
tämään suota, missä tiedämme riekkojen 
asuvan. En ollut montaa askelta päässyt suon 
puolelle kun jo huomasin veden virtaavan 
maastokenkien varresta sisään, ja kohta alkoi 
peri-suomalaisia voimasanoja kuulua myös 
viereltäni. Vielä perjantaina olimme ruokalassa 
miettineet kumisaappaiden käyttöä suoretkellä, 
tuolloin yleinen mielipide oli että suo on jäässä 
ja saappaita ei tarvita. Tosin eivätpä kumppa-
ritkaan olisi paljoa auttaneet, allekirjoittanut kun 
tutustui pohjoispohjalaiseen aapasuohon reilusti 
reittä myöten! Ei näkynyt riekoista jälkeäkään 
suojuoksurupeaman aikana, mutta jäihän tästä 
reissusta sentään jotain kerrottavaa jälkipolville-
kin. Pienen huoltotauon jälkeen, noin 07.40, 

jatkamme matkaa syvemmälle Sanginjoen peru-
koille. Pimeiltä metsäteiltä yritämme löytää 
metsäkanalintuja, tai edes jotain lintuja, jotta 
saisimme raapustaa aloituslajimme rallilistoille. 
Samalla veikkasimme tuota aloituslajiamme; 
ääniä saivat varis, harakka, käpytikka sekä tali- 
ja hömötiainen.
 Sanginjoella aikamme tyhjää kierr-
eltyämme suuntaamme Ruskon kaatopaikan 
portille, nyt varis ja harakka olivat tyrkyllä aloi-
tuslajeiksi. Ei vieläkään yhtään lintua! Tehokasta 
ralliaikaakin oli käytetty jo reilusti toista tuntia, 
ja paineet alkoivat kasvaa. Ruskosta suun-
tasimme Tuiran uimarannalle, mistä löysimme 
räntäsateen seasta joukon sinisorsia. Saim-
mepahan rallimme vihdoin käyntiin! Tuira kartutti 
lajilistaamme vielä talitiaisella. Kaukovainiolta, 
asutuksen keskeltä, löytyy vielä pieni saareke 
hyvää kuusimetsää mistä toivoimme 
löytävämme eräitä metsälajeja. Metsän ruokin-
tapaikoilla kävikin aikamoinen vilske kun sini-, 
tali-, hömö- ja kuusitiaiset sekä oravat hyödyn-
sivät ruokintojen antimia. Täältä löysimme vielä 
käpytikan sekä tänä talvena hyvin harvalukui-
sen puukiipijän. “Tästä se lähtee!”, joku tokaisi. 
Sadekin oli juuri lopuillaan. Seuraavaksi suun-
tasimme Äimäraution hevostalleille, missä tiesi-
mme fasaanien asustelevan. Varis, harakka, 
varpunen ja keltasirkku kartuttivat lyhyttä 

Talvilajintuntemusta käytännössä
Ville Suorsa
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“Kun Hitler ja kansallissosialismi ovat kuolleet, ei 
ole enää syytä elää.” 

oli kaadettu golfkentän tieltä! No, saimmepa 
uusina lajeina teeren ja töyhtötiaisen sekä 
testasimme hiihtoladun ja golfkentän soveltuv-
uutta autolla ajoon.
 Edessä oli vielä viimeinen paritun-
tinen rypistys, ja taistelu pimeää vastaan. 
Epätoivoinen yrityksemme suuntautui Limingan 
keskustaan, missä asustaa joukko turkinkyy-
hkyjä. Yritimme löytää niitä viljasiiloilta, ruokin-
noilta sekä oletetuista yöpymispuista. Turhaan. 
Vieläkin epätoivoisemmalta tuntuva yritys oli 
lähteä viimeisenä peltopyiden perään Tyrnävän 
lakeuksille. Ajelimme kohti Tyrnävää samalla 
tuijottaen pimeneviä peltoja, osa takapenkkiläi-
sistä laski lampaita ja minä tuumasin: “Ihan 
turhaa! Ei niitä voi tuonne nähä!” Hetimiten huo-
masin tienvieressä pellolla “ylimääräisiä” tummia 
möykkyjä. “Tuolla! Pysähy!” Teimme tuolla het-
kellä luultavasti autosta ulostautumisen SE:n, ja 
pinkaisimme juoksujalkaa parikymmentä metriä 
tulosuuntaan. Uskomatonta, mutta totta, pellon 
reunasta nousi äännellen siivilleen kahdeksan 
peltopyyn parvi. Kello oli jo 15.40 kun lomp-
simme päitämme pudistellen takaisin autolle, ja 
aloitimme matkamme kohti Oulua.
 Vielä oli jäljellä rallin purku, missä 
käydään läpi kaikki havainnot ja julistetaan kisan 
voittaja. Ralliin otti osaa kaikkiaan yhdeksän 
joukkuetta eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, me 
sijoituimme jaetulle ensimmäiselle sijalle 29 
lajilla. Lopputulokseen olimme täysin tyytyväisiä, 
olihan meillä matkassa kaksi tämän “urheilu-
muodon” ensikertalaista, ja saimme nauttia 
raikkaasta talvipäivästä mukavanleppoisassa 
seurassa.

lajilistaamme. Fasaaninkin löysimme lopulta: 
juuri kun olimme kääntymässä takaisin erään 
tallin takaa, juoksi naaraslintu esiin hevosen 
suojista. Siinä taisivat hevosetkin oppia sanan 
lontoota, “Jes!”
 Seuraavaksi huomasimme seiso-
vamme vieraan talon olohuoneessa jakamassa 
tietoja lintujen talviruokinnasta, samalla kun 
komea mustalakkinen mustapääkerttu popsi 
pähkinämurskaa lintulaudalta parin metrin 
päässä ikkunan takana. Talon emännällä olisi 
ollut kerrottavaa vaikka kuinka paljon, mutta 
meidän oli jatkettava matkaa. Seuraava etap-
pimme olivat Hupisaaret, missä meitä olikin 
heti tilhiparvi vastaanottamassa. Kohta taivaalta 
kantautui myös urpiaisten ja vihervarpusten 
lentoääniä. Lopulta löytyivät ne nokkavarpuset-
kin. Nokkanissejen parissa olisi viihtynyt pitem-
päänkin, sen verran komea ja harvinainen näky 
tuo tuomissa ruokaillut neljäntoista linnun parvi 
oli.
 Nyt oli rallimme jo puolivälissä, ja lajilis-
taltamme puuttui vielä useita ennakkoon odotet-
tuja lajeja. Seuraavat kohteemme kasvattivat 
tätä listaa vain korpilla, harmaalokilla ja pikku-
varpusella. Haukiputaan Kellossa kuulimme ohi 
lentäneen pikku-/isokäpylintuparven ja näimme 
auton ikkunasta pellolla saalistelevan varpus-
haukan. Olimme matkalla Haukiputaan Virpinie-
meen, missä Caravaanarialueen ruokinnalla 
olisi nähtävissä pähkinänakkeli ja viereisestä 
kuusikosta pitäisi löytyä pyy. Virpiniemessä 
olimme kuitenkin täysin hukassa: ensin emme 
löytäneet koko aluetta, ja kun lopulta löysimme 
paikalle oli ruokinta tyhjä ja viereinen kuusikko 

Tapahtumapaikkana vuoden 1945 Berliini, 
päähenkilöinä Hitler ja tämän ylimmät ken-
raalit, sihteeri ja Eva Braun, juoni joka perus-
tuu elämänkertaan ja rooleihinsa paneutuneet 
saksalaiset näyttelijät. Tällainen elokuvahan 
on suorastaan pakko katsoa! Mennessäni siis 
katsomaan Perikatoa odotukseni olivat 
korkealla, olinhan odottanut tätä kohuakin herät-

tänyttä elokuvaa jo kesästä asti. Eikä minun 
todellakaan tarvinnut pettyä! 
 Perikato perustuu Hitlerin sihteerin, 
Traudl Jungen, ja Melissa Müllerin teokseen 
Until the Final Hour: Hitler’s Last Secretary, sekä 
Joachim Feistin kirjaan Inside Hitler’s Bunker: 
The Last days of the Third Reich. Elokuva on 
siis tehty historiallisiin faktoihin(Feist on amma-

L E H D Y K K Ä  L E F F A S S A
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tiltaan historioitsija) ja tuon ajan kokeneen Hit-
lerin läheisen työntekijän muistelmiin nojaten, 
joten se antaa melko todenmukaisen kuvan 
tuon ajan tapahtumista, toisin kuin monet muut 
elokuvat joita olen aiheesta katsonut. Myös se, 
että elokuva on saksalaisten tekemä, saa Peri-
kadon erottumaan edukseen muiden sotaeloku-
vien joukosta ja se, että elokuvassa puhutaan 
saksaa, saa katsojan todella eläytymään Ber-
liinin tunnelmaan. Monissa aiemmissa eloku-
vissa, jotka olen katsonut, Hitler ja tämän 
kenraalit on kuvattu hyvin mustavalkoisesti ja 
naiivisti suorastaan pahuuden ruumiillistumina, 
mutta Perikadon päähenkilöt eivät ole mitään 
demoneja vaan ihmisiä. Muutenkin elokuva on 
kiihkoton ja uskottava. Tätä aiemmin hyssyteltyä 
ja vaikeaa aihetta on siis onnistuttu mielestäni 
kuvaamaan hienotunteisesti ja saarnaamatta. 
Tämä on tietenkin saanut tietyt piirit epäilemään 
ohjaajaa natsiksi. 
 Näyttelijävalinnat ovat osuneet todella 
nappiin. Varsinkin Bruno Ganz tekee loistavan 
suorituksen Hitlerinä eikä Ulrich Matthes Göb-
belsinä jää yhtään huonommaksi. Elokuvaa kat-
soessa tuntui välillä niin kuin valkokankaalla 
todella esiintyisi Hitler. Eva Braunia eloku-
vassa näyttelee Juliane Köhler, joka muistuttaa 
ulkonäöltään Eija Vilpasta, mikä välillä hiukan 
huvitti.
 Elokuva alkaa siitä kun Hitler palkkaa 
22 vuotiaan Traudl Jungen sihteerikseen 
muutaman muun hakijan joukosta. Muuten 
elokuva keskittyy kuvaamaan vuoden 1945 
kaoottista Berliiniä. Suurimmaksi osaksi tarina 
etenee Hitlerin bunkkerissa, jossa Führer ei 
suostu uskomaan, että sotaa todella ollaan 
häviämässä. Lopulta tilanteen toivottomuus 
alkaa valjeta jo Hitlerillekin, varsinkin kun hän 
kuulee jopa uskollisen Himmlerin juonitelleen 
hänen selkänsä takana. Kuitenkin esimerkiksi 
Göbbels vaimoineen pysyy loppuun asti uskol-
lisena johtajalleen, ja tuo jopa omat lapsensa 
bunkkeriin odottamaan loppuaan Führerin rin-
nalla. Varsinkin rouva Göbbelsin uskollisuus 
tulee hyvin ilmi tämän sanoissa: “Kun Hitler ja 
kansallissosialismi ovat kuolleet, ei ole syytä 
elää”. Niinpä Hitlerin päättäessä päivänsä tuo-
reen vaimonsa kanssa, loppuu myös Göbbelsin 
perheen maallinen vaellus. 
 Berliinin sekasortoa Perikadossa 
kuvataan Hitler Jugendin jäsenen, noin 12 vuo-
tiaan pojan, ja saksalaisen lääkärin kautta. 
Berliinin tunnelma saadaan mielestäni hyvin 
vangittua ja sodan vaikutus ihmisiin näytetään 

kaikessa ahdistavuudessaan. Varsinkin kohdat, 
joissa sotilaspoliisit teloittavat “omiaan” rinta-
makarkureina olivat kamalaa katsottavaa. Myös 
se, että kaupunkia viime kädessä puolustivat 
panssa-rinyrkein aseistautuneet Hitler Jugen-
din jäsenet, lapset siis, oli järkyttävää. Tohtori 
Schenk, eli siis jo mainittu saksalainen lääkäri, 
edustaa elokuvassa jonkinlaista vastarannan 
kiiskeä, joka vastustaen ylempiä määräyksiä jäi 
hoitamaan haavoittuneita tilanteen toivottom-
uudesta huolimatta. Schenk myös arvostelee 
monessa kohdassa sotilaiden järkkymätöntä 
ja välillä jopa järjetöntä uskollisuutta Hitleriä 
kohtaan. Schenk ja Peter (Hitler Jugendin jäsen) 
tuovat sivuhenkilöinä elokuvaan lisää syvyyttä 
ja Berliinin tilanteen kuvaaminen on luontevaa 
näiden hahmojen kautta. Pääpaino kuitenkin 
pysyy tärkeimmässä, eli bunkkerin tapahtumien 
seuraamisessa.
 Kaikesta ahdistavuudestaan huoli-
matta elokuva on ehdottomasti katsomisen 
arvoinen, ainakin jos on aiheesta kiinnostunut. 
Tunnelma pitää otteessaan ja kyllähän niitä 
univormuja kieltämättä muutenkin ihan mielel-
lään katselee…;) Elokuva on merkittävä myös 
siksi, että se käsittelee saksalaisille itselleen 
vaikeaa aihetta josta on vaiettu jo liian kauan. 
On hyvä jos elokuva saa aikaan keskustelua 
noiden vuosien tapahtumista. Luen kyllä Perika-
don ehdottomasti parhaiden katsomieni eloku-
vien joukkoon.

L E H D Y K K Ä  L E F F A S S A

Maria Jäntti
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4.3.05 Reissuun lähdettiin illan 
suussa, kolmen biologin ja yhden 
kasvatustieteilijän voimin. Rovaniemi 
saavutettiin illalla yhdeksän aikaan, 
ja majoitukseenkin mahduttiin pie-
nien järjestelyjen jälkeen sekä 
avuliaiden Verbalaisten avustamina. 
Illan tavoitteena oli ehtiä Tivoliin, 
kunhan vain saataisiin ensiksi jotain 
purtavaa (joka ei loppunut kesken 
reissulla) ja hiukkasen juotavaakin. 
Tivoliin saavuimme jotakuinkin 
puolen yön hujakoilla, ja illan bändi 
aloitteli jo soittamista. Luvassa oli rut-
kasti jammailua, enemmän juotavaa 
ja vähemmän puhetta, kuten eräs 
henkilö asian kiteytti. Ilta sujuikin 
varsin rattoisasti, mutta hyytyminen yllätti ennen 
tappia. Illan sanastoa: 
Turkulainen = vieras mies sängyssä
Pussittaa = mennä vieraaseen makuupussiin
Talidomidi-mäyräkoira, käyttökelpoinen mm. 
pöytänä!
 Illan lopuksi eräs parivaljakko ei 
löytänytkään koululle takaisin, vaan suunnisti ohi 
yöpaikasta (biologin kuuluisa suuntavaisto). Lop-
pujen lopuksi yöpaikka löytyi, mutta matkalla 
täytyy ylittää tai alittaa pari estettä, kuten 
esimerkiksi aita (rimanalitus tapahtui!). Nukku-
mista ei myöskään helpottanut se, että eräs turku-

lainen oli pussittanut. Onneksi voimanaisemme 
Maria ja Anna tiesivät, miten turkulainen tal-
tutetaan ja saatetaan omaan pussiin.
 5.4.05 Aamu valkeni kirkkaana ja oli 
aika alkaa valmistautua suunnistukseen, joka 
alkaisi puoliltapäivin. Aamiaisemme venähti 
kuitenkin nelituntiseksi, jonka johdosta myöhäs-
tyimme lähdöstä. Koska olimme jo valmiiksi 
myöhässä, päätimme ottaa vielä virvoittavat 
päiväunet. Maria ehti ottaa tässä välissä osaa 
olutkyselyyn. Suunnistamaan pääsimme 16.30, 
ja suuntasimme toimintarastille. Luvassa oli 
lumivuoren ylitystä kottikärrykävelyllä, esteradan 
läpäisyä, jäämäen laskua ja umpihankiva-
paapainia. Lisäpisteitä saimme tuplapususta 
(tuomari oli ehdottoman hemaiseva uros!), 
kiitokset taasen Annalle ja Marialle! Kävimme 
lisäksi kahdella muulla rastilla, mutta totesimme 
niiden suuren haastavuuden ja siirryimme jäl-
leen kerran syömään. Anna puolestaan kävi 
menestyksekkäästi hedelmämetsällä. Majoitus-
paikassa viihdykettä tarjosi ihmispyramidi (ja sen 
hajoaminen). Illan kohokohta oli jälleen Tivo-
lissa. Vaikka poronkusemakuksaa ei tullutkaan 
tällä kertaa menestyksekkäälle joukkueellemme 
(Maria, Anna, Taru ja Inka), jaksoimme irroitella 
illan loppuun asti.
  6.4.05 Herääminen virkeämpänä kuin 
koskaan. Illalla oli ollut taikaa ilmassa ja osa 
joukkueestamme oli kadonnut! Eksyneet lam-
paat löytyivät kuitenkin ja matka saattoi alkaa 
kohti kotia. Reissusta jäi käteen hurjasti 
hauskoja hetkiä, hyviä juttutuokioita ja läjäpäin 
mustelmia.

Poronkusema  Inka Kynsilehto
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Tytti Töttelberg on ollut aivan tavallinen biolo-
gian opiskelija tähän päivään saakka. Hän on 
kuuliaisesti käynyt luennoilla ja valmistautunut 
hyvin tentteihin. Hän on uhrannut suuren osan 
sosiaalisesta elämästään opiskelujen alttarille, 
vaikka kaverit aikoinaan patistelivatkin mukaan 
rientoihin. Nykyään he eivät enää viitsi, koska 
he tietävät, ettei Tytti ikinä käy missään. Tarkem-
min ajateltuna Tytillä ei ole enää kavereita. Tai 
on, jos jokaisen häntä tervehtivän vastaantulijan 
voi kaveriksi laskea. Pojatkaan eivät Tyttiä kiin-
nosta. Tai teoriassa kiinnostavat, mutta hänen 
kohdalleen ei ole koskaan sattunut sitä oikeaa. 
Hän unelmoi ritarista, joka saapuisi valkoisella 
ratsullaan, nostaisi hänet syliinsä, hyväksyisi 
hänet sellaisena kuin hän on ja rakastaisi ikui-
sesti vailla ehtoja. Toisaalta, kuinka hänen koh-
dalleen olisi voinut sattua se oikea, kun hän on 
viettänyt suurimman osan ajastaan hämärässä 
asunnossaan paneutuen tieteellisten artikkelei-
den ihmeelliseen maailmaan. “Mutta ei siitä 
sen enempää”, miettii Tytti, sillä tänään hänen 
elämänsä tulee saamaan kokonaan uuden kään-
teen.
 Tänään hän nimittäin kävelee 
tiedekunnan kansliasta ulos maisterinpaperit 
kourassaan. Kansliassa häntä ovat onnittele-
massa dekaani, muutama professori, itse yli-
opiston rehtori ja muutama muu virkamies, joita 
Tytti ei tunne. Häntä onnitellaan kädenpuristuk-
sin ja seläntaputuksin ja onpa rehtori ihan itse 
leiponut pienen mansikkakakun, jota sitten kah-
veen kanssa maistellaan. Yliopiston johtopor-

ras kiittelee häntä pikaisesta valmistumisesta 
ja toivottelee vielä onnea tulevien vastuullisten 
ja haasteellisten työtehtävien hoidossa. “Kyllä 
sinä Tytti tulet pärjäämään maailmalla. Olethan 
saavuttanut maisterin arvonimen Suomen vii-
denneksi arvostetuimmassa korkeakoulussa*”, 
virkkaa rehtori hiukan ylpeyttä olemuksessaan. 
Onhan rehtorilla toki syytäkin olla ylpeä 
saadessaan päästää taas yhden kirkkaan va-
lopilkun tieteen taivaalle loistamaan.
 Päästyään kotiinsa Tytti ehtii tuskin 
riisua takkinsa ja hengähtää, kun ovikello jo 
soi. “Kukahan se mahtaa olla”, miettii Tytti. Te-
levisioluvan tarkastajaa hän ei pelännyt, sillä 
hänen 14-tuumainen matkatelevisionsa on kuin 
itsestään naamioitunut jo kaksi vuotta sitten 
likapyykkivuoreksi, joten Tytti päättää avata 
oven. Oven edessä seisoo jakkupukuun pukeu-
tunut, hyvin dynaamisen oloinen naishenkilö, 
joka puhuu englantia amerikkalaisittain. Nainen 
ojentaa Tytille virallisen näköisen kirjekuoren 
ja kertoo sen olevan työtarjous. “Työtarjous!” 
hihkaisee Tytti mielessään. Hänelle tarjotaan 
kotiovella työtä ennen kuin hänen maisterinpa-
pereissaan on edes muste ehtinyt kuivua! Tytti 
kiittää, sulkee oven ja rientää avaamaan kir-
jekuorta. Sieltä löytyy tarjous väitöskirjatyön-
tekijäpaikasta. Paikkana on Berkeleyn yliopisto 
Kaliforniassa. Kuoresta löytyy myös muovinen 
kortti varustettuna hänen kuvallaan ja helkilötie-
doillaan. Kortissa lukee isolla “Permanent resi-
dent card”. Tytti ei ehdi ihmetellä kuin hetken 
outoa korttia, kun ovikello soi taas. Tällä kertaa 

Onni soittaa ovikelloa Sandman

NAHKASIIPI
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ovella seisoo liituraitapukuinen mies.
 Koko pitkän iltapäivän Tytin ovikello 
soi vähän väliä. Hänen tietotaitoaan tuntuvat 
arvostavan hyvin monet yritykset ja instituutiot 
niin läheltä kuin kaukaakin. Häntä koetetaan 
houkutella kovilla palkoilla, mahtavilla 
työsuhde-etuuksilla, joustavilla työajoilla, 
loistavilla tulevaisuudennäkymillä ja kärkitason 
tiedeprojekteilla. Kestää tunteja kahlata kym-
meniä työtarjouksia läpi ja valikoida niistä 
parhaat tarkempaa syyniä varten. Parhaat paikat 
ovat asiantuntijavirkoja valtionhallinnossa, 
ympäristökeskuksilla ja luonnonsuojelu-
järjestöissä, väitöskirjapaikkoja maailman 
tasokkaimmissa yliopistoissa ja tutkimusinsti-
tuuteissa ja suurten yritysten ympäristöjohtajien 
paikkoja. Tytti miettii mielissään, kuinka hyödyl-
linen maisterintutkinto onkaan, kun se mahdol-
listaa pätevyyden niin monenlaisiin työtehtäviin. 
Työtarjouspinkkaa selatessaan Tytti huomaa, 
että onpa sinne vahingossa eksynyt yksi musta 
lammaskin: assistentinvirka Oulun yliopiston 
biologian laitoksella! “Hihihii!” nauraa hän ja tait-
telee työtarjouksesta vinhan lennokin.
 On jo myöhä, kun ovikello soi taas. 
“Plim-plom!” se sanoo. Tytti rientää avaamaan 
ovea. Tällä kertaa oven takana seisoo täysin 
erinäköinen henkilö kuin aikaisemmin. Ovella 
seisovalla nuorella miehellä on yllään kauhtu-

nut anellipaita ja maastohousut ja jalassaan 
hänellä on kumisaappaat. Kaulassaan hänellä 
on kiikarit ja selässään Fjäll Rävenin reppu. 
Hänen tukkansa ja tuuhea partansa on ruokko-
amaton ja haiskahtaapa hän aika voimakkaasti 
hieltä ja vanhalta viinaltakin. Tytti tunnistaa 
miehen. Hän on Pietikäisen Pauli, häntä ylem-
pää vuosikurssia ollut poika, joka oli valmistu-
nut jo joitakin aikoja sitten. Pauli avaa suunsa 
ja kertoo Tytille, että hän on aina ollut ihas-
tunut tähän, mutta ei ole aiemmin uskaltanut 
kertoa sitä hänelle. Hän on kerännyt kauan 
rohkeutta, mutta viimein hän nyt seisoo pal-
vomansa naisen edessä toivomassa tunteil-
leen vastakaikua. Tytin sisällä kuohahtaa outo 
primitiivireaktio. Hän tuntee voimakasta vetoa 
tuohon mieheen, joka näyttää samalla eksy-
neeltä koiranpennulta kuin urhean miehekkäältä 
könsikkäältäkin. “Ritarini!” Tytti huokaa ja heit-
täytyy Paulin karhumaiseen syleilyyn. He suute-
levat intohimoisesti. Sinä iltana he ovat yhtä.
 Poikkeuksellisesti tällä tarinalla on 
kuin onkin onnellinen loppu: Tytti ja Pauli elävät 
onnellisena yhdessä elämänsä loppuun asti 
tehden molemmat työtä, jota he rakastavat 
ja josta heille maksetaan aivan pirun kovaa 
palkkaa kaiken lisäksi.

*http://www.cs.vu.nl/~jyang/en/rank2004.htm

Lehdykkään tuleva aineisto toimitetaan joko sähköpostilla päätoimittajalle: 
annahonk@paju.oulu. tai riippariin.

TEKSTI
* Tekstit RTF, DOC tai TXT muodossa
* Tekstit muotoilemattomina
* Pitkiin teksteihin väliotsikot
* Kappaeenvaihdoksi tyhjä rivi
* Sarkain 1 cm, riviväli 1
* Tekstiin ei saa liittää muita elementtejä kuten kuvia, taulukoita  tms., vaan ne toimitetaan         
erillisinä tiedostoina.

KUVAT JA TAULUKOT
* JPG, TIFF tai EPS muodossa. Digitaalikameran kuvat vähintään 72 dpi tarkkuudella, skannatut 
paperikuvat vähintään  150 dpi tarkkuudellaa ja skannatut diat vähintään 750 dpi tarkkuudella.
* Piirrokset  GiF, TIFF tai EPS muodossa (ei JPG). Mustavalkoiset vähintään 150 dpi tark-
kuudella.
* Taulukot yms. xls muodossa (excel-taulukko)
* Valokuvat voi toimittaa myös dioina tai paperikuvina ja piirrokset tussattuina mustavalkoisina 
paperikuvina.

OHJEET AINEISTON TOIMITTAMISESTA 
LEHDYKKÄÄN
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