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Tervehdys rakkahat bilsalaiset.  Vuoden 
vaihtuessa siirryin killan pj:n tehtävistä 

ylioppilaskunnan hallitukseen. Tarkoitus olisi 
vuoden aikana Lehdyköissä valaista mitä 
ylioppilaskunnan (OYY) toiminta pitää sisäl-
lään ja miksi tällainen taho on olemassa. 
Jokainen yliopiston perustutkinto-opiskelija-
han kuuluu ylioppilaskuntaan ja maksaa 
aina lukuvuoden alussa ylioppilaskunnan 
jäsenmaksun, ensi lukuvuonna 70 euroa. 
Ylintä päätäntävaltaa ylioppilaskunnassa 
käyttää kahden vuoden välein valittava 
edustajisto. Edustajisto valitsee vuosittain 
hallituksen. Tänä vuonna hallituksessa on 
kahdeksan jäsentä. Toimin hallituksessa kou-
lutuspoliittisena vastaavana, vastuualuee-
nani kansainvälinen koulutuspolitiikka. Sen 
lisäksi olen myös hallituksen varapuheenjoh-
taja. Ylioppilaskunnalla on myös neljä sih-
teeriä, jotka hoitavat hallinnollisia tehtäviä 
ja auttavat hallitusta monissa, monissa asio-
issa.  
 Vuoden alussa hallituksen ensim-
mäisen kerran kokoontuessa yhteen oli 
minulle vielä hiukan epäselvää mitä kai-
kkea tulemme tekemään vuoden aikana. 
OYY:n sääntöjä yksinkertaistaen edustajisto 
päättä asiat ja hallitus sitten toteuttaa ne. 
Kolmen tiiviin perehdyttämispäivän aikana 
toimenkuva alkoi selkeytyä. Ensimmäiset 
pari viikkoa kuluivat suurimmaksi osaksi yli-
oppilaskunnan muihin toimijoihin, tapoihin 
ja yhteistyötahoihin tutustuessa. Olen siis 
päntännyt päähäni ylioppilaskunnan 
sääntöjä, tutustunut edustajiston hyväk-
symään toimintasuunnitelmaan ja talous-
arvioon sekä yrittänyt sisäistää toimiston 
sisäistä työnjakoa. Edustajiston hyväksymän 
toimintasuunnitelman pohjalta hallitus myös 
laati oman toimintasuunnitelmansa ke-
väälle, jossa käy ilmi mitä aiomme tehdä 
kevään aikana. Näin vuoden alussa OYY:n 
vuosijuhlat vaativat paljon aikaa ja huomi-
ota, joten niitä olemme hallituksen kanssa 
istuneet suunnittelemassa lukuisia tunteja. 
 Monelle saattaa olla epäselvää 
mitä kaikkea ylioppilaskunta ja sen hallitus 
tekee, muuta kuin järjestää syksyisin Vul-
canalian ja keväisin vuosijuhlat. OYY on 
yliopisto-opiskelijoiden etujärjestö. Sekä pai-

OYY:Stä päivää!        HANNE RUOTSALAINEN

kallisesti että kansallisesti valmistellaan ja 
toteutetaan koko ajan lukuisia opiskelijoita 
koskevia päätöksiä. OYY ajaa näissä asi-
oissa opiskelijan etua. Usein asiat vaativat 
nopeaa reagointia, ja hallitus laatii tällöin 
kannanottoja, vastineita tai lausuntoja niin 
pyydettäessä. Hallitus pyrkii siis vaikutta-
maan siihen, että päätökset tehtäisiin 
opiskelijan kannalta parhaiksi. Usein vaikut-
taminen tapahtuu Suomen ylioppilaskunt-
ien liiton (SYL) johdolla, kuten opintorahaan 
liittyvässä vaikuttamisessa. Tällöin tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat kansanedusta-
jat. Paikallisesti yhteistyötä tehdään mm. 
nuorien valtuutettujen kanssa, joiden aktii-
visen toiminnan avulla saatiin viime vuoden 
lopussa läpi opiskelijoiden bussilippu-uudis-
tus. Jotta tämä uudistus saatiin läpi, hal-
lituksen sosiaalipoliittinen sektori käytti viime 
vuonna runsaasti aikaa asian lobbaami-
seen myös muille kaupunginvaltuutetuille. 
Syksyisin pyritään vaikuttamaan valtion ja 
kaupungin seuraavan vuoden budjetteihin 
ja tulevan vuonna tärkeäksi osaksi nouse-
vat eduskuntavaalien vaaliohjelmat. Vaikka 
viime vuonna saatiin korotettua opintotuen 
asumislisän vuokrakattoa, uudet valtakun-
nalliset vaikutuskohteet ovat jo mietin-
nässä. 
 Koulutuspoliittisella (kopo-) sek-
torilla meitä on OYY:ssa kolme toimijaa. 
Minun lisäksi hallituksessa on toinen kopo-
vastaava, Kaisa. Hänen vastuualueenaan 
on ennen kaikkea paikallinen koulutus-
politiikka, mutta suurimman osan hommista 
teemme yhdessä. Kolmantena meillä on 
iki-ihana, osaava tietopankkimme, koposih-
teerimme Suvi. Vuoden alku on ollut meille 
varsin kiireinen. Helmikuun alkuun mennessä 
olemme järjestäneet jo kaksi koulutusta, 
toisen ainejärjestöjen kopo-vastaaville ja 
puheenjohtajille ja toisen hallinnon opiskeli-
jaedustajille. Kolmas koulutus järjestetään jo 
parin viikon päästä, ja ideoita on myös parin 
muun koulutuksen järjestämiseen kevään 
aikana. Koulutuksissa yleensä jaetaan jokin 
asiaan liittyvä opas, ja pari opasta olem-
mekin päivittäneet tähän mennessä. Kopo-
sektorilta pyydetään usein myös lausuntoa. 
Ensimmäisen lausunnon saimme laatia 
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yliopistolle Opetusministeriön työryhmän 
Elinikäinen oppiminen -raportista. Se oli 
mielenkiintoista. Ensimmäiset tapaamiset 
yliopiston, Opetuksen kehittämisyksikön ja 
eri hankkeiden toimijoiden kanssa ovat 
myös takana. Näissä tapaamisessa on kes-
kusteltu ajankohtaisista asioista, kuten yli-
opisto-AMK yhteistyöstä, tulevasta yliopiston 
rehtorivaalista ja laadunvarmistuksen kehit-
tämisestä sekä mahdollisesta yhteistyöku-
vioista.  
 Muutaman kerran vuodessa hal-
lituksen jäsenet käyvät oman sektorinsa 
tapaamissa oppimassa uutta ja tutus-
tumassa muihin saman alan toimijoihin. Yli-
oppilaskuntien yhteistyö on myös tiivistä, 
ja tapaamisia järjestetään puolin ja toisin 
vuoden aikana. Hallituksen jäsenet ja sih-
teerit osallistuvat myös moniin seminaareihin 
ja muihin tilaisuuksiin. Itselleni ensimmäinen 
matka suuntautuu Rovaniemelle yhdessä 
muun hallituksen kanssa tapaamaa muita 
pienempien paikkakuntien (siis ei Helsingin, 
Tampereen ja Turun) ylioppilaskuntia, ja viik-
koa myöhemmin helmikuun lopussa onkin 
ensimmäinen SYL:n kopotapaaminen Kau-
niaisissa. 
 Vuoden alussa minulla ei ollut 
mitään käsitystä kuinka paljon OYY:n hallitus 
vie käytännössä aikaa. Minut oli nakitettu 

hommaan kertoen, etten ehdi opiskele-
maan vuoden aikana ollenkaan. No se 
pitää kyllä oikeastaan paikkaansa. Päivät 
ovat useimmiten kuudesta yhdeksään tunti-
sia, parhaimmilla kuitenkin kellon ympäri. 
Hallitusta ei kukaan oikeastaan voi vel-
voittaa tekemään asioita, sillä hallituksen 
jäsenyys on luottamustoimi. Edustajisto voi 
kuitenkin välikysymyksen kautta kaataa hal-
lituksen. Hallitushommista voisi siis halutes-
saan selvitä kyllä pienemmälläkin työllä. 
Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että kun on 
lähtenyt toimimaan noin 15 000 opiskelijan 
hyväksi, niin homma hoidetaan kunnolla. 
En siis ole alkanut työtunteja laskea. Opiske-
lut siis ovat tänä vuonna jäissä paria kurssia 
ja kirjatenttiä lukuun ottamatta. Olen erit-
täin tyytyväinen siihen, että vuoden ajan 
minulla on mahdollisuus vaikuttaa opiske-
lijoita koskeviin asioihin ja tutustua myös 
yliopiston byrokraattiseen puoleen. Yliop-
pilaskunnalla taas on jo lähes viiden 
vuosikymmenen perinteet vaikuttamisesta, 
on ilo saada olla siinä mukana vuoden 
ajan.

Aurinkoista ja aktiivista kevättä toivottaen,
Hanne
hanne.ruotsalainen@oyy.
www.oyy. 

Lehdykän nykyinen toimittaja-tais-telupari 
siirtyy tehtävästään syrjään kevätlukukau-
den 2006 jälkeen. Sa- moin nykyinen tait-
taja siirtyy hommistaan eläkkeelle. Etsimme 
jatkajia arvokkaalle työllemme. Jos tun-
net kiinnostusta toimittajan tai taittajan 
hommia kohtaan, ota meihin yhteyttä 
mahdollisimman pian. Yhteystiedot löytyvät 
kansi-lehdeltä. Kevään aikana Lehdykästä 
on vielä ilmestymässä yksi varsinainen 
numero sekä Fuksilehdykkä. Otamme 

HOX! HOX! HOX! HOX!

mielellämme tii-miimme Lehdykän toim-
ittamisesta kiinnostuneita, jotka voimme 
perehdyttää toimituksen salaisuuksiin ja 
nikseihin näitä numeroita kootessamme. 
Samoin olisi mukavaa saada tiimiin uusi tait-
taja, joka voidaan perehdyttää taitto- ja 
kuvankäsittelyohjelmien oikkuihin ja temp-
puihin. Pienenä porkkanana vielä, että 
kiltalehden toimittaminen ja taitta-minen 
näyttää hyvältä cv:ssä. 
- Anna, Maria ja Juliana -

Lehdykkä etsii toimittajia 
ja taittajaa
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Lehdykän tähtihaastattelu: 

Joutsenen siivellä       MARIA JÄNTTI

Palaan jälleen viime Lehdykässäkin esillä 
olleeseen aiheeseen, Star Wreckiin. Ai 

miksikö? No… Ensinnäkin kyseessä on ilmiö, 
josta riittäisi juttua vaikka kirjaksi asti. Toiseksi 
Lehdykkä tahtoo pysyä ajan hermolla ja tar-
jota rakkaille lukijoilleen ajankohtaista luet-
tavaa. Ehkä kuitenkin painavin syy on, että 
toimittajatätinne ei voinut vastustaa kiu-
sausta tavata oikea julkkis, eikä edes turha 
sellainen, ihan ilmielävänä ja luonnollisessa 
habitaatissaan! Toisin sanoen tapasin Sher-
rypiena tunnetun Atte Joutsenen työnsä 
äärestä Tampereen Yliopistollisen sairaa-
lan kliinisen neurofysiologian osastolta, jossa 
tämä 29-vuotias sairaalafyysikko on työsken-
nellyt viimeiset kolme vuotta. 
 Haastattelua edeltäneenä iltana 
ei meinannut tulla uni silmään ja aamukin 
meni hermoillessa. Lopulta kuitenkin pääsin 
haastattelupaikkaan eli Aten työhuo-
neeseen. Kättelin ja esittelin itseni käm-
menten yhä hikoillessa ja sydämen 
takoessa. Vasta kun onnistuimme löytä-
mään suurin piirtein hiljaisen kahvihuoneen, 
jossa voisin pistää haastateltavani anka-
raan tenttiin, sain itseni hieman rauhoittu-
maan. Oli todella hassu tunne jutella niitä 
näitä ihmiselle, jonka on nähnyt aiemmin 
vain tietokoneen ruudulla univormussa. Atte 
kertoi elokuvan teon lisäksi harrastavansa 
myös itsepuolustuslajeja ja telemarkia. Kysel-
lessäni mahdollisia luonto-aiheisia harras-
tuksia, mies naurahti, ettei tapaa käydä 
kiikareiden kanssa lintuja tähyilemässä, 
mutta mäyräkoira kotoa kuitenkin löytyy, ja 
sen kanssa tulee lenkkeiltyä. Star Wreckin 
historiasta sain kuulla, että se alkoi Samuli 
Torssosen Star Trek villityksestä joskus 90-luvun 
alussa. Samuli teki tietokoneellaan lyhyitä 
Star Trek-animaatioita, joita syntyi kym-
menkunta osaa. Samulin kaveri Rudi Airisto 
kuitenkin inhosi Star Trekkiä ja arvosteli aina 
sarjan epäjohdonmukaisuuksia, kuten miten 
kaikilla planeetoilla voi muka olla ilmakehä 
ym. Vannoutuneen Star Trek-fanin ja kovan 
Star Trek-arvostelijan käsissä sai sitten 
alkunsa Star Wreck, parodia, jota tehtiin 
aluksi neljä osaa samaan tyyliin kun aiempia 

Samulin tuotoksia. Viides osa Lost Contact 
oli Aten mukaan suuri harppaus, sillä siinä tuli 
mukaan blue screeniä vasten kuvaaminen. 
Kuudes osa (itse asiassa tavallaan seitsemäs, 
sillä sarjasta löytyy myös osa 4,5…) In the 
Pirkinning oli aluksi vain viidentoista minu-
utin tehostepätkä, mutta paisui siitä koko 
illan elokuvaksi, ja mukaan sotkettiin myös 
Babylon 5. Itse Atte tutustui Samuliin Timo 
Vuorensolan (Star Wreckin ohjaaja) kautta, 
jonka on tuntenut Tampereelle muutostaan 
asti eli vuodesta 1996. 
 Star Trek Next generationia Atte 
kertoi seuranneensa toiselta tuotan-
tokaudelta asti samoin kuin Babylon 5:ttä. 
Nykyään hän ei kuitenkaan sarjoja juuri 
katso. Suosikki scikirjailijoita ovat Stanislav 
Lem ja Isaac Asimov, joka on “aina 
ykkönen”. Udellessani aiemmista näytte-
lyharrastuksista mies vastasi vaatimatto-
masti, ettei ole varsinaisesti harrastanut 
näyttelemistä, mitä nyt kuvannut joskus 
jotain videokamerapätkiä ja ollut yläasteen 
näytelmäkerhossa. Lukion ilmaisutaidosta 
kuitenkin oli yllättävän paljon hyötyä, var-
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sinkin äänen käytössä kameran edessä näy-
tellessä. 
 Leffan tekoon upposi kokonaisuu-
dessaan seitsemän vuotta, Samuli väänsi 
leffan parissa kokopäiväisesti ja muut 
viikonloppuisin ja iltaisin. Sherrypien osuu-
det saatiin purkkiin vuosien 2000 ja 2002 
välissä, mutta toki leffan tekoon meni Atelta 
aikaa muutenkin kaikenlaisen säätämisen 
merkeissä. Hankaluuksia aiheutti se, että 
monet näyttelijöistä (esim. Antti Satama 
eli Info) olivat ulkomailla opiskelemassa ja 
töissä milloin missäkin eli elokuvan teko eteni 
sitä mukaan kun näyttelijät sattuivat ole-
maan maisemissa. Suurin kuvauspäivä oli 
Tampereen Vapriikilla, jossa mukana oli 60 
avustajaa ja kuvausten päätteeksi pidet-
tiin bileet. Pisin kuvausrupeama taas pidet-
tiin Hervannassa teknillisellä yliopistolla, jossa 
aikaa kului 13 tuntia. Tämä kokemus toimi 
Aten mukaan hyvänä opetuksena siitä, 
miksi kannattaa suunnitella jo etukäteen 
paitsi kohtaukset, myös kameroiden paikat, 
valaistushommat ja muut sellaiset. Pelkkä 
käsikirjoitus ei riitä. Elokuva oli siinäkin mie-
lessä huomattavan iso projekti, että mukana 
oli yhteensä noin 300 avustajaa. Suurin osa 
avusta saatiin netin kautta. Näyttelijöiden 
puutteeseen taas auttoi se, että elokuvassa 
sattuu olemaan toistensa peiliuniversumit, eli 
eri universumeissa voidaan käyttää samoja 
henkilöitä. 
 Tällaisen mammuttiprojektin 
kanssa luulisi tulevan epätoivo, varsinkin kun 
valmistuminen kesti niin kauan. Kysyessäni 
Atelta pitikö usein hakata päätä seinään, 
tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä: “Vaikka 
kuinka monta kertaa!” Vielä vuotta ennen 
valmistumista elokuvassa saattoi olla mustia 
kohtia siinä missä piti olla avaruusalus. Ei 
muuta kun kyseinen kohta taas käsittelyyn. 
Aten mukaan ainut keino selvitä järjissään 
moisesta on ottaa elokuva pala kerrallaan 
ja keskittyä vain siihen kohtaan mitä on 
työstämässä. Äänimaailman saaminen koh-
dalleen oli myös työn takana. “Ääni-
maailma on sellainen, että jos se ei ole 
kohdallaan, se kyllä häiritsee, mutta kun se 
on kunnossa sitä tuskin edes huomaa. Sillä 
on yllättävän suuri merkitys”. Olin käsittänyt 
ettei leffassa ollut kovin selkeää käsikirjoi-
tusta, mutta Atte korjasi, että kohtauksissa oli 
ainakin vuodesta 2000 lähtien tarkat käsikir-
joitukset. Kokonaisuus vaan oli sekava “pul-

lataikina” ja toteutuksen suunnittelu oli niin 
sanotusti jäänyt harakoille. 
 Alun perin Atella oli leffassa pikku 
sivuosa kohtauksessa, jossa Info maassa 
ollessaan tiirailee kiikareilla lapsia leik-
kimässä, saadakseen selville miten ne oppi-
vat. Paikalle saapuu kuitenkin poliisi (Atte), 
joka pidättää Infon epäiltynä lapsiin sekaan-
tumisesta. Kohtaus päätettiin ikävä kyllä 
jättää pois lopullisesta elokuvasta. Sherry-
pieksi Atte päätyi, sillä pääpahiksen rooliin 
tarvittiin projektiin sitoutunut henkilö, ja ain-
ahan on kiva päästä pääpahikseksi (vaikka 
eihän Sherrypie Aten mielestä ole varsi-
naisesti pahis). Kysyessäni jäikö rooli ikinä 
päälle, sain vastaukseksi varsin yksiselitteis-
esti että rooli on aina päällä. Se on osa näyt-
telijää, eikä Atte kuulemma voisi näytellä 
esim. Pirkiä tai päinvastoin. Roolipukua ei 
kuitenkaan ole yhtään ikävä: “Se on kiva 
päällä ehkä ensimmäiset puoli tuntia, mutta 
siinä on hankala liikkua ja se hiostaa, eikä 
ole sitten enää yhtään kiva”. 
 Haastattelun olennaisimpia kysy-
myksiä oli tietenkin: onko noussut kusi 
päähän? Vastaus tuli epäröimättä: Ei kenel-
läkään. Nöyrä taso on kavereilla säilynyt 
eikä mikään normaalielämässä ole muut-
tunut. Joskus tosin joku tunnistaa jossain, 
mutta muuten elämä jatkuu normaalisti, 
eikä ole mitään ns. Hollywood-glamouria. 
Muidenkin amatöörileffojen pitäisi Aten mie-
lestä päästä enemmän esille, ja kanavakin 
tähän kuulemma jo on. Yllätys yllätys, 
netissä: pixoff.net. 
 Koska leffassa nähdään hienoja 
avaruusaluksia ja muita ihmeellisiä laitteita 
kysyin Atelta, mikä niistä oli hänen lemppa-
rinsa tai mitä hän haluaisi oikeasti käyttää. 
Hetken mietittyään hän vastasi että kolmi-
okoloavainta eli Drycoderia. Se on sellainen 
insinööreillä oleva laite, jonka kaltaista mm. 
Info näpyttää ja joka kertoo alusten suoja-
kertoimet ym. Mikäli Atte päätyisi autiolle 
planeetalle ja saisi ottaa mukaansa kolme 
asiaa, ne olisivat: pyyhe (jep, Linnunradan 
käsikirja opettaa…), happilaitteet (paitsi jos 
se on Star Trek-tyylinen planeetta, jolla on 
ilmakehä) sekä tietysti kolmiokoloavain. 
 Leffan valmistuttua tiimi ei ole 
jäänyt vain paistattelemaan huomiossa 
vaan suunnitelmissa on kuulemma vastaa-
via projekteja. Pitkän elokuvan kässäri on 
haussa ja aikeena on tehdä jälleen elokuva 
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jossa yhdistyy komediaa ja sciä hyvällä 
maulla. Kuten Star Wreckin suosio on osoit-
tanut, sille riittää kysyntää. Oma tuotantoy-
htiökin (Energia) on nyt pystyssä ja sille on 
saatu hankittua toimitilat ihan Tampereen 
keskustasta. Samoissa tiloissa on myös Star 
Wreck Store, josta voi ostaa leffaan liittyviä 
paitoja, mukeja ym. 
 Haastattelun lopuksi kysyin, 
millaisen puheen Sherrypie pitäisi Lehdykän 
lukijoille. Puhe oli lyhyt ja ytimekäs: “Opiskel-
kaa ahkerasti niin saatte paljon lahjoja 
jouluna.” Tässä kohtaa Atte ja Sherrypie 
osoittautuvat erilaisiksi, sillä siinä missä Sher-
rypie pitää pitkän puheen ilman pointtia, 

Aten puheet ovat kuulemma aina lyhyitä ja 
ytimekkäitä. “Mähän en oo niitä (siis Sherryp-
ien) puheita kirjottanu” Atte myöntääkin. 

Haastattelussa oli ihan huomaamattani 
venähtänyt lähes tunti, mutta ainahan aika 
rientää kun on mukavaa. Hyvinhyvin tyyty-
väisenä toimittajatätinne poistui paikalta. 
En malta olla kertomatta, vaikkei se 
haastatteluun liitykään, että pistäydyin heti 
seuraavana päivänä Star Wreck Storessa 
ostamassa toimituskunnalle paidat. Tapah-
tumasta teki leuhkimisen arvoisen se, että 
minua palveli kaupassa itse hänen korkeu-
tensa keisari Pirk! Täydellistä…

Syntaksis ry:n toimijat vuonna 2006

Teija Aarrekari, ilmanuijanheiluttaja (eli puheenjohtaja)
Teija “osaa” tanssia balettia, se on hänen suosikkiharrastuk-
sensa. Lisäksi hän tykkää pelata lentopalloa, mutta koripal-
losta ei niinkään välitä. Teija juo kahvia, paljon kahvia. Teija 
myös yrittää parhaansa mukaan pitää bilsalaisten mainetta 
yllä kaikissa bileissä ja on aina ihan kännissä. Fuksivuonna 
Teija voitti fuksipistekilpailun sekä Oluen että Syntaksiksen 
kisassa. Sen jälkeen hän ei olekaan mitään ansiokasta saanut 
aikaiseksi. Teija lähinnä pomottaa muita diktaattorin elkein 
ja kerää sitten kaiken kunnian itselleen. Hän siis määrää kok-
ousajat, tekee esityslistat (joita muut joutuu aina korjaile-
maan) ja hoitaa killan virallisempia juttuja. Lisäksi hän hoitaa 
kaikenmoisia juoksevia asioita. Teija suoriutuu tehtävistään 
muiden avulla. Tulevalta hallituskaudelta hän odottaa hyviä 
bileitä, reipasta toimintaa ja yhdessä tekemisen meininkiä.

Hei! Nimeni on Elisa Seppinen ja olen tämän vuoden fuksi. 
Alunperin olen kotoisin Velkualta, mutta asunut jo kymmen-
isen vuotta täällä pohjoisessa, joten tunnen olevani jo melko 
lailla kotiutunut tänne. Harrastan tanssia ja tahdon oman 
purjeveneen. Tämän vuoden hallituksessa minulle napsahti 
varapuheenjohtajan nakki. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että järjestän muiden fuksien (ja Kristan Ü) avustuksella 
perinteisen Vappu-Vinpan. Vinpasta olisi suotavaa selvitä 
kiitettävästi, jotta saataisiin paljon rahaa ja voitaisiin tehdä 
sitten syksyllä kaikkea kivaa! Halituskaudelta kokonaisu-
udessaan odotan paljon uusia kokemuksia, eikä haittaa, jos 
siinä sivussa olisi vielä hauskaakin!  

Syntaksis ry:n hallitus on sääntömuutoksen myötä kutistunut aiempaa hieman dynaami-
semmaksi “vain” 10 hengen kokoonpanoksi. Virkanimikkeet ja tehtäväjako ovat myöskin 
kokeneet muutoksia. Hallituksen jäsenet saavat seuraavaksi tilaisuuden esittäytyä ja kertoa 
hieman itsestään ja toisistaan, toimenkuvistaan ja siitä, miten aikovat tehtävistään suori-
utua. 
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Tuija Selänpää, Sihteeri
Tuija on kotoisin Vilppulasta (älkää kysykö missä se 
on). Sinne se livistää aina viikonloppuisin tallihommiin, 
ja viettää niissä hommissa myös juhannukset ja uudet 
vuodet(!). Sen lempiheppa on knabstrup-ruuna Nasse. 
Tuijaa voisi siis luulla kiltiksi tallitytöksi, mutta asiat eivät 
aina ole sitä miltä näyttävät... Tuijaa voisi luonnehtia 
melkoiseksi bilehirmuksi, joka jaksaa vaikka aamuun 
saakka. Ja seuraavaan päivään. (muista vartioida 
bileissä juomalasiasi, ihan vinkkinä vain...) Tuijan suurin 
saavutus yliopistouralla oli fuksiviikonloppuna 2004 tehty 
kaljanjuontiennätys: 53 sekuntia. Vaikka ei heti uskoisi, 
Tuija on jo 21-vuotias (täyttää heinäkuussa 22). Vapaa-
aika taitaa mennä aika tiiviisti poikaystävän kanssa... 
Tuija kirjoittelee pöytäkirjat kokouksista, sekä tekee niistä 
tiivistelmät killan kotisivuille. Lisäksi Tuija allekirjoittaa kaikkia papereita, mitä PJ Teija tuo 
nenän eteen. Aina välillä kokousten lomassa Tuija syventyy kynsien viilailuun ja huulikiillon 
lisäykseen. Tuija odottaa tulevalta hallituskaudelta, että järjestettäisiin kaikille kiltalaisille 
sopivaa toimintaa, tietenkään bileitä unohtamatta. Tehtävistään Tuija aikoo suoriutua 
mahdollisimman vähillä kirjoitusvirheillä.

Aino Ventelä, taloudenhoitaja
Aino on kotoisin Kalajoelta, jos se on jäänyt jollekulle epä-
selväksi. Siis sieltä, missä on isoja hiekkakasoja rannalla. Nuorem-
pana Aino oli aina valmiina eli harrasti partiota, mutta nykyään 
aika kuluu lähinnä TV:n katseluun. Kyllä Aino joskus lenkkeileekin. 
Ja käy luennoilla, jos kiltahuoneella istumiselta kerkiää. Ainon 
elämän tärkein asia on kahvi, jota hän juo saaveittain joka 
päivä. Aino on sinkku. Ikää Ainolla on JO 23 vuotta eli aika iäkäs 
hän on, mutta yllättävän hyvin säilynyt. Aino tykkää paljon suk-
laasta (ja kaikkihan tietää, minkä puutteesta se kertoo..). Aino 
maksaa killalle tulevia laskuja. Ei sen hommiin juuri muuta kuulu, 
muun ajan se yrittää näyttää tärkeältä. Lisäksi Aino käy aina 
antamassa bilsan kirjastolla ihmisille. Siis rahaa (mitä te oikein 
kuvittelitte??), jos ne on ostaneet killalle jotain omilla rahoillaan. Aino odottaa tulevalta 
hallituskaudelta uusia kokemuksia ja maailmanrauhaa. Aino haluaa monipuolistaa killan 
toimintaa ja järjestää hyviä bileitä. Tehtävistä hän aikoo suoriutua saattamatta kiltaa tal-
oudelliseen ahdinkoon (ainahan voi yrittää..).

Hei. Olen Jussi-Tapio Roininen, alias Jusku (niinkuin siinä 
agentti tv-sarjassakin se nätti täti). Olen komea sekä älykäs, 
uheilullinen, ja sukkela seuramies. Osaan organisoida asio-
ita pl. siivoaminen, ja kykenen suurien kokonaisuuksien hah-
mottamiseen. Jos sinulla tai sukulaisillasi/tutuillasi on tarjota 
todella hyväpalkkaista työtä, johon sisältyy maksimissaan 
olematon määrä varsinaista työtä, niin olen käytettävissä. 
Nykyinen asemani Syntaksiksen hallituksessa on Hovimestari/
Herra tai Herra Hovimestari niin kuin useimpien minua kuuluu 
puhutella, eli olen arvoasteikolla heti Teijasta seuraava ja 
Saarelan Sepiä edeltävä. Päivittäisiin rutiineihini kuuluu käydä 
kiltahuoneella jauhamassa tyhjää, ja mahdollisesti nakittaa 
eteenpäin hommia emännille/isännälle jos semmosia on siunaantunut, siis hommia. Odotan 
kaiken sujuvan hjuvin, ja Killan pysyvän pystyssä huolimatta minun panostuksestani.
T:Hra Roininen



13Lehdykkä 1 / 2006

Heipparallaa! Olen Krista Hummastenniemi, 20-vuo-
tias biologian opiskelija Oulusta. Mittani ovat salaiset. 
Olen syntynyt Raahessa ja minuun voi yhä törmäillä 
siellä suuntaa maailmaa, koska kultuni on sieltä kotoi-
sin. Sattuneesta syystä oleskelen myös Ylivieskassa 
viikonloppuisin… <3 Harrastan jumppailua ja lemmik-
kien (kaksi punakorvaa ja kaksi sessua) hoitoa. Kaikki 
elukat ovat lähellä sydäntäni. =) Olen Syntaksis ry:n 
hallituksen OLuT-vastaava. Olen siis OLuT:n hallituk-
sessa (kulttuurivastaavana) ja pidän yllä vireää yht-
eyttä Syntaksis ry:n ja OLuT:n välillä. Otan osaa myös 
OLuT:n tapahtumien järjestämiseen.  Tarkoituksena 
olisi muistaa kaikki asiat joita kummatkin hallitukset 
ovat tekemässä ja informoida molempia sopivasti 
toistensa aikeista. Odotan hommani sujuvan suhteel-
lisen sujuvasti tällä hallituskaudella. Toivon, että kai-
killa luonnontieteilijöillä (erityisesti biologeilla) olisi meidän hallituslaisten toimesta kaikkea 
kivaa aktiviteettia ja että yhteistyö jatkuisi (ja jopa ehkä syvenisi) yhtä mukavasti kuin 
tähänkin asti. Hauskaa kevään jatkoa kaikille! ;)

Nimeni on Eini Pesälä ja olen ensimmäisen vuoden 
hyperaktiivinen opiskelija, kiinnostunut kaikesta ja kai-
kista, rakastunut elämään ja uusiin kokemuksiin ja 
haasteisiin. Hallitusnimikkeeni on ympäristövastaava 
tai -ministeri, miten vaan. Järjestän yhdessä hallituk-
sen JA muiden aktiivisten bilsalaisten kanssa kiltalais-
ille luonnonharrastustoimintaa, mahdollisesti kevään 
ja syksyn aikana myöskin kiltahuonepäiviä (kiltahuone 
kuuluu myös vastuualueeseeni), pönttötalkoita ja 
toimin yleisenä ekopoliisina ja toiveen mukaan 
myöskin jonkinnäköisenä yhdyslinkkinä 
ympäristöjärjestöihin. Istuskelen ympäristöjaoston kok-
ouksissa ja osallistun jaoston toimintaan. Odotan 
hallituskaudelta kivaa yhteistoimintaa ja kokemusri-
kasta vuotta. Tavoite olisi suoriutua yllä luetelluista 
tehtävistä. Miten se tulee tapahtumaan, sen näkee 
sitten tulevaisuudessa :)

Kaisa-Riikka Amanda Karvonen (taiteilijanimi=Kaisa)
-Olipa kerran muusikko joka halusi valloittaa maail-
man, mutta hän ymmärsi ettei voi valloittaa mitään 
mitä ei täysin ymmärrä. Niinpä päätti hän alkaa 
opiskelemaan elämää biologian laitoksella. -Koulu-
tuspoliittinen ministeri. Minun tehtävänä on välittään 
hallitukselle informaatiota koulutuspoliitisen valiokun-
nan kokouksista, järjestää pari kertaa vuodessa 
palautepäivät ja selvitä kunnialla lukuisista mitä kum-
mallisimmista hallitusnakeista joita todennäköisesti 
joudun hallituskauteni aikana hoitamaan. -Luulenpa 
että tästä tulee ihan mukava vuosi sillä pääsenhän nyt 
vaikuttamaan killan asioihin ytimestä käsin, ja sitäpaitsi 
voin esitellä itseni ministerinä täysin vilpittömästi. Sii-
henpä ei moni tavallinen tallaaja pystykkään. =)
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Ville Suorsa, SOPO & tiedotusministeri
Ville on pitkä ja se tykkää linnuista (ei siis millään pervolla 
tavalla, vaan se tykkää katella niitä). Ville ei aina tajua kai-
kkea, siispä hänen kunniakseen on tehty jopa haalarimerkki! 
Villellä on samanlaiset silmälasit kuin Matti Vanhasella. Vapaa-
ajalla lähes kaksimetriseksi oululaiseksi urheilijanuorukaiseksi tit-
uleerattu Ville ajaa paljon pyörällä, pelaa sählyä ja käy joskus 
lentopallossa sekä talvella hiihtämässä. Myös kaikenlainen luon-
tokuvaus kuuluu harrastuksiin. Ville ei osaa sanoa ei (mikä on 
hyvä tietää, jos häneltä tarvii jotain palveluksia). Ville tiedot-
taa eli lähettää sähköpostia ja juo kokouksissa kahvia. Joskus 
Ville pääsee käymään SOPO-jaoston kokouksissa. Ville haluaa 
tulevalla hallituskaudella mullistaa Syntaksis ry:n tiedotuksen ja 
viedä sen aivan uudelle tasolle. Lisäksi Ville haluaa, että kaikille kiltalaisille riittää kahvia ja 
että sitä olisi aina valmiiksi keitettynä. Ville koettaa suoriutua tehtävistään rennolla asen-
teella ja vähäisellä työmäärällä.

Anna Honkanen on nimeni ja ulkoministeri nimikkeeni. Jatkan 
tutussa virassani jo kolmannessa peräkkäisessä hallituskokoon-
panossa. Kauhukseni huomasin kevään ensimmäisessä kok-
ouksessa olevani jengin ainoa kolmannen vuoden opiskelija. 
Tunnen siis olevani relikti jostain myöhäiseltä triaskaudelta… 
Tehtäviini kuuluu ylläpitää yhteyksiä ensisijaisesti Biostuf ry:n 
suuntaan ja sitä kautta Suomen muihin biologian ainejärjestöi-
hin. Lisäksi välitän viestejä ja tietoa kansallisista ja kansainvälisistä 
biologitapaamisista. Tehtävistäni aion suoriutua kokemuksen 
tuomalla varmuudella ja käymällä kiltisti kokouksissa.

Tuntuuko että joskus luennoitsijat hieman 
eksyvät aiheestaan? Seuraavanlaisia ver-
baalisia lipsahduksia sattui viimeisen vuoden 
aikana käydyillä kursseilla.

“Iso N ja statistinen”

“Rei’issä, jotka näyttävät sian kärsältä on 
sähköä: harkitse mitä työnnät sieraimiin”

“Älkää syökö sitä agaroosigeeliä vaikka se 
näyttääki hyytelöltä.  Pula-aikana ajateltiin, 
että se on silavaa. SLURPS!!”

“Teettekö te tosiaan näin elegantin kokeen 
siellä kurssilla?”

“Hei, täällä on korppureikä!!”

“Elämäntapasieni”

“Liito-orava on konkreettinen eläin, joka 
pyörittää alueiden- ja maankäytön suunnit-

Hallittuja hajatelmia     VILLE SUORSA

telua. Se ei ole rationaalinen, se ei ajattele 
seurauksia”

“City of Sodankylä”

“Tää on musta melko hämmentävä 
kartta”

“Suomalainen suotyypittely on kuin kii-
nalaisen ravintolan ruokalista”

“Ojitetulla suolla on enemmän hyttysiä ku 
koivuja, ja kaikki välit mäkäriä
täynnä”

“Eksentrikko on ihminen, joka kuluttaa 
aikaansa viettokeitaalla”

“Jolo ym. viehättävän turvalliset saaret Indo-
nesiassa”

“Kun seuraavan kerran näätte luontodoku-
mentissa kun se pieni apina hyppää siitä 
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kaktuksesta toiseen - unohtakaa se apina 
ja kattokaa sitä kaktusta. Se on paljon kiin-
nostavampi.”

“Mää käyn näitä asioita hieman eri tavalla 
kuin perinteinen luonto-ohjelma käy”

“Amerikkalaisilla on idiootteja nimiä näille 
kasvillisuusvyöhykkeille”

“Oikea suomalainen ei rällää eikä ryyp-
pää, mutta kun meette Tallinaan niin sella-
sia kuitenkin on”

“Norsujen tehometsätalous pitää savannit 
avoinna”

“Mää scännäsin tämän kuvan tosta 
käytävän ikuksesta”

“Hönderi kulkee enemmän tai vähemmän 
pölyssä kukasta kukkaan”

“Kauniin tai erikoisen näkönen - riippuu mie-
lialasta”

“Hyönteinen on tyhmä eläin, sillä on pieni 
ja kova pää”

“Muurahaisilla on omat intressinsä, jotka 
eivät mua kiinnosta”

“Sademetsän tutkiminen on moottorisahain-
tensiivistä työtä”

“En ole pehmeäluonteinen - päinvastoin, 
ilkeä ja vaativa”

“Näytteitä ei jätetä”

“Se ei tee mitään - se vaan on ja hömöt-
telee”

“Jenkit oli niin kiihkoissaan terrori-iskuista, ne 
olis kaikki juossu maan toiselle laidalle. Se 
maa olis kaatunu ja valunu Atlanttiin tai 
toiselle puolelle.”

“Jos haluatte nähdä kromosomeja niin 
ottakaa etusormen ja peukalon välistä 
räpylästä kiinni ja katsokaa valoa vasten”
“Mää tein tämän luennon viime yönä, ja 
laps huus koko ajan. Jos jollakin on lapsia, 
niin kirjottakaa viis parasta tapaa saada se 
hiljaseksi ja nukkumaan”

“Siinä oli erittäin sekava luento aiheesta, 
johon en ollu oikein perehtyny”

“Jos tämä parittelu olis tällanen lukon ja 
avaimen kohtaaminen”

“Onko sulla mahdollista hoitaa sieltä Raa-
hesta niitä männyn neulasia?”

“Nythän tämä meni ihan Niinistön vaali-
puheeksi!”

“Teijän pitää oppia pois Tarzan-elokuvista”

ANNA
HONKANEN

Tipattoman tammikuun viimeistä päivää 
juhlistaaksemme kävimme 13 hengen 
porukalla katsomassa elokuvakevään 
avanneen kotimaisen elämänkertatarinan 
Matti. Kukapa muu osaisi ohjata hillittyyn 
ja hallittuun alkoholinkäyttöön kuin taan-
noinen Raittiuskasvatusliiton keulakuva Matti 
Nykänen. Elokuva sisälsi kaikki Matin kuu-
luisimmat kohellukset sekä kuolemattomim-
mat lausahdukset unohtamatta myöskään 

miehen saavutuksia mäkihyppääjänä. 
Juonesta sinällään ei ollut tietoakaan, sillä 
jos ei tämä toivoton ADHD-tapaus ole onnis-
tunut ottamaan elämänsä ohjia omiin käsi-
insä, niin eipä hän ole sen paremmin ottanut 
opikseen virheistään. Leffan loppu ei ole sen 
onnellisempi kuin alku tai keskiosa. Matti ei 
kykene kasvamaan ihmisenä niihin mittoihin, 
joita maailman parhaalta mäkikotkalta 
voitaisiin odottaa. Mutta senhän me kaikki 
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tiesimme jo etukäteen juorulehtien löö-
peistä. Mattia esittävä Jasper Pääkkönen 
sen sijaan kasvatti elokuvalla paitsi kannuk-
siaan, myös siivet: herra opetteli kuvauksia 
varten hyppäämään oikeasti mäkeä. Pis-
immät Jasperin leiskautukset kantoivat jopa 
90 metriä. Matti tuli ensi-iltaan 13.1.2006, 
ja on rikkonut useita elokuva-alan ennätyk-
siä: leffa levisi Suomen elokuvateattereihin 
ennätyksellisen 75 kopion voimin, se rikkoi 
ensi-iltaviikonlopun, yhden päivän (14.1.) 
sekä ensimmäisen viikon katsojamääräen-
nätyksen. Seuraavassa seurueemme enna-
kko-odotuksia ja jälkitunnelmia elokuvan 
tiimoilta. 

Fiilikset ennen leffaa:

Odotukset korkealla! Toivottavasti hauska 
leffa, mutta ei pelkkä parodia kuitenkaan.

Elämä on laifi! Toivottavasti ankeita 
fraaseja ja perus Mattisekoilua.

Toivottavasti ei jäis paska ilis.

Naku-Jasperia toivon!

Eipä kummempia, kavereiden kanssa 
leffaan vaan! Ei muuten edes Matti kiin-
nosta. Ahistaa vaan jos on pelkkää ryyp-
päämistä.

Mattihan on ihan Jumala, mut odotukset 
on silti FIFTY-SIXTY! Lahti on mesta paikka!

Fiilikset ei ole yhtä korkeat kuin olisivat ennen 
Frederikin keikkaa, mutta Anita Hirvos-tasoa 
kuitenkin.

Muutama hassu Matti-lausahdus, muuten 
luultavasti täysi oppi.

Odotan nerokasta kerrontaa, mielettömiä 
juonikäänteitä ja massiivisia erikoistehosteita 
- lennokasta elokuvailtaa. Eli odotukset ovat 
korkealla. 

Jos joku asia on varma, niin se on sitte 
ihan varma, että jos ei Hiihtoliitossa ala 
asiat muuttumaan nii meikäläinen muut-

taa Kööpenhaminaan ja anoo Ruotsin 
kansalaisuutta.

“Ehkä olin, ehkä en??? Pääasia, että hyppy 
luistaa!” 

Odotan loistavan älykästä ja nokkelaa dia-
logia.

Leffan jälkitunnelmat

Leffa oli aika lailla sellanen ku olin oott-
anukki, eli aika palijo ryyppäämistä. Lähinnä 
ärsytti vaan. Ei oikeen mun makuun. Tosin 
siippa tuossa sanelee että sen mielestä oli 
huippu! Joten joka lähtöön
löytyy mielipiteitä. =) Sledge Hammer oli 
kuitenki aika hauska! Ja evil on toisin päin 
levi, tunnetusti.

Matti oli ihan katottava. Yllätyin positiivisesti, 
kun ennakkoon odotin olevan ihan oppi. 
Pikkasen turhan pitkäksi tehty. Vähän tuli 
paha mieli kun toinen oli niin reppana... Eikä 
taida olla vaan leffassa.

Matti oli mulle pieni pettymys, en tiiä miksi. 
Varmaan hauskuudesta vei osan pois se, 
että kaikki Matin heitot oli jo kuullu aiem-
min. Elokuvan loppua kohti myötähäpeän 
määrä kasvoi eksponentiaalisesti, ja Jasper 
kyllä oli aivan erinomainen Matti. :) Vähän 
enemmän mäkihyppyäkin ois voinu eloku-
vassa olla. Alussa mua häiritti ne nopeasti 
leikatut ashbackit, liian sekava leikkaus. 
Mutta sekin parani loppua kohti. 

Ensimmäisenä tulee mieleeni syvä, syvä 
myötähäpeä ja sääli Mattia ja hänen 
elämäänsä kohtaan (mut ei niin kova että 
ois Matille herunut -ees säälistä). Toiseksi, 
leffa oli ihan jees, mutten menisi sitä toista 
kertaa kuitenkaan katsomaan. Ja kolman-
neksi, Jasper on ihq!! Siinä se.

Kaikinpuolin ihan kiva leffa. Ei tuommoisesta 
aiheesta mitään hirveän syvällistä elokuvaa 
kannata edes yrittää tehdä, joten kevyt ja 
hauska ohjaus toimi hyvin. Kuitenkin oli hyvä 
ettei menty ihan pelkkään parodiaankaan, 
vaan muistettiin että on se Matti kuitenkin 
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aika koviakin joutunut kokemaan. Ja hyvä 
että näytettiin myös se, miten Mattia on 
kohdeltu monesti todella paskamaisesti ja 
väärin, käytetty rankasti hyväksi. Mattifanin 
sydäntä lämmitti. =) Ja ne tunnetut lausa-
hdukset oli kyllä ympätty aika kiitettävän 
tehokkaasti mukaan.  Näyttelijöistä sen 

verran, että osaavia olivat ja oikein sopivia 
rooleihinsa. Erityisesti se “Mervin” näyttelijä 
oli kyllä kaikin puolin loistava valinta. :) 
Vähän tietty rassaa se kun jokaisessa suomil-
effassa on nykyään samat naamat, mutta 
eipä sille mitään voi eikä se tämän leffan 
vika ole.

Mäkikotkan kultamunat
Paitsi Seiskan suosikkipoika, Matti Nykänen 
on myös kaikkien aikojen menestynein mäki-
hyppääjä. Jottei totuus pääsisi lööppien 
ja skandaalien keskellä unohtumaan, Leh-
dykkä kertaa Matti Nykäsen urheilusaavu-
tukset 1981 - 1991:

OLYMPIAKISAT 
4 olympiakultaa 1984, 1988
1 olympiahopea 1984

MM-KISAT 
5 MM-kultaa 1982, 1984, 1985, 1987, 1989
1 MM-kulta, lentomäki 1985
1 MM-kulta, nuoret 1981
1 MM-hopea 1987
1 MM-hopea, lentomäki 1990 
3 MM-pronssia 1982, 1985, 1989
3 MM-pronssia, lentomäki 1983, 1986, 1988

MAAILMANCUP 
4 maailmancupin kokonaisvoittoa 1983, 
1985, 1986, 1988
1 maailmancupin kakkostila 1984
Yhteensä 46 osakilpailuvoittoa 1982 - 1989

KESKI-EUROOPAN MÄKIVIIKKO 
2 Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaisvoit-
toa 1982 - 83, 1987 - 88

SM-KISAT 
13 SM-kultaa
2 SM-hopeaa
7 SM-pronssia

Vuoden Urheilija 1985 ja 1988
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Matka Tansaniaan 
TARMO SAASTAMOINEN

Pikku poikana kävin vanhempieni kanssa 
Tansaniassa ja Keniassa lomamatkalla, ja 
kylläpä riitti savolaispojalla ihmeteltävää. 
Jännittävä matka jätti minuun lähtemät-
tömän vaikutuksen, ja Afrikka sydämessäni 
on kutsunut minua siitä asti palaamaan 
takaisin. Viime keväänä isäni lupasi ottaa 
minut mukaan Afrikkaan kun pääsen yliopis-
toon, ja syksyllä hän joutuikin vastaamaan 
sanoistaan. Olin todella iloinen ja innoissani, 
päässäni pyöri monenlaisia ennakko-odo-
tuksia tulevasta.
        Lähdön lähestyessä pakkasin reppuni 
ja kameravehkeeni, yritin valita vain vält-
tämättömimmät tavarat mukaan. Ilma siellä 
on niin kuuma, ettei vaatteita paljon tar-
vitse, ja kaiken muunkin löytää paikan 
päältä. Mieluummin vien rahani tukemaan 
Tansanian kansantaloutta, täällä nämä 
saavat muutenkin liikaa joka välissä. Olin jo 
ovella poistumassa kämpästäni kun muistin 
malarialääkkeen. Koko loppupäivän sitten 
jonotinkin erilaisissa kansainvälisissä jonoissa 
Helsingissä, Amsterdamissa ja Arushassa. 
Astuessani viimein ulos koneesta Dar es 
Salaamissa oli helvetin kuuma ja kostea 
keli. Sen tuoma hiki tuntui haihtuvan vasta 
Suomessa. Seuraavaksi ostimme viisumit, 

Varis.

50$, virkailijoiden pyöritellessä passejamme 
kaikessa rauhassa (eli hitaasti). Me turistit 
tuskailimme ja tullimiehet sen kuin vaan 
hymyillen kyselivät kuulumisia. Juuri siinä 
huomasin eron elämänasenteissa. Afrikassa 
ei ole koskaan kiire minnekään, ja hätäily 
on ihan turhaa. Ja niinhän se oikeastaan 
onkin.
 Meitä oli matkalla allekirjoittanut, 
tämän isä Paavo sekä Jussi Aspiala Helsing-
istä. Suomalainen kontaktimme Tansaniassa 
oli isäni vanha ystävä Lassi Lyytikäinen, joka 
on asunut Darissa kohta 9 vuotta. Lassi oli 
meitä vastassa, ja tervehtiessämme valitte-
lin kun on kuuma. Lassi vihjaisi että “kuma” 
suoraan suahilista käännettynä tarkoittaa 
vaginaa, ja kehotti minua käyttämään 
vaihtoehtoista ilmaisua ihmisten ilmoilla. 
Lähdimme matkaan läpi laitakaupungin, 
vasenta kaistaa ajaen. Tie oli kuoppainen 
eivätkä katuvalot palaneet. Tiirailin 
pimeyteen jossa vilahteli hahmoja. 
Lähestyessämme erästä suurta risteystä, 
käski Lassi apuohjaajan paikalla istunutta 
Paavoa avaamaan ikkunan. Edellisellä 
viikolla samassa risteyksessä oli kaksi nuorta 
poikaa varastaneet Lassilta sivupeilit (60$ 
kappale), eikä hän ollut ehtinyt tehdä 
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mitään. Hän oli nyt varautunut ja kaivoi 
penkin alta pangan (viidakkoveitsi) jonka 
lappeella on hyvä läiskäistä rosvoa taka-
puoleen. Pysähdyimme risteykseen ja välit-
tömästi paikalle tuli teinipoika kerjäämään 
ruokarahaa isältäni. Lassi sanoi että ala 
painua, ja poika vaan toisteli kerjäysman-
traansa. Yhtäkkiä kuin salama poika tarttui 
peiliin ja yritti irrottaa sen, muttei saanut 
sitä ensimmäisellä sekunnilla irti, ja toisella 
sekunnilla isäni jo antoi hänelle vauhtia juok-
suun.
         Tästä tapahtumasta alkoi ajatus-
ketju ja ymmärsin monta asiaa. Afrikassa 
valkoisella (msungu) on aina enemmän 
rahaa kuin valtaosalla paikallisista. On hyvin 
vaikea tilanne katsoa silmiin ikätoveria ja 
kieltää apu häneltä, mutta jos avaat 
kukkaron nyörit yhdelle, niin millä perustein 
kiellät sen muilta. Ilman jääneet suuttuvat 
sinulle ja yhdelle etuoikeutetulle jolle annoit 
rahaa. Tansanialaisen ikätoverieni epätoivo 
ahdisti minua. En ymmärrä, miksi minulla on 
mahdollisuus toteuttaa unelmiani, eikä heillä 
ole edes ruokaa. Tämä oppitunti nöyryytti 
minua ja kirosin suomalaisia sosiaaliturvan 
piirissä makaavia valittajia.
        Ajoimme kaupungin halki meren 
äärelle, jossa Lassin kortteeri sijaitsee. Kau-
punki vilisi ihmisiä ja baarit olivat rönsyilleet 
kaduille muovituoleineen ja kaiutinkaap-
peineen. Minä olisin halunnut tehdä oikein 
kunnon kuppilakierroksen. Majapaikkamme 

Ylilastaus.

oli Venäjän ulkoministeriön alainen Tansa-
nian kulttuurikeskus. Rakennus oli muurilla 
ympäröity ja portilla oli vartija, jonka jaloissa 
makasi kaksi vahtikoiraa. Paikalla oli juuri 
hääjuhla parhaimmillaan, musiikki kuulosti 
houkuttelevalta ja kaikki tanssivat. Lassi pai-
notti että minä en saisi mennä mukaan. 
Suihkun jälkeen oli mukava istua parvek-
keella mangoja syöden ja viskiä maistellen. 
Lämmin merituuli tosin lemusi paskalle, mikä 
vähän vei hohtoa tunnelmasta. Aamulla 
heräsimme auringon noustessa, ja vasta sil-
loin näin kauniin Intian valtameren. Oli lasku-
vesi ja noin 200m päässä rannasta näkyi 
suuri putki joka tuli rannasta. Lassi kertoi 
sen olevan viemäriputki joka laski paskave-
det puhtaana mereen. Tämä rehevöitti 
rannan ja hajoavaa ainesta sekä sontaa riitti 
haisemaan. Variksia oli joka paikassa. Näin 
myös suuria lepakoita lentävän keskellä 
päivää kaupungin yllä. Kaupunki oli kuuma 
ja kuhiseva heti aamun koittaessa, ihmiset 
olivat matkalla töihin. Naisilla oli toinen 
toistaan värikkäämpiä vaatteita jotka kil-
pailivat loistossaan hedelmätorien kanssa. 
Ilma oli täynnä mausteiden tuoksuja ja värei-
lyä. Savuinen ja ränsistynyt kaupunkiym-
päristö ei meitä kiinnostanut siinä määrin 
kuin loppuviikon savannielämä, joten emme 
oleilleet keskustassa kovin paljoa. Emmehän 
olleet tulleet kaupunkilomalle. Kaksi päivää 
ihmeteltyämme kävimme ostamassa ruoat 
“puskaan” lähtöä varten. 
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Pensas-savanni.

 Torilla oli valtava valikoima tuore-
ita raaka-aineita, ja löysimme kaiken tarvit-
semamme sieltä. Suomalaisella opintotuella 
saisi varmaan vuoden ruokatarpeet, ja 
raaka-aineet ovat taatusti lähiruokaa ja 
tuoretta. Sitten alkoi ajomatka leiripaikalle. 
250 km matkaan meni noin kuusi tuntia 
ja rengaskin puhkesi matkalla. Pikkukylän 
lapset nauroivat meille kun paikkasimme 
maantien pölyssä rengastamme. Olimme-
han me tietysti naurettavia, hikisiä, punai-
sia ja pyöreitä turisteja hellehatuissamme. 
Söimme kahvilassa aamupalaksi lettuja, 
kananmunia, teetä ja leipää. Tiet olivat 
pääosin hiekkateitä, jotka olivat kuin pom-
mituksen jäljiltä. Sadekausi nimittäin tuhoaa 
päällystämättömät tiet täysin, ja jos tiessä 
on kuoppa, se kierretään sen sijaan että se 
paikattaisiin. Paikoin tie on jopa viisi “kai-
staa” leveä, joista vain yksi on ajokunnossa. 
Tienvarret olivat täynnä roskaa ja kylien väliä 
polkevia ihmisiä. Ihmisen kädenjälki luon-
toon on tietysti pahinta teiden varsilla, siellä 
on kylät ja pellot. Kaikkialla oli tietysti kuivaa, 
ja maa näytti kuin poltetulta. Pahinta oli joka 
paikassa lojuva muoviroska, koska kaikki 
pakataan pieniin hentoihin muovipusseihin. 

Ymmärrän silti, että jos systeemi on retu-
perällä ja itse olet rutiköyhä, niin ei luon-
nonsuojelu varmastikaan kiinnosta. Maha 
tyhjänä ei maailmaa paranneta.
 Päästyämme perille kuoppaisen 
matkan jälkeen, olivat kaverimme laittaneet 
leirin lähes valmiiksi. Leiri sijaitsi pienellä 
aukiolla suurten puiden alla. Pystytimme 
teltat, mutta jätimme sadesuojat pois. 
Puiden väliin pingotimme suuren pressun, 
koska lämpötila oli lähes 40 astetta.  Sitten 
sonnustauduimme kiertoajelua varten puke-
malla villasukat, pitkähihaiset paidat ja 
housut päälle. Savannilla olevissa heinikoissa 
nimittäin pörisee kipeästi purevia tse-tse-
kärpäsiä, jotka menevät vaatteiden alle ja 
joilta kyllä suojautuu mielellään. Juuri tse-se-
kärpäset pitävät laajat alueet Tansaniasta 
asumattomana, koska karja ei suostu laid-
untamaan alueilla missä näitä kärpäsiä esi-
intyy. Oli meillä myös iso kylmälaukku täynnä 
jäätä ja virvokkeita. Oppaana meillä oli 
Juma, vanha riistanvartija, joka on nuorena 
tapellut haavoitetun leijonan kanssa. 
Ympäristö oli rutikuivaa, ja eläimet pyörivät 
vesipaikkojen liepeillä. Näimme paljon erilai-
sia antilooppeja, pahkasikoja ja norsuja. 
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Vesipaikalla oli leijona tappanut puhvelin, 
jota haaskalinnut söivät. Hämärän laskiessa 
palasimme leiriin syömään ja istuskelemaan. 
Puihin oli kiinnitetty yksinkertaiset loisteput-
kivalaisimet, jotka saivat sähköä pienestä 
maakuopassa pörisevästä bensageneraat-
torista. Meillä oli joukossa kokki, joka valm-
isti aivan loistavia illallisia nuotiolla olevan 
teräskehikon päällä. Mausteina käytettiin 
korianteria, neilikkaa, valkosipulia, karde-
mummaa, pilipiliä (chililajike), limeä, curryä, 
pippuria sekä yrttejä. Yöllä kuului sirkkojen 
ja kaskaiden siritystä ja joku lintu äänteli. 
Maa oli lämmin ja kova nukkua, ja kaunis 
kuu paistoi. Pissillä käynti oli tavallista jännit-
tävämpää.
 Lähdimme päivän kierrokselle aina 
auringon noustessa. Ohitimme ensiksi 
leirimme käyttövesilähteenä toimivan 
maakuopan, joka oli suosittu juomapaikka 
savannin eläimille. Norsut aina onnistuivat 
vyöryttämään hiekkakuopan reunat, ja 
kuoppa täytyi kaivaa uudelleen auki. Aje-
limme ympäri seutua ja kiikaroimme ja 
kuvasimme eläimiä. Lassi ampui muutaman 
villisian ja Thomsonin gasellin syötäväksi. 

Vasta savannilla tajusin, että olisi pitänyt olla 
paikallinen lintukirja, niin olisi voinut tehdä 
muutaman lajimäärityksen. Leirin lähellä lei-
jonat olivat yöllä tappaneet seepran ja 
syöneet siitä puolet. Juma katsoi jäljistä 
että kyseessä oli kaksi nuorta yksilöä. Lop-
pupäivällä palatessamme oli seeprasta vain 
nahan riekale jäljellä. Näin kuluivat päivät 
ja illat savannilla.
        Eräänä päivänä jäin leiriin muiden 
lähtiessä kiertelemään. Kävelin aukiolla tut-
kien jälkiä. Leiripaikkaa oli käytetty vuosia ja 
roskia oli siellä täällä, yllättäen. Kauemmaksi 
kun meni, niin oli jo muutakin, esimerkiksi 
mungot olivat napanneet leiristä nyljetyn 
saaliin nahkaa, raahanneet sen 
valopiirin rajoille ja pureksineet sitä siellä. 
Muutakin ne olivat pihistäneet, sillä kalloja ja 
sorkkia oli purtu ja piiloteltu leiriaukion laid-
alle. Maassa oli myös sadekauden aikaisia 
kotilonkuoria, muutama oli nyrkkiä suurem-
pia. Aioin kiivetä erääseen puuhun, jonka 
juurella oli kolo ja mungon jälkiä. Koputte-
lin puuta että olisiko isäntä sisällä, ja kun 
vastausta ei kuulunut, kiipesin. Juuri kun olin 
puussa, karautti isäntä hurjin loikin karkuun 

Varjot olivat suosittuja.
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häntä pystyssä. Minua kiellettiin poistumasta 
leiristä ilman asetta, mutta en siitä välittänyt. 
Huonohampainen leijona tosin olisi hyvinkin 
voinut hyökätä kimppuuni, ja vilkuilin kyllä 
tuulen alapuolelle vähän väliä. Iltapäivällä 
kuulimme leijonan karjuvan läheisessä met-
sässä. Leirissä olevat puut tiputtivat erittäin 
tahmeaa pihkaa, joka tarttui jalkapohjiin, 
ja jota piti puukolla raaputtaa pois iltaisin. 
Leirin maa oli myös täynnä ns. muurahaisle-
ijonan pyyntikuoppia, jotka tuhoutuivat 
päivällä, ja yöllä ne korjattiin sitkeästi 
täydellisen pyöreiksi kuopiksi. Ikimuistoinen 
oli myös peseytymistapahtuma. Vesikuoppa 
piti kaivaa auki, antaa veden tihkua pari 
tuntia, poistaa sammakot ja lippoa varovasti 
pari litraa sameaa vettä, sitten vaan pesulle! 
Paloin oikein kunnolla ollessani savannilla.
        Oltuamme maastossa neljä päivää 
palasimme kaupunkiin. Oli mukava käydä 
suihkussa, nukkua patjalla ja lukea kirjaa 
hyvässä valossa. Seuraavana aamuna läh-
dimme tanskalaisen merikarhun mukaan 
uistelemaan noin 100 km päähän ran-
nikosta, Latham-saaren ympärillä olevalle 
riutalle. Saimme saaliiksi monenlaisia kaloja 
joiden suahilinkielisiä nimiä ei voi muistaa. 
Saimme saaliiksi 46 kalaa, keskipainon 
ollessa noin noin 12 kiloa. Arvokkaita keltae-

vätonnikaloja oli suurin osa. Niiden punaista 
lihaa söimme iltapalaksi sashimina wasa-
bin ja soijan kanssa. Paluumatkalla tuli parvi 
delinejä saattamaan meitä. Ne hyppivät 
aalloissa ja uivat veneen keulan edellä. Aina 
kun ne kävivät haukkaamassa happea, 
vihelsin niille ja ne vastasivat vinkumalla! 
Palanut ihoni paloi nyt vielä syvemmältä.
        Viimeisenä päivänä kävimme vilkkai-
lla Karyakoon markkinoilla, joilla olisin voinut 
kierrellä vaikka koko päivän. Karyakoo tun-
netaan nopeiden taskuvarkaiden paikkana, 
ja edellisellä kerralla isältäni oli taitavasti viil-
letty rintataskun alaosa auki partaterällä, 
ja onnekas rosvo sai saaliikseen digika-
meran akun. Otin mukaani vain tupakat 
etten näyttäisi vaivan arvoiselta ryöstönko-
hteelta. Dar es Salaamin liikenne on aivan 
kaoottista, vain röyhkein ja rohkein pääsee 
etenemään. Kävimme ostamassa tuliaisiksi 
kankaita, tauluja, puukäsitöitä, koruja, musi-
ikkia ja viinaa. Sitten olikin aika palata 
Suomeen, maailmaan kliinisimmältä ja 
kylmimmältä tuntuvaan maahan. Ensim-
mäinen lämmin tunne Suomessa oli vastassa 
ollut ystävällinen huumekoira. Jos kaipaat 
jännittäviä hetkiä, iloisia ihmisiä ja rikasta 
luontoa niin käy Afrikassa!

Vesikuoppa.
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Pienryhmäohjauksen loppukuulustelu
Kalervontien kerhohuoneella 1.12.2005 kello 
18.00 alkaen                           TEIJA AARREKARI

Pienryhmäohjaajat järjestivät fukseille pikku-
joulut, jotka olivat samalla pienryhmäo-
hjauksen päättäjäiset. Illan ohjelmaan kuului 
loppukuulustelu, jonka ansiokkaasta suor-
ittamisesta sai palkinnoksi oman pienry-
hmäohjaajan hartaudella askarteleman 
haalarimerkin. Kuulustelun jälkeen ohjelma 
jatkui nestepitoisella napostelulla ja jutuste-
lulla, olivatpa jotkin urhoolliset jopa lähte-
neet valloittamaan kaupunkia 45 Specialiin 
ja Onnelaan. Seuraavana päivänä kilta-
huoneella näkyi hieman väsyneitä fukseja. 
Kyllä se kisakunto siitä paranee kun opiske-
luvuosia kertyy lisää.

Tässä muutamia kuulustelun kysymyksiä ja 
parhaimpia vastauksia:

Selitä biologian fuksin ja n-vuosikurssin 
opiskelijan perusfysiologian erot (ruuan-
sulatus, veriarvot, lämmönsäätely) 

Fuksit 
terveitä, perusfysiologia vastaa lähes nor-
maalia ihmistä, kehittymätön lämmön-
säätely, talviturkki puuttuu (ei haalareita), 
helvetin huono viinapää (mutta kehittyvä), 
sopeutuvainen (pakko olla, muuten luon-
nonvalinta karsii)

n-vuosikurssin opiskelijat
ovat muuttuneet ihmisistä ihonalaiseksi 
jätteidenkäsittelylaitoksiksi (maksa ja 
munuaiset menetetty kauan aikaa sitten), 
esiintyy keskimäärin korkeampaa veren 
alkoholipitoisuutta, karaistunut, suurempi ja 
tehokkaampi maksa (runsas alkoholinku-
lutus), elimistö sietää vain makaronia, 
tonnikalaa, mikropizzaa ja kaljaa, ekolo-
geilla kehittynyt ruskeaa rasvakudosta, 
lämmönsäätely kehittynyt lumihangessa 
nukkumisesta (tosin riippuvainen veren 
alkoholipitoisuudesta), veri paksua koles-
terolimössöä

Kasvidemoluokka elinympäristönä ja kerro 
millaiset eliöt siellä viihtyvät?

Elinympäristö: 
Ahdistava, tukala karu, ankea, kuivahko, 
alkeellinen, luotaantyöntävä, painostava, 
verrattavissa Antarktikseen tai kuumiin läht-
eisiin, ei saalistusmahdollisuuksia, pölyinen, 
runsaasti valoa, kylmänkolea, tarjolla oleva 
kasviravinto kuivaa, ruskeaa ja tuntomer-
kitöntä, kirjastomainen

Eliöt: 
Fuksit ja heidän henkinen johtajansa KAS-
VIMIES, korkeammat eläinkunnan edusta-
jat vain vaivoin (max 2h), ahdistuneet eliöt, 
elämäänsä kyllästyneet assistentit, lajirikas 
(kuivat kasvit ja tyypit), pölypunkit, kuivak-
kokasveja, kasviekologian tutkijoita

Kerro moottoriproteiineista
*Vaaleanpunaisia hymyileviä dyneiinejä, 
joilla on juoksukisa microtubulus-high-
waylla.
*Vittumaisen pieniä partikkeleita, joista ei voi 
muistaa mitään. Jotain ne liikuttaa jostain 
johonkin.
* Niitä, jotka nitkuttelee eteenpäin.
*Tärkeä proteiini moottoriajoneuvojen 
moottorissa, varsinkin dieselautoissa.
*Ei me tiietä niistä mitään, ollaan rehellisiä.
*Autotronen proteiini, joka elää uuden-
tyyppisissä molekyylibiologian kehittämissä 
moottorityypeissä kehittäen energiaa ilman 
saasteita.

Yhdistä viivalla (kokeilepa itse)
FM-tutkinto  180 op
LuK-tutkinto  752303A
Solubiologia  Seppo Saarela
Kasvien lajintuntemus 120 op
Kemian perustyöt  3 op
Laitoksen johtaja  Minna 
Amanuenssi  Vanhatalo
   750121P
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 Selitä

LAL 
*Laulaen Annelin Luennolle 
*Liikaa Alkoholisteja Liikkeellä 
*Laki Alkoholin Laillistamisesta 
*Lumpeen Avustus Liitto

YKL 
*Yököttävän Kamalat Lokit 
*Yksi Kusi Lahkeelle 
*Yksinäisten Kusettajien Liitto 
*Yksi Kissa & Lammas

HK 
*Haiskahtaa Kuselle 
*Hell´s Kitchen 
*Henkinen Kidutus 
*Huono Koe

SYL
*Suuri YleisLakko 

*Sylkijöiden Liitto 
*Syntyneet Yksi Lusikka perseessä 
*Sylje opettajia kasvoille ry

ABC 
*Armoton Biologinen Charmi 
*Aloittelevan Biologin Cauhukertomukset 
*Uusinta uutta Haapavedellä! Suosittelen!

OYY 
*Oulun Yhdistyneet Yöperhoset 
*Ollaan Yhdessä Ympäripäissään 
*Outojen Yökyöpeleiden Yhdistys 
*Oulun Ylevät Ympäristötieteilijät 
*Oton ja Yrjön Ystävyys

YTHS 
*Ylimielisen Taitava Hirvittävän Salakavala 
*Yhdessä Teemme Homoista Silppua 
*Yllättävän Terveiden Hoivakoti ja Sairaala 
*Yliopiston Tytöt Hoitaa Siistimmin
*Ylpeänä tehdään historiaa silakoista
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HEVOSMIES                      ANNA HONKANEN
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Ohjeet aineiston toimittamisesta Lehdykkään
Lehdykkään tuleva aineisto toimitetaan sähköpostilla päätoimimittajalle osoitteeseen 
annahonk@paju.oulu..

TEKSTI
* tekstit RTF, DOC tai TXT muodossa
* tekstit muotoilemattomina
* pitkiin teksteihin väliotsikot
* kappaleen vaihdoksi tyhjä väli
* fontti 12, riviväli 1
* tekstiin ei saa liittää muita elementtejä kuten kuvia tai taulukoita, vaan ne toimitetaan 
erillisinä tiedostoina

KUVAT JA TAULUKOT
* JPG, TIFF tai EPS muodossa
* digitaaliset kuvat vähintään 72 dpi tarkkuudella
* skannatut paperikuvat väh. 150 dpi ja skannatut diat väh. 750 dpi tarkkuudella
* piirrokset GIF, TIFF tai EPS muodossa, ei JPG
* mustavalkoiset piirrokset väh. 150 dpi tarkkuudella
* taulukot yms. xls-muodossa

Kirjoittakaa Lehdykkään!


