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Peekoo
Niina Karstunen

Morjens! Talvi alkaa olla jo takana, 
vaikkei meinannut kunnolla edes 

päästä vauhtiin. Kevät puskee päälle, 
tämän oli huomioinut optikkokin, jolla 
jonkin aikaa sitten vierailin. Erehdyin 
mainitsemaan biologianopinnoistani ja 
siitä innostuneena miekkonen alkoi 
jutella kuluneesta talvesta - tai ennem-
minkin talvettomuudesta. 

Kysäisi mielipidettäni siihen, johtuuko 
kumma sää normaalista vaihtelusta 

vai onko kasvihuoneilmiöllä sormensa 
pelissä. Niin, onko? Moinen kysymys 
on varmastikin käväissyt myös jokai-
sen itseään biologina tai tulevana sel-
laisena pitävän ajatuksissa.  Ilmaston 
lämpeneminen näyttää olevan myös 
yksi median lempipuheenaiheista, aina-
kin heti Susan Kurosen ja tuoreessa 
muistissa olevien eduskuntavaalien jäl-
keen.

KKun aurinko paistaa ja mittari on 
aika reilustikin plussan puolella, on 

vaikea enää kuvitella suurempia lumi-
myräköitä tälle talvelle. Jospa siis vap-
pusoudutkin pystyttäisiin tällä kertaa 
järjestämään - ei sillä että lentopal-
lossa mitään vikaa olisi, mutta kuitenkin. 
Vapusta puhuttaessa huomaakin, että 
lukuvuosi alkaa olla voiton puolella ja 
jos ei muuta, niin stressi kesätöiden ja 
harjoittelupaikkojen saamisesta huipus-
saan. Ainakin mitä käytäväkeskustelui-
hin on uskominen. Silti on vielä otettava 
loppukiri opiskeluissa, vaikka siniseltä 
taivaalta möllöttävä valoilmiö saattaa-
kin aiheuttaa luennoilla lievää 
levottomuutta. Toivotankin kaikille tasa-
puolisesti hyvää loppuvuotta!

Niina Karstunen  
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Puheenjohtan palsta
Teija Aarrekari

Taas on alkanut uusi vuosi ja 
loman jälkeen pitäisi kaikilta 
löytyä uutta energiaa opiskeluun 
ja kaikkeen muuhunkin. Niin, 
pitäisi. Ainakin itselläni ja kuule-
man mukaan monella muullakin 
on hirveän vaikea päästä takai-
sin syksyiseen vauhtiin. Aamui-
sin ei meinaa millään päästä ylös 
sängystä ja muutenkin on puhti 
poissa. Eikä asiaa helpota yhtään 
se, että pitäisi usein olla kadessa 
paikkaa yhtä aikaa.
 Laiskuus on alkanut va-
vata opiskelua; ei aina jaksa 
mennä luennolle ja joka tenttiin 
ei viitsi mennä, kun ei ole luknut 
yhtään. Ainahan on uusinta. Eli 
sama asia kauniimmin ilmaituna, 
olen siirtynyt opiskeluissani kokei-
lemaan akateemista vapautta. 
 

Hallitus on uudistunut jälleen vuo-
denvaihteessa, tosin aika paljon 
on samoja naamoja joukossa, 
mutta on sentään uusiakin. Fuk-
seistakin neljä saatiin huijattua 
hallitukseen. Myöhemmin tässä 
lehdykässä on tarkempi esittely 
hallituksesta naamojen ja toimen-
kuvien kera. 
 Paljon pitäisi taas tänäkin 
keväänä tehdä, bileitä täytyy tie-
tysti pitää vähintään normimäärä. 
Luontoilloille pitäisi löytää puhujia 
ja pöntöille täytyy tehdä kevätsii-
vous, kuten myös kiltahuoneelle. 
Uudella varapuheenjohtajalla on 
edessä oululaislasten innolla 
odottaman Wappu-Vinpan järjes-
täminen yhdessä muiden fuksien 
kanssa.
 Kevättä on jo vierähtänyt 
jonkin verran ja ensimmäinen 
luontoiltakin jo oli. Jaakko Junikka 
kertoi metsästyksestä ja Jusku 
helemen-tekijöistä, joista mm. 
Johnny Depp mainittiin.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!
Teija Aarrekari
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Anna Honkanen

Edelleen aina tunkemassa sormensa 
sinne, minne se ei kuulu… Mihinkäs bil-
sakissakarvoistaan pääsee.

E     räänä iltana palatessani kir-
jastolta kotiin, poikkesin lähi-

Sparissa ostamassa leipää. 
Valikoin hyllystä mieleiseni moni-
viljaviipalepaketin ja jäin jonot-
tamaan kassalle. Kun vuoroni 
tuli, kävin seuraavan keskuste-
lun myyjänä olleen pakistanilais-
miehen kanssa. Myyjä: “Hello 
there, love!” “Hello! I’ll take this,” 
sanoin, ja ojensin paketin myy-
jälle. “Thanks, love.” Myyjä luki 
leipäpaketin viivakoodin: “It’s one 
pound five pence, love.” Kaivelin 
kukkarosta kahden punnan koli-
kon ja ojensin sitä myyjälle. 

”You don’t happen to have five 
pence, love?” kysyi myyjä. Pen-
goin kukkaroani hetken, mutten 
löytänyt kaksikymmenpennistä 
pienempiä kolikoita. “I don’t, I’m 
sorry,” sanoin. “That’s allright, 
love,” kuului vastaus. Ojensin 
kahden punnan kolikkoa uudel-
leen, ja mies otti sen vastaan 
sanoen: “Thank you, love!” Sain 
vastarahat ja kuitin ja kiitin niistä. 
Olin ottamassa leipäpakettia pöy-
dältä, kun mies kysyi: “Do you 
need a bag for that, love?” “No 
thanks,” vastasin, ja sanoin myy-
jälle heippa. “See ya, love!” kuului 
vastaus.
 Mitäs tämä nyt on? Onko se 
vanha hapannaama onnistunut vie-
mään jonkun pakistanilaisen pienkaup-
piaan sydämen..? 
 Ei sentään. Tällä maail-
mankolkalla on ihan normaalia, 
että kassa puhuttelee asiakasta 
sanomalla “love.” Edellä kuvaa-
mani ei ollut ihan viimeisen päälle 
täydellinen esimerkki tästä 
tavasta, mutta otin sen esille, 
sillä kyseinen myyjä todellakin 
käytti sanaa “love” pisteen paikalla 
joka lauseessa. Pahin epäkohta 
esimerkissä oli murre. Myyjä oli 
pakistanilaista alkuperää, eikä

Mancunian Way to The Cottonopolis - 
Vaikutelmia Manchesterista 
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siis puhunut samalla aksentilla 
kuin aito mancuniaani. Paikallista 
sukua olevat kassat tervehtisivät 
sanomalla “Howry, luv,” ja kiittäisi-
vät sanomalla: “Ta, luv.” 

Kaikki se, mitä olet aina 
halunnut tietää Manches-

terista, ja enemmän

Greater Manchesterin alueella 
eli Manchester Cityssä ja 

ympäryskunnissa (1276 km2) 
asuu kaikkiaan 2,5 miljoonaa 
ihmistä. Itse Cityssä asuu tätä 
juttua kirjoitettaessa Wikipedian 
mukaan 441 200 ihmistä. Poruk-
kaa tässä Lontoon ja Bir-
minghamin jälkeen Englannin 
kolmanneksi suurimmassa kau-
pungissa siis riittää, ja sen myötä 
tekemistä ja nähtävää. Kaupunki 
on perustettu Rooman valta-
kunnan aikoihin, ja myöhemmin 
siitä tuli maailman ensimmäinen 
teollisuuskaupunki. 1800-luvulla 
Manchester tunnettiin puuvilla-
teollisuutensa vuoksi myös lem-
pinimellä Cottonopolis. Toisen 
maailmansodan aikaan Man-
chesterissa rakennettiin pommi-
koneita. Vuonna 1996 kaupunki 
sai itse maistaa IRA:n asetta-
maa pommia, joka pyyhkäisi ison 
osan ydinkeskustaa matalaksi. 
Manchesterin pommi on tähän-

astisista tuhoisin rauhanajan 
pommiattentaatti Britannian maa-
perällä. Ei niin pahaa ettei jotain 
hyvääkin: kukaan ei kuollut 
iskussa, ja jälleenrakennuksen 
myötä Manchesterin keskusta on 
uusi ja jopa kohtalaisen viih-
tyisä. 

 

Kotikatuni. Ihastuttavan perienglantilai-
nen näkymä.

Manchester on Lontoon veli 
hopea monessakin mielessä. 
Manchesterin lentokenttä on mat-
kustajamäärällä mitattuna Bri-
tannian kolmanneksi suurin heti 
Lontoon Heathrown ja Gatwickin 
jälkeen. Yhdistyneiden kuningas-
kuntien toiseksi suurin gay-keskit-
tymä on Manchesterin vilkas Gay 
Village, ja kaupungissa järjeste-
tään vuosittain elokuun viimei-
senä viikonloppuna Manchester 
Pride Festival. Gay Village ja 
etenkin Canal Street on monille 
tuttu muutaman vuoden takai-
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sesta tv:n kohudraamasta Älä 
kerro äidille (Queer as folk). Myös 
toinen takavuosien suosikkisar-
jani, Rimakauhua ja rakkautta 
(Cold feet), sijoittuu Mancheste-
riin. Musiikin saralla tunnettuja 
mancuniaaneja ovat esim. Oasis, 
Badly Drawn Boy, The Smiths ja 
Take That. 
 Ex-Thake That Robbie 
Williamsilla on Britannian toiseksi 
suurin fanipohja. Robbien edelle 
yltää vain Manchester United FC, 
jolla on Manchester Evening 
News - lehden mukaan 44 mil-
joonaa fania Brittein saarilla ja 10 
mokomaa lisää ulkomailla.

Manchester Unitedin fanikamakoju Old 
Traffordin kupeessa ottelupäivän 
aamuna. 

ManU:n kotistadion Old Trafford ei 
itse asiassa sijaitse kaupungin alu-
eella. Sen sijaan Manchester City 
FC:n uutuudenkarhea City of Man-
chester Stadium sijaitsee. Ylioppilas-
kuntamme University of Manchester 

Students Union (UMSU) kannattaa 
Cityä, ja ylioppilaskunnan lip-
pukassasta saa lippuja MCFC:n 
kotiotteluihin opiskelijaystävälliseen 
hintaan. Minulla kävi alkusyksystä 
hyvä munkki, kun osallistuin vanhan 
järjestöaktiivin rutiinilla ylioppilas-
kunnan esittelyyn ja sain kiitokseksi 
liput City vs. West Ham United 
- matsiin itselleni ja kämppiksel-
leni. Pääsimme istumaan City-fanien 
ja West Hamin kannatusjoukkojen 
väliin. Matsin edetessä ja tunnel-
man noustessa olomme kävi kanna-
tuslaulujen ja uhoamisen ristitulessa 
hieman tukalaksi. Mieltämme ei 
yhtään keventänyt se, että vie-
reemme fanilaumoja erottamaan tuo-
tiin kesken matsin järjestysmiesten 
rinnalle muutamia Bobbyjä. Kan-
nattajat pysyivät kuitenkin matsin 
ajan aisoissa ja loppulukemat 2-0 
kotijoukkueen hyväksi pitivät Cityn 
fanit lauhkeina sen jälkeenkin.

City of Manchester Stadium riemuitsee 
omien poikien maalia. 
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Yliopistoista

Huomaan ottaneeni hyvin vähän kuvia 
kampukselta, vaikka siellä riittäisi kyllä 
kuvattavaa. Tässä kuitenkin human-
istien roomalaispylväin koristeltu 
sisäänkäynti, jonka takaa pilkottaa kam-
puksen katolisen kirkon torni. 

Manchesterissa-cityn alueella 
siis - on tällä hetkellä kaksi 

yliopistoa. Itse opiskelen reilun 35 
000 opiskelijan The University of 
Manchesterissa, joka syntyi kol-
misen vuotta sitten kahden yli-
opiston fuusioituessa. Toinen on 
reilun 32 000 opiskelijan Man-
chester Metropolitan University 
eli MMU. Molempien kampukset 
ovat sulassa sovussa keskenään 
Oxford Roadin varrella. Saman 
tien varrelta löytyy myös noin 600 
opiskelijan Royal Northern Col-
lege of Music. Tämä rypäs tekee 
Oxford Roadista yhden Euroo-
pan suurimmista opiskelija kes

 kittymistä, ja  myös yhden 
 Euroopan  vilkkaimmista 
 bussireiteistä. Normaalina 
 arkipäivänä Oxford Road
 illa voi nähdä kahdeksan
   onnikkaa pysähtyneenä  
 samoihin liikennevaloihin, 
 eikä kyydistä  myöhästy-
 neen tarvitse koskaan  
 odottaa seuraavaa autoa 
 pitkään. Oxford Roadin  
 keskittymän lisäksi  
     Greater Manchesterin alu-
eelta löytyvät 20 000 opiskelijan 
University of Salford ja 8000 
opiskelijan University of Bolton. 
Salfordin yliopisto on oikeastaan 
ihan Manchesterin varsinaisen 
liikekeskustan kupeessa, ja itse 
miellänkin sen kaupungin kol-
manneksi yliopistoksi. Paikallisille 
on tietenkin tärkeää pitää City 
of Salford ja City of Manchester 
visusti erillään… Ainoa suoma-
lainen kaverini täälläpäin suo-
rittaa kandiopintojaan Salfordin 
yliopistossa. 
 Opiskelijakortti on kiva 
olemassa, näin ajattelin Oulussa. 
Täällä se on pakko olla mukana 
koko ajan. Kortissa on valoku-
van, nimen ja opiskelijanumeron 
lisäksi magneettinauha ja 
viivakoodi. Pääkirjastolle ja 
“lääkistalolle” eli Stopford Build-
ingiin, jossa suurimman osan 
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ajastani vietän, kuljetaan kortin-
lukijoilla varustettujen porttien 
läpi. Korttia ei passaa unohtaa 
kotiin luennolle kiirehtiessään, tai 
joutuu jutustelemaan aulassa 
majailevien vartijoiden kanssa. 
Tietenkin tuo tavallaan lisää tur-
vallisuuden tunnetta, mutta tois-
aalta moinen kyttääminen tekee 
hieman vainoharhaiseksi. 
 Eräs asia jota Oulusta kai-
paan, on se, että lähes kaikki 
on saman katon alla. Etenkin 
sadepäivinä minulla on palaa 
hermot, kun yritän juosta luen-
nolta toiselle eri rakennukseen. 
Ihmiset, joilla on sateenvarjo 
mukana, täyttävät jalkakäytävät 
ja kulkevat hitaasti sateesta nau-
tiskellen. Itse en kehtaisi sontik-
kaa parinsadan metrin matkalla 
avata, koska se hidastaa vauhtia. 
Kuitenkin juutun tuohon hitaas-
een muumiokulkueeseen, ja jos 
en muuten siinä lähes paikallaan 
junnatessa kastuisi, niin vieressä 
kulkevien ihmisten sateenvarjo-
jen reunoista tippuva vesi tulee 
suoraan vaatteilleni. Olen yhä 
vahvemmin sitä mieltä, että 
Suomen talvessa on kaamok-
sesta huolimatta puolensa.

Opiskelusta

Opiskelu täällä vaikuttaa kes-
kimäärin hyvin paljon tehok-
kaammalta kuin kotipuolessa. 
Osasyynä tähän on takuulla se, 
että nuoret rahoittavat opintonsa 
opintolainalla. Eläminen on täällä 
Ouluun verrattuna hyvin kallista. 
Lukukausimaksut ovat jo yli 3000 
puntaa vuodessa, vaikka UMSU 
yhdessä Britannian muiden yli-
oppilaskuntien kanssa yrittää 
saada niitä laskemaan. Olen 
Erasmus-vaihtarina siinä mie-
lessä onnellisessa asemassa, 
että lukukausimaksut eivät koske 
minua, mutta täkäläisille ne ovat 
ankara kannustin. Opiskelijat 
haluavat valmistua nopeasti ja 

saanko esitellä: Stan! Hänkin majailee 
yliopiston tiloissa, Manchester  Museu-
min fossiilisalissa.
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mahdollisimman hyvin arvo-
sanoin varmistaakseen työl-
listymisensä ja sitä kautta 
opintolainan takaisinmaksun.  Yli-
opisto tukee opiskelijoiden eten-
emistä opintoputkessa 
kiitettävällä tavalla. Koko kol-
mivuotisten perusopintojen ajan 
tuutorointi on pakollinen ja tiu-
kasti organisoitu osa opintoja. Itse 
roikuin syksyllä seitsemän kak-
kosvuoden biokemistin mukana 
tuutoritapaamisilla erään tohtori 
Hyden ryhmässä. Viikoittain 
saimme jonkin tehtävän, joka piti 
suorittaa joko yksin tai ryhmässä 
ja raportoida tri Hydelle. Edel-
lisen viikon tehtävä käytiin tuu-
torin kanssa hyvin tarkkaan läpi, 
ja näin karttui paitsi tieto sat-
unnaisista tutkimuksen aiheista, 
myös kokemus akateemisista tai-
doista ja käytänteistä. Tuutorilta 
uskalsi yleensä kysyä, jos jokin 
asia täkäläisessä yliopistomaai-
lmassa mietitytti, tai jos omat 
opiskelut eivät ihan menneet niin 
kuin olisi toivonut. Ja niin, tri 
Hyden nimi ei vieläkään ole 
lakannut huvittamasta minua…

Opiskeleminen täällä on 
paljon itseopiskelukeskeis-

empää kuin Suomessa. Luen-
toja on vähän, mutta ne ovat 
täsmäluentoja sanan varsinai-

sessa merkityksessä. Suurin osa 
ajastani kuluukin kirjastolla luke-
massa, niin työläältä kuin se 
kuulostaakin. “Ylituutori” selitti 
syksyllä puheessaan, että 
opiskelijoiden odotetaan käyt-
tävän yhdeksän tuntia päivässä 
opiskeluun. Kurssien vaatimuk-
set ovat kovat, eikä lukematta 
oikein menesty. Olenkin siis 
alkanut pitää muistikirjaa opiske-
luun käyttämästäni ajasta. Se 
helpottaa ajankäytön suunnitte-
lua eri kursseilla ja motivoi kum-
masti.
 Lukukaudet on täkäläi-
sessä systeemissä järjestelty 
tiukasti. Sekä syys- että kevätlu-
kukausi kestää 12 viikkoa: syys-
lukukausi yhteen menoon ja 
kevätlukukausi kolmen viikon 
pääsiäisloman katkaisemana. 
Ensimmäisen ja toisen vuoden 
opiskelijoiden kurssit kestävät 
tuon 12 viikkoa putkeen ja 
sisältävät 24 luentoa. Kolman-
nen vuoden opiskelijoiden syksy 
ja kevät on jaettu kuuden viikon 
jaksoihin, ja kukin kurssi sisältää 
18 tuntia luentoja. Kunkin kurs-
sin työtuntimäärä on 100, eli van-
hoissa opintoviikoissa se tekee 
2,5. Vuodessa käydään yhteensä 
12 kurssia. Ei yleensä enempää 
eikä vähempää, sillä järjestelmä 
on tiukka ja kahdentoista kurssin 
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työtaakka yleensä vuodeksi ihan 
riittävä. 
 Tentitkin ovat hieman 
toista kuin Oulussa. Syyslu-
kukauden tenttikausi on tam-
mikuussa ja kevätlukukauden 
touko-kesäkuussa. Perus-tentti 
muistuttaa puitteiltaan enemmän 
ylioppilaskoetta kuin sitä ren-
nohkoa ryhmätilaisuutta, joksi 
olen sen tähän asti mieltänyt. 
Opiskelija saa tietää tenttisalin 
muutamaa viikkoa ennen tenttiti-
laisuutta, ja hänelle on etukäteen 
määrätty numeroitu istumapaikka 
salista. Monivalintakysymyksiin 
vastataan samanlaisille tieto-
koneella tarkistettaville lomak-
keille kuin yo-kokeessa, eli 
lomakkeelta mustataan haluttua 
vaihtoehtoa vastaava pylpyrä. 
Mihinkään vastauspaperiin ei saa 
kirjoittaa nimeään näkyville. 
Tentin tarkistaja saa nähdä vain 
opiskelijan numeron. Vaikeus- tai 
vaatimustaso ei tenteissä vält-
tämättä lopulta ole korkeampi 
kuin mihin olen tottunut, aino-
astaan jäykät puitteet tekevät 
tilaisuudesta omalla tavallaan 
jännittävän. 

Vielä sananen ihmisistä ja 
tavoista

Olen aina luullut, että puheet 

englantilaisten äärimmäisyyksiin 
menevästä tulipalon pelosta ovat 
liioiteltuja. Täällä olen oppinut, 
että ne ovat totisinta totta. Asiaa 
ei yhtään auta se, että palovaroit-
timet pärähtävät soimaan tämän 
tästä ilman syytä. Eräänkin kerran 
lokakuulla seisoksimme parikym-
mentä minuuttia erään raken-
nuksen pihalla odottamassa, että 
turvamiehet olivat tarkistaneet 
hälytyksen syyn, ennen kuin 
pääsimme jatkamaan keskeyty-
nyttä luentoa. Myös muunlainen 
naurettavuuksiin asti menevä hol-
hoaminen on täällä yleistä. Joka 
paikassa on kielto- ja varoitusky-
lttejä ja mitä ihmeellisimpiin pai-
kkoihin ja rakennelmiin liitetään 
kiipeilemisen estäviä aitoja. Kun 
lattiat siivotaan yliopistolla -täällä 
ne mopataan oikein reilusti veden 
kanssa-, keskelle lattiaa jätetään 
iso keltainen kyltti, joka varoittaa 
lattian olevan liukas. Saman-
lainen kyltti löytyy sadeaamuina 
ala-aulasta, kun kengissä sisälle 
kantautunut vesi ja kura liukastaa 
lattia. Niin, mehän emme itse 
osaa katsoa, onko lattialla 
vettä…
 Istuessani linja-autossa 
kaupunkialueen ulkopuolella asu-
mattomalta näyttävällä alueella, 
näin mielestäni kaikista äärim-
milleen vedetyn holhousrat-
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kaisun. Pienen joen yli oli vedetty 
paksu putki. Joen reunoilla putki 
kohosi 90 asteen kulmassa ja 
ylitti joen pari metriä vedenpin-
nan yläpuolella. Putken varassa 
joen päälle kiipeäminen näytti 
mahdottomalta. Kuitenkin molem-
pien pystysuorien putkenosien 
päihin oli kiinnitetty viuhkan 
muotoinen metalliaita estämään 
putken päälle kiipeäminen! 
Ymmärrän kyllä, että kaikki edellä 
mainittu on tehty vastuuva-
pauden saavuttamiseksi, mutta 
kyllä tämä pistää monesti 
puistelemaan päätään. Ilmeisesti 
maailmassa ei enää ole sijaa 
maalaisjärjelle. Ja sitä paitsi, jos 
olisin vielä teini ja asuisin 
tuollaisen putkiviritelmän lähei-
syydessä, keksisin ihan kiusal-
laan keinon päästä putken päälle 
tasapainoilemaan…
 

Jos vaihto-opiskelijan arki kiin-
nostaa, tuoreimpia kuulumisiani 
voi käydä lukemassa vaih-
tarivuotta varten avaamastani 
blogista, jonka osoite löytyy alta. 
Lisätietoa Manchesterista ja ylio-
pistosta löytyy myös alla olevista 
osoitteista ja esimerkiksi englan-
ninkielisestä Wikipediasta

University of Manchester: http://
www.umu.man.ac.uk/
University of Manchester 
Students’Union: http://www.umu. 
man. ac.uk/
Vaihtariblogi:http://anna-maail- 
malla.livejournal.com/
Wikipedia: http://en.wikipedia. or
g/
Kirjoittaja on kuluvan lukuvuo-
den Erasmus - vaihdossa 
University of Manchesterissa, 
Englannissa.

Study Abroad Fair 
eli vaihto-opiskelu-
messut mahtipon-
tisessa Withworth 
Hallissa. Huomat-
kaa kattokruunut ja 
takaseinän urkupillit! 
Istuin paikanpäällä 
koko iltapäivän mai-
nostamassa reip-
paasti Suomea ja 
Oulua.
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Mari Kaakko

Oulussa saatiin ihastella har-
vinaista mustakaularastasta 

viikolla 9, kun eräs yksilö harhau-
tui muuttomatkallaan täysin vää-
rään suuntaan. Uralin itäpuolella 
yleisesti esiintyvä laji on tavattu 
Suomessa 22 kertaa, ensim-
mäinen havainto tehtiin vuonna 
1961. Pohjois-pohjanmaalla mus-
takaularastasta on tavattu aiem-
min vain kaksi kertaa, joten 
melkein kotiovelle eksynyt lin-
tuharvinaisuus sai myös monet 
biologit kaukoputkineen ja kiika-
reineen liikkeelle.

Mustakaularastas on 23 -26 cm 
pituinen, ja sitä on kahta alalajia, 
joista mustakaulainen Turdus 
atrogularis pesii Siperian taigalla 
aina Uralin länsirinteille asti, ja 
harhautuu silloin tällöin Länsi-
Eurooppaan. Punakaulainen 
Turdus ruficollis pesii idempänä 
ja etelämpänä ja on hyvin harvi-
nainen Euroopassa. 

Lähteet: Kaleva 28.2.2007  ja Lin-
tuopas (Mullarney, Svensson ja 
Zetterström)

Terveisiä Uralilta
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The Olutmaistajaiset
Micco ja Ville

Johdanto
Syyspuolen viimeisen kouluviikon päätteeksi toteutimme pienellä tes-
tosteronia tihkuvalla porukallamme jo kauan suunnitellun olutmaista-
jaissessiomme. Puolivahingossa oli korviimme kantautunut kaikuja, 
että kiltahuoneellamme asustelee useampiakin hyvän oluen ystäviä. 
Otimme siis toisiamme hihasta kiinni ja järjestäydyimme: kävimme 
keskustassa shoppailemassa ja päädyimme Heinäpäähän maistele-
maan. Olutraatimme koostui viidestä raavaasta biologiuroosta Jus-
kusta, Mikosta, Villestä, Timosta ja Janista. Seuraavassa tunnelmia ja 
arvioita tästä miellyttävän leppoisasta iltarupeamasta.

Aineisto ja menetelmät
Köyhinä opiskelijoina ostimme vain kolme pulloa kutakin makutestiin 
valikoitunutta panimotuotetta ja jaoimme ne enemmän tai vähemmän 
tasaisesti viiteen osaan. Kaikille riitti siis vajaa pikkutuoppi jokaista 
maisteltavaa olutta. Lopulta kiskaisimme tutkimusaineiston kurkusta 
alas ja annoimme kirjallisen mielipiteemme oluista pistemäärineen. 
Tutkimme myös arvostelijoiden nousevan humalatilan ja oluille anne-
tun pistemäärän mahdollista korrelaatiota
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Tulokset
Grolsch Premium Lager (4,7%)
Illan avasi hassuihin maitopullon näköisiin lasiastioihin pakattu vaalea 
hollantilainen Grolsch. Raadin jäsenet kommentoivat lientä seuraa-
vasti. Aika valju ja mauton. Helppo juoda mutta luonnetta pitäis olla. 
Väljähtäny blondi tuli mieleen. Tuima jälkimaku. Kivan keltainen.

Titanic Stout (4,5%)
Toisena korkkasimme tukevan tumman brittiläisen Titanic Stoutin. 
Raatimme arviot olivat kaksijakoiset. PAHAA. Tuoksuu vahvasti omal-
leen. Hyvä olut savusaunaan. Tuoksuu liuottimelle. Tuoksuu jalape-
nolle (jätkä söi pizzaa!). Asfaltinmustaa. Palanut voimakas maku. 
Jälkimaku mukavan kevyt. Ei paha. Ei yhtä pulloa enempää kerral-
laan.

Border Gold (6,0%)
Joukkomme väkevin juoma oli vaalea skotti Border Gold. Joukos-
samme oli yksi puritaani jonka kiltti oli jäänyt kotia. Makeahko ja peh-
meän miellyttävä maku. Haisee pikkuvarpaan ja nimettömän välille 
- oho, ne olikin Juskun varpaat. Etanolin antama vahva ensimaku 
voimakas. Ismo A:kin tykkää. Timon pizza vääristää sen makua. 
Kuin Karjalaa yrittäisi juoda. Saven väri pistää silmään. Pojat puhuu 
paskaa, tämä ei oo pehmeää nähnytkään. Ei häävi.

Primator Premium (5,0%)
Neljännen pivon myötä matkasimme oluen luvattuun maahan ja mais-
telimme vaaleaa tsekkiläistä Primator Premiumia. Raatimme oli hyvin 
yksimielinen. Hyvvää. Tsekkiläistä laatua parhaimmillaan. Helposti 
juotava, mutta kuitenkin maukas. Kevyt ja raikas, ja jälkimaku kuiten-
kin vahva. Juskun tarjoama Absintti kuitenkin häiritsee. Kitalaessa 
kiusallinen painostus, ehkä hiukan tunkkainen ylävire.

Golden Pheasant (4,5%)
Viimeiseksi jatkoimme itäeurooppalaisella linjalla ja siirryimme rajan 
taakse Slovakiaan, nauttimaan tummaa kultafasaania. Raatimme 
arvostaa tämänkin maan tuotteita. Hyvää perustummaa, aika makea. 



16

Ehkä jopa parempaa kuin Kozeli - ehkä. Kozelmainen. Voisi vaikka 
pari tuoppia juodakkin. Lievästi palanut maku, makea tuoksu. Kyllä ne 
slovakitkin osaa. Tuoksu kuin Kozelissa. Ei maistu Kozelille.  Oikeen 
hyvää. Ei liian makeaa. Voisi juoda enemmän kuin Kozelia. Sais vielä 
yhtä hyvän vaahdon kuin Kozelissa niin olis todella huippu

   Ville Mikko Jusku Timo Jani total    ka
Grolsch  3,25 3 3,8 3 4 17,05  3,41
Titanic 2  2 3,5 2 3,5 1,5 12,5  2,5
Border  4 4,5 4 1,5 3,25 17,25  3,45
Primator  4,5 5 4 4,25 4,25 22  4,4
Golden pheasant 4,5 4,5 5 4,25 3,5 21,75   4,35
   18,25 20,5 18,8 16,5 16,5  
Taulukko 1. Oluiden pistemäärät ja niiden keskiarvo.

Testasimme Spearmannin järjestyskorrelaatiolla vaikuttiko aika ja 
ajan mukana nouseva humalatila pistemääriä kasvattavasti. Analy-
soimme aineiston R:llä ja saimme korrelaatiokertoimen arvoksi 0,8 
(n=5; p>0,05). 

Pohdintaa
Eli mitä muistimme seuraavina päivinä…
Oluista vähemmän tietävät lukijat saattavat miettiä, että mikä tämä 
mystinen Kozel on. Heille kerrottakoon, että kyseessä on Velkopopo-
vicky Kozel tuo kuuluisa keskiböömiläinen tumma lager. Tulosten kir-
joitusvaiheessa mielemme piti virkeänä juuri tämä tumma kaunotar. 
Otimme sen siis törkeän omavaltaisesti mustana hevosena mukaan 
tähän testiin, ja sehän vei koko potin. Täten siis raatimme arvioi par-
haaksi olueksi tumman Popon, ja tästä eteenpäin sen etiketissä korei-
lee raatimme virallinen palkintotarra. Hyvänä kakkosena maalin tuli 
pieni ja sisukas Primator ja kolmospallille ylsi kultainen fasaani. Tsek-
koslovakialle siis komea kolmoisvoitto! 
Näin pienellä otoskoolla (n=5) korrelaatioanalyysin tulos ei ollut mer-
kitsevä. Siispä seuraavalla kerralla pitää kasvattaa aineiston kokoa, 
jotta testin voimakkuus kasvaisi. Seuraavissa töissä voisi tutkia mm. 
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sitä että onko Kilkenny feminiinistä kaljaa kun se ei osaa päättää 
onko se pehmeä vai kitkerä.
Tutkimuksemme mahdollisia virhelähteitä olivat Timon jalapenopitoi-
nen pizza sekä Juskun avokätisesti tarjoilema Absintti, jotka saattoi-
vat aiheuttaa vääristymiä raatimme jäsenten makuaistimuksissa.
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Jenni Moilanen

 Dingon pentu

10.12 jätimme serkkuni Anna 
Bananan kanssa sateisen ja 

mustan Oulun taaksemme ja 
suuntasimme kohti Australiaa. 
Lentomatka kesti sellaiset 30 
tuntia ja synttäreiden juhlimi-
nenkin jäi aika vaisuksi len-
tokoneessa. Lähestyessämme 
kengurumaata ikkunasta alkoi 
näkyä outo valoilmiö, nimittäin 
aurinko, jota ei oltukaan kuukau-
siin nähty. 
Brisbanen lentokentällä oli tarkat 
kyselyt, että miksi oltiin tultu 
maahan. Aika tarkkaa syyniä, 
ainakin töihin pääseminen on tosi 
vaikeaa. Annan isäntäperhe oli 

meitä asemalla vastassa. Lento-
väsymys karisi pois, kun pääs-
tiin lentokentältä. Ei oikein voinut 
uskoa että parin vuorokauden 
lentomatkan jälkeen on toisella 
puolen maapalloa. Lämmintä oli 
noin 28 astetta ja pihoilla kasvoi 
sellaisia puita ja kasveja, joita 
näkee lähinnä kasvitieteellisellä 
puutarhalla. Olin innoissani 
menossa perheen uima-altaalle, 
kun Anna varoitti käärmeistä ja 
hämähäkeistä. Jälkimmäiset tuli-
vatkin myöhemmin tutuiksi. 
  
       

Vähän erilainen joulu 
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Kenguru on kaveri, ainakin kun saa murkinaa.

Puu, jonka nimeä en muista.
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Ensimmäiset päivät vietimme 
Brisbanessa. Matkalaukut 

olivat viikon myöhässä, joten oli 
pakko suunnata shoppailemaan 
alushousuja ja muuta tarpeel-
lista vaatetta. Surffikaupat oli-
vatkin ihan omaa luokkaansa. 
Uuh.. Parin päivän shoppailun 
jälkeen tuntui, että on pakko 
päästä hengittämään meri-ilmaa. 
Lähdimme päivän delfiinimatkalle 
Tangalooma-nimiselle saarelle. 
Laivan aalloissa näinkin elämäni 
ensimmäiset delfiinit. Kävimme 
myös snorklaamassa eräällä 
hylyllä ja näimme hieman koral-
lia ja ihmeellisiä kaloja. Illan 
pimetessä delfiinit tulivat rantave-
siin iltapalalle ja pääsimme anta-
maan niille pari kalaa. Emme ihan 
osanneet odottaa sellaista turis-
tishowta, mutta olihan se kiva 
päästä lähelle delfiinejä. 

  
Pelottava hämy, vaikkei myrkyllinen.
Seuraavalla viikolla matkasimme 

maailman suurimmalle hiek-
kasaarelle, Frasier Islandille. 
Olikin hieman yllätys, että saarella 
ei ollut mitään varsinaisia teitä, 
vaan ajoimme maasturilla pitkin 
rantahiekkaa. Matkalla maja-
paikkaamme näimme rannalla 
monenlaisia eläimiä: meduusoja, 
haukkoja, merikotkia sekä dingon 
pennun. Dingoja olikin saarella 
paljon. Niiden ruokkiminen oli 
ankarasti kiellettyä, sillä ruokki-
minen on tehnyt niistä aggres-
siivisia. Pelatessamme tennistä 
yksi pallo lensi palmuun ja yhden 
pallon vei leikkisä dingon pentu. 
Oli sitten vähän selittelemistä, 
kun palautimme kuolaista palloa. 
Kävimme ihailemassa sademet-
sää ja ajelimme kuoppaisilla 
hiekkateillä saaren keskellä sijait-
seville järville uimaan. Uiminen 
meressä on kiellettyä vedenalais-
ten virtausten ja haiden takia. 
Harmiksemme emme päässeet 
näkemään valaita, sillä ne olivat 
juuri vaeltaneet Etelämantereen 
viileämpiin vesiin. Ehkä joskus 
toisella kertaa.
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Sademetsän siimeksessä Frasier islandilla.

Surfbeibe.. Tai sitten ei.
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Palasimme Brisbaneen viettä-
mään joulua. Aika amerikka-

laista oli se aussien joulutouhu. 
Soivia joulupukkeja, muovikuusia 
ja valoja. Jouluaattona toteutui 
yksi matkamme kohokohta, jota 
olin odottanut puoli vuotta, nimit-
täin surffaus. Aallot eivät olleet 
aivan suotuisia aloittelijoille, mutta 
6 tuntia vietimme vedessä ja 
tuloksena oli, että pysyin noin 
viisi sekuntia laudan päällä. Vai-
keaa ja rankkaa se oli. Kolhuja tuli 
sen verran, ettei pariin päivään 
voinut käyttää rintsikoita. Joulu-
aattoiltana lauloimme kaikkien 
kauhuksi suomalaisia joululau-
luja ja söimme suklaata. Joulu-
aamuna olikin aikainen herätys 
avaamaan lahjoja kuusen alta, 
jonka jälkeen lähdimme aamiai-
selle puistoon. 

 

Anna, minä ja Paul koralliriutalla.
Haikeana lensimme takaisin Bris-
baneen pakkaamaan laukkuja 
kotimatkaa varten. Kotiin lähtö 
teki kipeää, mutta onneksi sinne 
voi aina palata, kunhan vain ensin 
säästää hieman rahaa.

Jouluaamuna puistossa tonttulakit päässä.
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    Terminaalissa lähtövalmiina

Suomen suurin opiskelijata-
pahtuma, GooM - risteily, sei-

lattiin tänä keväänä 4. - 6.2.2007 
Silja Europalla. Aikaisemmista 
vuosista poiketen tapahtuma on 
jaettu kahteen osaan, helmi-
GooMiin ja syysGooMiin, joista 
syysGooM on vuorossa syys-
kuun alussa. HelmiGooMille lähti 
Oulusta viisi iloista biologia, 

joista neljä oli GooMneitsyitä ja 
yksi eli minä itse mukana jo kol-
matta kertaa. 
 GooMailu aloitettiin 
hyvissä ajoin, kun lauantaina 3. 
helmikuuta kokoonnuimme Tuuli-
kintielle suunnittelemaan reissua 
ja askartelemaan paitoja. Pitkäl-
lisen pohdinnan jälkeen tyttöjen 
sinisiin paitoihin kirjailtiin taakse 
teksti “bilsakissat GooMilla” ja poi-

Gaistapäisen Onnellisten Opiskelijoiden Meriodysseia
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kien keltaisiin vastaaviin “neitsyet 
GooMilla”. Etumuksiin päädyttiin 
laittamaan jokaiselle oma “let-
kautus” :D Varsinainen reissu 
alkoi sitten aikaisin aamulla, 
GooMbussi starttasi pallolta klo 
5.45 sunnuntaiaamuna. Oulusta 
lähtijöitä oli yhteensä parikym-
mentä, mukana menossa biolo-
gien lisäksi oli ainakin teekkareita 
ja optometrian opiskelijoita. Osa 
siirtyi viralliselle GooMvaihteelle 
heti, mutta me päätimme sääs-
tellä voimia ja nukkua alkumat-
kan. Bussi poimi väkeä mukaan 
Vaasasta ja Raumalta, 

Antin suureksi pettymykseksi ohi-

timme Porin pysähtymättä. 
 Iltapäivällä olimme perillä 
Turussa, ja saimme huomata että 
satama ja terminaali olivat aivan 
täynnä GooMaajia. Laivan läh-
töön oli hetki aikaa, joten suo-
ritimme terminaalissa viimeiset 
nestetankkaukset ja etsimme 
käsiimme joukkomme puuttuvan 
lenkin eli Miken, joka oli saapunut 
omia reittejään Turkuun. Laivaan 
noustessa meinasi ottaa ohra-
leipä kun Niina ei huomannut 
kantavansa juomapulloaan kohti 
laivaa, ja siitähän eivät järjestys-
miehet tykänneet.. 

Eira and The Amazing Jyrgensöns.
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Hytit löytyivät saman tien ja 
porukka hajaantui hetkeksi kahtia 
kun osa meni varaamaan illal-
lispöytää, osa täydentämään 
nestepuolta ja osa aloitti valmis-
tautumisen virkistävällä suihkulla. 
Kun kaikki oli saatu hoidettua, bil-
sakissat laittoivat korvat päähän 
ja bilsakollit jyrgenit huuleen ja 
lähdimme tutustumaan muuhun 
GooMkansaan, sillä buffetillalli-
seen oli aikaa muutama tunti. 
Ne tunnit vierähtivät yllättävän 
nopeasti, siinä välissä ennätet-
tiin solmia pari biologien välistä 
“avioliittoakin”, sillä itse Elvis oli 
kasannut kappelin kokoon ja vihki 
ihmisiä Meri Married - liittoihin. 
Vihkimisten ja hääillallisten jäl-
keen aviopari Timo ja Mari sekä 
aviokolmio Eira, Antti ja Niina siir-
tyivät discon puolelle, sillä edessä 
oli yksi reissun kohokohdista, 
nimittäin kaikkien odottama Poets 
Of The Fall esiintyi. Keikka oli 
aivan mahtava ja meininki ihan 
mieletön!
 Yön tunnit ovat osaltaan 
hämärän peitossa, mutta se 
todettakoon että fiilis pysyi korke-
alla koko ajan. Yön toinen esiin-
tyjä oli Kotiteollisuus, ja keikan 
jälkeen bändin jäsenet vaihtoivat 
myös GooMvaihteelle ja bailasi-
vat opiskelijoiden mukana. 

hyvä että mukana oli useampi 
kamera, sillä valokuvien avulla 
pystyimme jälkeenpäin kartoitta-
maan puuttuvia tunteja. Mukana 
menossa on ainakin ollut yksi 
karhu, lääkäri, Martina Aitolehti, 
haapavetisiä, turkulaisia ja seinä-
jokisia sekä kymmenittäin ihmi-
siä rumissa kalsareissa. Viiden 
aikaan aamuyöstä Niina, Eira ja 
Antti bailasivat lisäksi itsensä ja 
toisensa hikisiksi Dj Orkidean kei-
kalla, joka kuulemma oli aivan 
mieletön!

Aviokolmio
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Elvis ja Meri Married-pari

Kolme kissaa ja karhu.

Aamun tunteina väsy ja ehkä 
myös humalatila saivat aikaan 
sen että yksi jos toinenkin biologi 
päätti ottaa tunnin tai parin tirsat. 
Nukkumatin vierailun jälkeen 
jaksoi taas jatkaa GooMailua. 
Tax Free aukesi alkoholijuomien 
osalta vasta paluumatkan puo-
lella, ja kuten arvata saattaa, oli 
tungos melkoinen. Kaikille kuiten-
kin riitti ostettavaa, ja reissu jatkui. 
Paluumatkalla esiintymässä oli 
Valvomo, joka vetäisi aivan usko-
mattoman keikan.. Tyypit olivat 
ilmeisesti hiukan saaneet tar-
peekseen siitä että kukaan ei 
heiltä tunne muita biisejä kuin 
viime kesän hittibiisin Mikä Kesä. 
Bändi sitten ilmoitti että otetaan 
kisa, kumpi v*ttuuntuu aikaisem-
min, bändi vai yleisö.. tuloksena 
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oli se, että Mikä Kesä soitettiin 
aina uudestaan ja uudestaan! 
Kahdeksan kertaa jaksoimme 
heilua mukana ennen kuin alkoi 
oikeasti v*tuttaa ja oli pakko 
lähteä pois. :D
 Risteily läheni loppuaan, 
viimeiset joraukset vielä iltapäi-
vällä diskossa ja sitten oltiin sata-
massa. Tiettävästi suuremmilta 
vahingoilta vältyttiin ja jokainen 
löysi vielä bussiinkin, itse asiassa 
meidän GooMbussiimme tuli yksi 
ylimääräinen GooMaaja. Antin 
suureksi riemuksi pysähdyimme 
paluumatkalla Porin autonomi-
assa, josta lähdettäessä valpas 
kuskimme huomasi että kyydissä 
on outo naama. Kyseinen Goo-
Maaja herätettiin ja häneltä udel-
tiin mihin tällä oli matka.

Naurulta ei voitu välttyä kun 
kaveri ilmoitti olevansa matkalla 
Helsinkiin! Kuskimme ei kuiten-
kaan aikonut tehdä ylimääräistä 
lenkkiä vaan eksynyt GooMaaja 
jätettiin Vaasaan, saattoi siinä 
olla kaverilla seuraavana aamuna 
morkkis..
 GooMbussimme saapui 
Ouluun ja hyytävään pakkaseen 
maanantain ja tiistain välisenä 
yönä, ja kuten kunnon opiske-
lijat, mekin raahauduimme tiis-
taina luennoille. Noh, ei ihan niille 
ensimmäisille mutta kuitenkin.. 
:) Reissu oli jälleen kerran ver-
taansa vailla, ehdottomasti par-
haat opiskelijabileet! Ei muuta 
kun kaikki mukaan, syysGooM 
kutsuu!

Koko GooMpoppoo kasassa.
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Fuxipeli
Ellei joku vielä ole sattunut huomaamaan, on bilsan käytävällä ja 
lähiympäristössä, jopa kiltahuoneella (!), liikuskellut koko kuluneen 
lukuvuoden ajan hieman hämäräperäistä porukkaa. Kyseessä ei kui-
tenkaan ole enempää eikä vähempää kuin ikioma fuxisakkimme vuo-
simallia 2006. Osa naamoista saattaa edelleen olla uppo-outoja, joten 
hyvähän ne olisi ainakin biologeiksi tunnistaa. Tässäpä siis hieman 
ajanvietettä vaikkapa tylsänpuoleisen luennon jouduttamiseksi. Olkaa 
hyvät, Lehdykän testaama ja virallisesti hyväksymä Fuxipeli.

Kuvat on napsittu pienryhmittäin. Myös nimet ovat järjestetty oikeisiin 
pienryhmiin ja olimme jopa niin avuliaita, että sijoitimme nimiryhmät 
oikeiden kuvien alapuolelle.  Sinun tehtäväksesi jää siis ainoastaan 
yhdistää oikea nimi ja naama. Tehtävän vaikeuttamiseksi olemme 
poistaneet kuvista ja nimilistoista muutamia henkilöitä (lue: kyseiset 
henkilöt eivät saapuneet kuvauksiin uhkailuistamme huolimatta).

Jenni Mehtonen, Samuli Lehikoinen, Anniina Markkula, Tytti Mahlamäki, 
Maarit Mäenpää, Iiris Markkola
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Maija Joensuu, Sanna Heikkinen, Riina Iso-Pellinen, Anni Heikkinen, 
Johanna Excell, Antti Flyktman

Sonja Lah-

denperä, Heidi 

Kosunen, Petteri Kaa-

kinen, Susanna Koivu-

mäki, Leila Kauppinen, 

Jatta Jääskeläinen, Reetta 

Kivioja, Leena Keskitalo, 

Miia Kauppinen, Erno Kuu-

sela, Heini Koivuniemi
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Katariina Pohto, Simo Räty,                        Juho Lämsä, Marjo 
Puumalainen, Heidi Salow, Päivi Rusi,       Seija Salmela, Jonna 
Sivula, Saila Pahkakangas

Heidi Taskinen, 
Katri Tolonen, 
Jukka Ylikörkkö, 
Elina Viirret, Sini 
Tuoriniemi, Aleksia 
Vaattovaara, Kata-
riina Taskinen, Jere 
Tolvanen, Mari Tik-
kunen
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Lipoptena cervi kopulaatio
Jäädytetyistä hirvennahkapaloista hirvikärpäsiä tonki-
essa voi joskus löytyä yllätyksiä. Ainakin tämä paris-
kunta on kuollut onnellisena. Kuva Janiika Aaltonen.


