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Pääkirjoitus
Huh!

Talvi on kulunut kiitäen ja kevät-
kin on jo saapunut! Vihdoinkin 
käsissäsi on  uusi, painotuore 
Lehdykkä, jonka julkaisu on sat-
tuneista syistä venähtänyt näin 
pitkälle kevääseen. Syitä tämän 
numeron myöhäiseen ilmestymi-
seen en tässä ala eritellä, mutta 
toteanpa vain, että monenlaista 
kommellusta on matkan varrella 
ehtinyt tapahtua....

Kevään kuluessa on jo ehtinyt 
olla jo monenmoista tapahtumaa, 
kuten pönttötalkoot ja junttibileet, 
joista molemmista löytyy raportit 
tämän lehden sivuilta, kun vain 
selaa hieman pidemmälle, unoh-
tamatta tietenkään suhteellisen 

uuden hallituksemme esittelyä. 
Lisäksi voit lukea Marin lennok-
kaista kokemuksista talvikent-
tiksellä. Mainittakoon myös, että 
olemme saaneet lehteemme 
ensimmäisen mainoksen mies-
muistiin! Lehdykkämme maine 
siis kiirii :D

Mutta enemmittä höpinöittä 
päästän sinut nyt selailemaan 
Lehdykkääsi.
Mukavia lukuhetkiä!

Toivottaa Heini Pohjola
                 Päätoimittaja
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Hallitus 2008
Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tiedoissa on ilmoitettu 
sähköpostitunnus, osoitteen loppuosa on @paju.oulu.. Yhteistä postia 
koko hallitukselle voi lähettää @lists.oulu. -loppuiseen osoitteeseen, 

Puheenjohtaja
Kaisa Karvonen
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Varapuheenjohtaja
Aino Korrensalo
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Sihteeri
Samuli Lehikoinen
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i
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Antti Virtanen
sposti: anttivir 

 

KOPO-ministeri
Heidi Salow
sposti: heidisal 

OLuT-vastaava
Antti Nätynki
sposti: anttinat 

SOPO-ministeri
Elina Viirret
sposti: elinavii 

Ulkoministeri
Antti Flyktman
sposti: anttifly 



5

Ympäristöministeri
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Webmaster
Erno Kuusela
sposti: kuuserno 

Liikuntavastaava
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Moni koululainen ja työssäkäyvä jo 
odottaa innolla kesäloman ja vapai-
den päivien alkua, mutta opiskelijat 
tähyävät kesään useinepävarmuu-
den ja pelonsekaisin tuntein: Kesä 
lähestyy, eikä kesätöistä ole vielä 
tietoakaan. Mistä saisi rahat vuok-
raan, kun opintotuki ei juokse, 
mutta ahne vuokranantaja vaatii 
vuokrarahansa myös kesällä?
   Toisille kesä tarkoittaa rusketusta 
ja huoletonta hengailua kavereiden 
kanssa, mutta opiskelijan kesä on 
usein jotain ihan muuta. Me 
saamme raataa kädet ja jalat 
rakoilla kesän aurinkoisimmat 
päivät ja vapaapäivät sattuvat niille 
sateisille päiville, sikäli mikäli on 
edes töitä, joita tehdä... 
   Niin, kevät... Täynnä vastakohtia: 
lämmittäviä auringonpilkahduksia 
ja äkillisiä sadekuuroja, sulavan 
maan kosteaa tuoksua, mutta myös 
pöliseviä katuja. Onneksi vappuna 
kaikki kadut lakaistaan. Ja vappuna 
viimeistään me kaikki opiskelijat 
saamme nauttia niistä kevään par-
haista puolista. Kyllä kevät sitten-
kin on  mukavaa aikaa!

Kevät on kummallista aikaa. 
Kummallista on mielestäni se, 

että miten samainen aurinko, joka 
kurkottaa meille kultaisia, lämmit-
täviä säteitään, voi vaikuttaa eri 
ihmisiin niin eri tavoin.
   Miten toiset ihmiset vaipuvat 
kevätmasennukseen, kun armoton 
aurinko paljastaa ikkunoihin 
syksyn ja talven aikana kerään-
tyneet kuraroiskeet ja saa pölyn 
tanssimaan sälekaihtimien raoista 
siivilöityvissä  säteissä? Siivotakin 
pitäisi, mutta kun ei jaksa.  Toiset 
taas sama aurinko valaa täyteen 
energiaa ja tarmoa. Silloin tuntuu, 
kuin mikä vain olisi mahdollista, 
jopa se  kuuluisa perusteellinen 
kevätsiivous.
   Kevään valo ja lämpö saa monen 
hormonit hyrräämään ja rakastu-
neita pareja suorastaan tulvii näkö-
kenttään. Ne, joilla ketään ei ole, 
katsovat nuorta – ja vanhaakin- 
lempeä kateellisina, toivoen, että 
jospa tänä keväänä se oma kulta 
löytyisi kainaloon. Pienenä vink-
kinä tähän voisi lisätä, että sokeri 
kerää enemmän mehiläisiä kuin 
etikka, ja hymy ihailijoita parem-
min kuin ruttuinen naama, joten 
hymyä huuleen vain!

Vastakohtien kevät
Heini Pohjola
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Lauantai-aamuna hieman yhdek
sän jälkeen verisuonella jaettiin 

työkalut ja varaosat, minkä jälkeen 
lähti neljä pönttöpartiota eri puo-
lille Oulua suorittamaan jokake-
väistä siivous- ja huoltourakkaa. 
Erään partion reitti vei Puolivä-
linkankaalta Ainolanpuiston kautta 
Pikisaareen. Aamupäivän kirpeä 
pikkupakkasen jäädytteli varpaita, 
ja ympärillä raikaava pikkulintujen 
laulu kertoi tarinaa puolisoiden 
etsimisestä ja pesintöihin valmistau-
tumisesta.

Pöntöistä poistettiin vanhat pesän-
jätteet, joita tutkimalla pääteltiin 
pöntön viimekesäiset asukkaat. 
Joistakin pesistä löytyneet kuolleet 
poikaset ja kuoriutumattomat 
munat aiheuttivat ensikertalaiselle 
hieman surumielisen olon. Pön-
töissä lymyili myös ylimääräisiä 
vieraita: Raatintien ja Pursitien 
risteyksen pöntöstä löytyi puun-
tuhoojan toukkia ja eräästä Aino-
lanpuiston pöntöstä pieniä vihreitä 
toukkia. Pönttöjä huoltavat bilsalai-
set herättivät myös ohikulkijoiden
huomion -useita pappoja, reippaita 
puissa kiipeileviä nuorukaisia, ja
välillä partion eteneminenkin vii-

västyi ihastuneiden ohikulkijoiden 
jäädessä turisemaam. Päivän kään-
tyessä kohti iltaa olivat umaan, 
ja parille pikkulinnulle pönttöpartio 
aiheutti varmasti aikamoisen jär-
kytyksen aukaistessaan pöntön ja 
vetäessään ”sängyn” lintuparan 
alta. Vaikka partio olikin jo hiukan 
väsynyt, intoa riitti silti suurten 
kääpien ja jäkälien puunrungoille 
muodostamien kauniiden kuvioiden 
hämmästelemiseen sekä telkkien 
kolmiodraaman seuraamiseen. Par-
tion saapuessa Pikisaareen uisken-
teli vastapäisellä rannalla kaunis 
tyttötelkkä ympärillään kaksi 
innostunutta urosta. Auringon las-
kiessa, kun Pikisaaren viimeiset 
pöntöt oli saatu kuntoon, oli tyt-
tötelkkä tehnyt valintansa -toinen 
uroksista ui yksinäisenä vastakkai-
seen suuntaan.

Yleisimmin pöntöissä oli pesinyt 
talitiainen ja toiseksi eniten löytyi 
sinitiaisen pesiä. Kolmanneksi tul-
leen kirjosiepon pesämäärä oli 
yllättävän vähäinen. Muutamassa 
pöntössä oli leppälinnun pesä. 
Jostain syystä puukiipijät eivät 
olleet mieltyneet niille rakennet-
tuihin pönttöihin. Muutama pönttö 

Pönttötalkoot 15.3.2008
Teksti: Kirsi Järvinen
Kuvat: KIrsi Järvinen ja Juhani Hopkins
        ja Mari Kaakko



10

oli päätynyt varpuspöllön ruokava-
rastoksi -niistä löytyi mm. oksen-
nuspalloja ja kuolleita päästäisiä. 
Lisäksi tämän vuoden pönttötalkoi-
den tuloksiin voidaan liittää ainakin 
yksi toimittajan tietoon tullut lintu-
täitartunta.
Tämän vuoden erityistehtävä, pönt-

Pääpönttö Veli-Matti jakamassa ohjeita 

Anni ja Anne työn touhussa

töjen uudelleenkiinnitys, jäi hieman 
keskeneräiseksi, joten seuraavalle 
vuodelle jäi vielä korjattavaa. 
Harmillisen monta pönttöä oli 
hajonnut tai kadonnut, joten mah-
dollisesti ensi vuonna olisi luvassa 
pöntönrakennustalkoot.
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Tämä poikanen ei koskaan lentänyt pesästä

Evästauko



12

Tyylipuhdas pöntönputsaussuoritus



13

Juha Vauhkonen
Opiskelija-asiamies
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto 
YKL ry.

Jos luulet pärjääväsi, käännä 
sivua. Mutta jos sinulla on selA-

lainen tunne, että saatat tarvita neu-
voja ja tukea kesätöitä varten, lue 
tämä juttu loppuun.

Korkeakouluopiskelija saa apua ja 
neuvoja työelämää varten omasta 
ammattiliitostaan. Ammattiliitto on 
työntekijöiden muodostama jär-
jestö, joka pyrkii puolustamaan ja 
parantamaan työntekijöiden 
oikeuksia ja työehtoja työelämässä. 
Ammattiliitot toimivat jäsenistönsä 
edunvalvojina palkkaus-, työsuhde- 
ja ammattiasioissa. Suomessa lähes 
80 % kaikista palkansaajista kuu-
luvat alansa ammattiliittoon. Silti 
suurin osa korkeakouluopiskeli-
joista ei tiedä tai tunne ammattiliit-
tojen toimintaa. Järjestäytyminen 
alansa ammattiliittoon on silti tär-
keää koulutustasoon katsomatta. 
Kun sinä järjestäydyt oman alasi 
ammattiliittoon jo opiskeluaikana, 
suojaat itsesi työelämän ongelmien 
varalta. Ammattiliiton jäsenenä et 
jää ikinä yksin ongelmiesi kanssa 

työelämässä vaan saat aina liitostasi 
apua, tukea ja neuvontaa. Ikinä ei 
voi tietää, mitä kesätöissä tai har-
joittelussa tapahtuu. Korvataanko 
ylityöt? Maksetaanko sovittua palk
kaa? Saako tehdä luvattuja työ
tehtäviä? Jäsenyys ammattiliitossa 
on pyrkimystä parempaan, ei vain 
varautumista pahimpaan.

Ympäristöasiantuntijoiden keskus-
liitto YKL ry. edustaa ympäristö- ja 
luonnontiedealoilla korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita ja alaa opiske-
levia henkilöitä sekä ajaa ja valvoo 
heidän etujaan työelämässä. YKL 
ry. vakuuttaa jäsenensä myös työt-
tömyyden varalta ja liiton lakimies 
auttaa sinua työelämän riita- tai 
ongelmatilanteissa. 

Suomalainen työmarkkinajärjes-
telmä perustuu sopimiseen, jol-

loin suomalaisten palkansaajien 
korkea järjestäytymisaste on tärkeä 
edellytys työelämän ja yhteiskun-
nan kehittämiselle. Jos alalla toi-
mivat palkansaajat eivät yhdessä 
vaadi oikeuksiaan, työnantaja 
määrää ehdot, joilla työtä tehdään. 
Vuosien varrella liitot ovat saaneet 
aikaiseksi useita parannuksia työ-

Tukea ja turvaa ammattiliitosta 
- vai pärjäätkö yksin kesätöissä?
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elämään, joita nykyään pidetään 
itsestäänselvyyksinä. Kahdeksan 
tunnin työpäivä tai neljän viikon 
kesäloma ei aina ole ollut mikään 
itsestään selvä asia. Eivätkä saa-
vutetut edut ole mitenkään lopulli-
sia, tulevaisuudessa tilanne voi olla 
toinen. Alla on listattu vain muu-
tamia ammattiliittojen sitkeän työn 
tuloksia: 

Neljän viikon vuosiloma, 1971
Lomaltapaluuraha, 1972
Seitsemän kuukauden äitiysloma, 
1974
Talviloma, 1977
Sairaus- ja äitiyspäivärahauudistus, 
1981
Ansiosidonnainen työttömyysturva, 
1984
Isäkuukausi, 2001
Helatorstai, 2002
Määräaikaisten suhteiden rajoitta-
minen, 2003
Muutosturva 2005

Ja muista tehdä työsopimus!

Työsopimus on työelämän 
perussopimus, missä sovitaan 

ehdot, joilla työtä tehdään. Sen 
laatiminen kirjallisena, myös kesä-
töissä, harjoittelussa ja muissa 
lyhyt- ja osa-aikaisissa työsuhteissa 
selkeyttää työnteon pelisääntöjä 
sekä sinulle että esimiehellesi. Kun 

työn tekemisen ehdoista on sovittu 
kirjallisesti työsopimuksella, riita-
tilanteiden ratkaiseminen on help-
poa koska eri osapuolilla on tällöin 
esittää kirjallisesti mistä on sovittu. 
Vaikka suullinenkin sopimus on 
juridisesti pätevä, on sen todistami-
nen riitatilanteessa huomattavasti 
vaikeampaa. Muista, että sinulla on 
oikeus vaatia työsopimuksesi kir-
jallisena! 

Työntekijän kannattaa solmia 
työsopimus työnantajan kanssa 

viimeistään työsuhteen alkaessa tai 
mielellään heti rekrytointipäätök-
sen jälkeen. Työsuhteen ehdot 
määräytyvät työlainsäädännön, 
mahdollisen alalla noudatettavan 
työehtosopimuksen ja henkilökoh-
taisen työsopimuksen perusteella. 
Työlainsäädäntö takaa työntekijälle 
perusoikeudet. Työnantaja ei voi 
pakottaa työntekijää sopimaan lain-
säädännön takaamia miniehtoja 
huonompaa työsopimusta! Työsopi-
muslaissa on säädetty työnantajan 
ja työntekijän keskeisistä oikeuk-
sista ja velvollisuuksista. Lisäksi 
työsuhteeseen vaikuttavat mm. työ-
aikalain, vuosilomalain ja tasa-
arvolain säädökset.

Muista myös liittyä työttömyys-
kassaan heti työsuhteen alkamisen 
jälkeen! YKL vakuuttaa jäsenensä 
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työttömyyden varalta työttömyys-
kassassa ja työttömyyden sattuessa 
kohdalle on oikeutettu ansiosidon-
naiseen työttömyyskorvaukseen jos 
täyttää työttömyyskassan 
työssäoloehdon ja jäsenyysehdon. 
Opiskelijat voivat liittyä työttö-
myyskassan jäseneksi jo opiskelu-
aikana, jos on työsuhteessa esim. 
kesätöiden tai harjoittelun aikana. 

YKL:n henkilökunta auttaa jäseni-
ään työehto- ja työsopimusasioissa 
ja ongelmatapauksessa ota välit-
tömästi yhteyttä toimistoomme.  
Ammattiliitto ajaa etujasi, ettei 
sinun itse tarvitse huolehtia niistä 
koko ajan!

Juha Vauhkonen
Opiskelija-asiamies
Ympäristöasiantuntijoiden keskus-
liitto YKL ry.
opiskelijat@ykl.
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Talvikenttis 2008
Mari Kaakko

Talviekologian ja -fysiologian 
kenttäkurssi pidettiin tänä 

keväänä 10. - 13.3.2008 ja paikkana 
oli vanha tuttu Oulangan tutkimus-
asema. Kurssia oli muutettu aikai-
semmista vuosista siten, että kolme 
kurssityötä sekä luennot pidettiin jo 
edeltävällä viikolla Oulussa.

Matkaan lähdettiin sunnuntaina 
9.3.08 puoli yhdeksän aikaan pien-
ten mutkien jälkeen, sillä huoma-
simme että Tarmon sukset olivat 
unohtuneet kiltahuoneelle. Muuta-
mien Taulavuoren Karin ja Tarmon 
välisten puheluiden jälkeen selvisi 
että Oulangalta löytyy yhdet yli-
määräiset sukset ja lähdimme aja-
maan kohti tutkimusasemaa. Matka 
oli melkoisen jännittävä, sillä keli oli 
talven huonoin ja jouduimme kerran 
pysähtymään ja puhdistamaan auton 
lumesta. Perille pääsimme kuiten-
kin nipin napin sunnuntain puolella, 
kello näytti 23.58 kun ajoimme tut-
kimusaseman pihaan. 

Maanantaiaamu valkeni muuta-
massa pakkasasteessa. Odotin jän-
nityksellä tulevaa päivää, sillä 
edellisestä hiihtokokemuksestani oli 
kulunut kaksitoista vuotta, enkä sil-
loinkaan ollut varsinaisesti Virpi 
Kuitusen tasoa.. Meidän ryh-

mämme, johon kuuluivat itseni 
lisäksi Annemari, Kaisa, Maija, 
Tarmo, Tanja ja Emily, ensimmäi-
nen tehtävä oli hiihtää Petrin perässä 
vajaa 3km ja koittaa samalla havaita 
mahdollisimman monta lintua. Hen-
kilökohtaisesti voin kertoa että oma 
pääasiallinen tehtäväni oli yrittää 
pysyä pystyssä (pysyin ensimmäi-
set 5min) ja olla jäämättä pahasti 
jälkeen, joten kovin montaa lintua 
en ehtinyt siinä havaita, joskin Petri 
kertoi että näimme ainakin käpylin-
tuja ja käpytikkoja. 

Annemari, Maija, Kaisa ja Emily hiihtämässä 
kohti asemaa ensimmäisenä aamuna
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Aamupäivä sujui melko kivutto-
masti (jos ei lasketa viimeistä 

alamäkeä jonka tulin alas ensin 
enemmän mahallani kuin suksillani 
ja lopuksi suksia kantaen) ja ilta-
päivän reissua en enää samanlai-
sella kauhulla odottanut. Joskin olisi 
pitänyt.. Iltapäivällä ryhmämme oli 
Karin kanssa, ja tavoitteena oli hiih-
tää ensin Talvilammelle hakemaan 
jäniksille syöttinä olleet risukimput 
(niille luultavasti on olemassa joku 
hienompikin nimi..) ja sen jälkeen 
nousta tietä pitkin Ampumavaaralle 
ja hiihtää metsässä sähkölinjaa seu-
raillen takaisin asemalle, tehden 
välillä tykkymittauksia. Hiihtämi-
nen olikin helpommin sanottu kuin 
tehty, sillä lämpötila nousi nollaan 
ja lumi alkoi tarttua suksenpohjiin. 
Iltapäivä oli täyttä tuskaa, yritimme 
hiihtää Talvilammelle mutta hyvin 
nopeasti huomasimme että hiihtämi-
nen oli mahdotonta ja hylkäsimme 
sukset. Takaisin tullessa poimimme 
sukset mukaamme ja päätimme yrit-
tää Ampumavaaralle nousua. Tietä 
pitkin oli helppo hiihtää koska lunta 
ei ollut niin paljoa että se olisi 
raskaasti tarttunut, mutta nousu oli 
ainakin näin kokemattomalle hiihtä-
jälle melko raskas. Ampumavaaran 
laelta lähdimme sitten “hiihtämään” 
kohti asemaa, eli toisin sanoen käve-
lemään tuhatkiloiset sukset jalas-
samme. Kaisa ja Maija totesivat 

tilanteen omalta kohdaltaan mahdot-
tomaksi ja palasivat lyhyen tallus-
tamisen jälkeen tielle ja sitä pitkin 
asemalle, minä ja Annemari pää-
timme yrittää ja ottaa reissun vaikka 
reisilihastreenin kannalta.. Ensim-
mäisen kilometrin jaksoimme yrittää 
hiihtämistä, mutta sitten oli pakko 
luovuttaa ja ottaa sukset kainaloon. 
Kävelimme loppumatkan asemalle 
sukset kainalossa upottavassa han-
gessa ja hikoilimme kuin pienet 
siat.

Maanantai-iltana tutkimusasemalla 
oli havaittavissa ei-niin-pientä 
v**tuuntumista opiskelijoiden kes-
kuudessa. Emme suinkaan olleet 
ainoita joilla lumi oli tarttunut suk-
senpohjiin, ja kauhulla odotimme 
keskiviikkoa ja Riisitunturin reis-
sua. Sitä ennen oli ohjelmassa kui-
tenkin pulkkamäen rakentamista ja 
avannon tekemistä. Illalla sitten 
Oulangan ilmassa kaikui useampia 
kauhunhuutoja kun porukka ravasi 
avannossa. 

Tiistaiaamuna lämpötila oli rei-
lusti plussan puolella ja ulkona 

oli miltei vesikeli, minkä johdosta 
hiihtäminen taas sujui. Lähdimme 
Arton kanssa ensin autolla viiden 
kilometrin päähän asemasta ja 
hiihdimme sieltä takaisin laskien 
samalla myyrtä suurempien nisäk-
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käiden jäljet jotka ylittivät hiihtolin-
jamme. Matka asemalle sujui hitaasti 
mutta varmasti, Arto, Tarmo, Tanja 
ja Emily saivat kuitenkin tasaisin 
väliajoin pysähtyä odottamaan meitä 
ryhmän hitaampia. Ehdin jo hetken 
olla ylpeä itsestäni kun en ollut kaa-
tunut kertaakaan ennen puoltaväliä, 
mutta loppumatkasta sekin seikka 
korjaantui. Reitin loppusuoralla oli 
useampi jyrkähkö mäki, ja koska 
en vielä hallinnut suksilla vauhdissa 
kääntymistä tai pysähtymistä, olin 
siis viitisen kertaa naamallani han-
gessa.

Iltapäivällä oli vuorossa kenttäkurs-
sin kenties mukavin osuus, sillä 
Pauliinan kanssa tekemämme teh-
tävät sisälsivät vähiten hiihtoa! ? 
Hiihdimme Talvilammelle ja teimme 
vesi- ja lumianalyysejä sekä saimme 
yrittää pilkkimistä (kerrankin sitä 
oikeaa eikä vain sitä luennoilla tapah-
tuvaa). Reisilihastreenien lisäksi 
saimme myös treeniä käsilihaksille 
kun kairasimme useampia reikiä 
50cm paksuiseen jäähän.

Allekirjoittanut vaihteeksi kaatuneena
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Päivän askareiden jälkeen oli vuo-
rossa perinteinen pulkkamäkikisa, 
taas lisää yksi laji jossa en ole par-
haimmasta päästä. Yrittänyttä ei lai-
teta ja siksipä ilmoittauduin mukaan 
ja muodostimme joukkueen Anne-
marin kanssa. Oma tulokseni oli -30 
pistettä, mutta onneksi Annemari oli 
paljon parempi tässä lajissa eikä tii-
mimme ollut viimeinen. Yksilökisan 
voitti pienten sekaannusten jälkeen 
Pierre, toinen oli Emily ja kolmas 
Annemari.

Keskiviikkona oli sitten vuorossa 
kaikkien kauhulla odottama 

Riisitunturin reissu. Bussi starttasi 
kello 9.00 ja lyhyen lintujentarkkai-
lutauon jälkeen olimme jo Riisitun-
turin juurella valmiina hiihtämään. 
Hiihdettävää matkaa ylös oli kuusi 
kilometriä, ja matkalla oli tarkoitus 
pysähtyä ryhmittäin tekemään lisää 
tykkymittauksia. Hiihtäminen sujui 
yllättävänkin hyvin, rauhalliseen 
tahtiin ja välillä pysähdyimme tar-
kastelemaan näädän jälkiä, kanalin-
tujen kieppejä ja upeita maisemia. 
Hieman ennen huippua oli evästauon 
paikka ja kaivoimme repuistamme 
makkarat, sämpylät sekä minttukaa-
kaot. Mistään huvireissusta ei ollut 
tälläkään erää kyse, vaan syötyämme 
ryhmämme jatkoi hiihtämistä huip-
pua kohti. Pysähdyimme rinteeseen 
hieman ennen huippua ja kaivoimme 
maahan asti ulottuvan kuopan (sillä 
kohdalla lunta oli 102cm), jonka 
avulla teimme lumianalyysejä. 

Kun kuopasta oli tehty kaikki tar-
vittavat mittaukset, oli aika lähteä 
hiihtämään takaisin bussille. Yllätin 
itsenikin kun en koko matkalla 
kaatunut kertaakaan! Paluumatkalla 
bussissa leijui voimakas hikinen 
aromi ja väsyneet opiskelijat nuok-
kuivat penkeissään. Ennen tutkimus-
asemalle paluuta pysähdyimme vielä 
Käylän Salessa, joka sai maalis-

Kaisa ottamassa vesinäytettä Talvilammella
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kuun tuottonsa kymmenen minuutin 
aikana. Illalla oli vuorossa yhteistä 
ajanviettoa, joskin tunnelma ei varsi-
naisesti ollut ihan katossa, niin väsy-
neitä olimme. 

Torstaina aamulla ennen kotiin-
lähtöä oli vielä vuorossa jänis-

laskennat. Ensin hiihdimme taas 
jonossa Ampumavaaran laelle, josta 
lähdimme hiihtämään suoraan met-
sään mahdollisimman hiljaa. Las-
kenta-alueen taakse päästyämme 
asetuimme 20 metrin välein ja Arton 
lähtökarjaisun saattelemana läh-
dimme hiihtämään linjassa takaisin 
kohti tietä huutaen täyttä kurkkua. 

Suunnitelmana tämä oli varmasti 
hyvä, mutta miltei heti tuli todettua 
ettei kaikkien suuntavaisto ollut ihan 
kohdillaan. Omat sukseni eivät pysy-
neet millään jalassa ja jäin muista jäl-
keen, jonka seurauksena vasemmalla 
puolellani ollut Antti katosi näky-
vistä. Kaisan, Maijan ja Annemarin 
kanssa saimme kuitenkin pidettyä 
etäisyydet kunnossa mutta koska 
ympärillämme ei näkynyt muita, 
emme tienneet olimmeko hiihtä-
mässä oikeaan suuntaan. Eteenpäin 
hiihtäessämme epäusko vain kasvoi, 
sillä suksen jälkiä meni metsässä ris-
tiin rastiin, ilmeisesti kaikki olivat 
hiihtäneet mihin sattuu. :D 

Torstaiaamuna valmiina hiihtämään ja huutamaan jäniksille
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 No, selvisimme kuitenkin takaisin 
tielle ja jäniksiäkin oli kuulemma 
näkynyt.
Lounaan jälkeen meille jaettiin aineis-
tot seminaareja varten ja saimme 
lähteä kotimatkalle. Talvikenttiksestä 
jäi paljon hyviä muistoja, kassikau-
palla hikisiä vaatteita, rikkoontunut 
sauva ja hirveä väsymys. Ja edelleen-
kin olen sitä mieltä että hiihto ei ole 
minun lajini. Mutta ehkä sitä voisi 
hiihtää kuitenkin useammin kuin joka 
kahdestoista vuosi. ? 

Tarmon tyylinäyte pulkkamäkikisassa
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Jälleen kerran juntit kokoontuivat Teekkaritalolle iloisen juhlinnan ja kisai-
luiden merkeissä. Tulevan ja menneidenkin vuosien muotia junttineidit- ja 
herrat esittelivät Lehdykän toimittajalle innoissaan...

Junttien vuosikokous 2008

Nämä teletappien kopiot näyttivät, että antennipipo-
jen aika ei ole vielä ohi

Aito juntti käyttää kukkahattua talvellakin
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Vaaleanpunainen rusetti hiuksissa tuo oman 
tyttömäisen lisänsä asusteisiin

Tämä karvalakki taitaa olla menneen 
talven susia

 Tämä kuva todistaa pääpantojen uutta tulemista
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Korkokengät ja sukat lahkeissa on aina varma 
valinta

Peruslenkkarit olivat ehdottomasti 
suosituimmat jalkineet näissä 

bileissä

Saappaat ja tuulihousut, lahkeet muodikkaasti 
saapaan sisässä

Talvilenkkarit... Tarvitseeko tähän 
muuta lisätäkään?
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Juntteihin kuuluu myös muutamia monomiehiä

Kun laittaa sandaaleihin tennissukat, niin varpaita ei palele 
talvellakaan
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Nämä Syntaksiksen juntit voittivat ukonkannon 
kirkkaasti

 Kiltamme junttijoukkue oli voittaja myös köydenvedossa

Ja tässä komeilee saappaanheiton 
mestari, joka ei valitettavasti ollu bio-

logi...
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Kenttisjuttu
Teksi ja kuvat: Heidi Salow
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Syksyn‛07 fuksien esittely

Olen Anna Kilponen ja kotoisin 
Kuhmosta, Kainnuun itäreunamilta. 
Ikää on vähänpäälle 20 vuotta, josta 
reilu 19 on tullut vietettyä Kuh-
mossa. Ouluun muutin biologian 
opintojen perässä ja oikean ratkai-
sun olen tainnut tehdä :) Ai mikäkö 
organismi olen ..? Siihen en 
ole vielä saanut varmuutta, mut 
veikkaisin jotain kahvinkeittimen ja 

jäätelön väliltä :D

Elina Kaisanlahti
Syntynyt Helsingissä vuonna -85, 
muutti Sallaan ollessaan 3-vuotias, 
5-vuotiaan tytsyn äiskä ja iskä kii-
kuttivat vielä Kemijärvelle ja siellä 
vierähti 15 vuotta.
Opiskelu toi Ouluun ja se ettei 
haluta lähtä yhtään etelämmäs.

Petterin pienryhmä

Kysymykset:
1. Kuka, mistä, milloin (siis syntynyt)?
2. Mikä toi Ouluun?
3. Mikä organismi olet?
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Eikös ihminen ole organismi?Vai 
miten se organismi määritellään?
1. Kinnusen Johanna, Kinnulasta 
(pieni paikkakunta pohjoisessa 
Keski-Suomessa), vuosimallia 88.
2. Opiskelu. Kaupunkiin tykästyin 
muutama vuosi sitten, kun ravasin 
täällä kärppämatseissa.
3. Jaa’a. Ensimmäisenä tuli mieleen 
punatulkku. Se on sopivan pyöreä 
ulkomuodollisesti ja ruokahalukin 
on kohdallaan.

1. Miila Kauppinen, tulen Petäjäve-
deltä Jyväskylän läheltä, syntynyt 
1988.
2. Oulu vaikutti biologian opiske-
lun kannalta hyvältä vaihtoehdolta, 
ja seutu oli 
ennestään jossain määrin tuttua, 
siksi päädyin tänne.
3. Jos olisin joku muu otus, olisin 
ehkä norsu.
1. Henna Kellokumpu Kemijär-
veltä, 27.07.-87
2. Sattumalta pääsin tänne kouluun
3. Ihiminen :)

1. Kirsi Järvi. Synnyin 1981 
Seinäjoen keskussairaalassa, mutta 
kotikunnakseni on merkitty Ilma-
joki. Tänne Ouluun muutin kui-
tenkin Tampereelta, eli minoon 
vähä niinku tämmöönen maailmaa 
nähnyt kosmopoliitti (ehe..)
2. En olisi millään halunnut lähteä 
pois Tampereelta, mutta kun bilsa 
kutsuu, niin eihän sille mitään 
voi... Oulun valitsin ensisijaiseksi 
hakukohteeksi melkein arpomalla, 
en tiennyt tästä kaupungista ennes-
tään mitään. Ihan tyytyväinen olen 
valintaani ollut.
3. Ryhävalas. Kömpelöstä olemuk-
sestaan huolimatta ne ovat yllättä-
vän sporttisia.
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Tytin pienryhmä

1. Aino Korrensalo, Kemistä, syn-
tynyt 22.6.1988
2. Ouluun toi tuttu ja symppis kau-
punki ja pääsykokeiden pistemäärä
3. Kömpiäinen
1. Henni Ylänne, maailmalta 
Ouluun kotiutunut, 1987
2. kaverit, opiskelukin vähän
3. hippiäinen

1. Johanna Känsäkoski, syntynyt 
Jyväskylän MLK:ssa vuonna 1988, 
mutta asunut Oulussa lähes koko 
ikäni. 

2. Vanhemmat toivat Ouluun kun 
olin ihan pieni, eli itellä ei ollut 
siinä asiassa paljon  sananvaltaa. 
Tänne kutenkin sitten myös jäin.
3. Jokin pieni ja limainen. No ei 
vaiteskaan, tällainen joku suht .
keskikokoinen monisoluinen eliö, 
enpä osaa tarkemmin määritellä..

1. Sanna Martikainen, 3.7.1988, 
Sonkajärvi
2. Bilsan opiskelu
3. Rapu



37

1. Olen Minna Tuominen, kotoisin 
Lohjalta, synnyin 25.11 -88 
Oulussa.
2. Ouluun päädyin suurimmaksi 
osaksi siksi, että täällä opetetaan 
perinnöllisyystiedettä. Olen myös 
syntyperäinen oululainen, joten 
ehkä sekin hieman painoi vaakaku-
pissa  opiskelupaikkaa miettiessä... 
Oulu on myös sopivan kaukana 
kotoa.
3.Viimeksi kun tarkastin niin ihan 
tavallinen ihminen sieltä peilistä 
takaisin mulkoili. :)

1. Sini Vuorensyrjä, Vantaalta ja 
-88 syntynyt
2. Opiskelu toi Ouluun
3. Luultavasti jokin lihansyöjäkasvi

1. Elina Hirvelä Kauhajoelta, Etelä-
Pohojammaalta (notta ristus), syn-
tynyt 
helmikuun lopulla vuonna 1987 eli 
siis nyt 21v.
2. Ainut yliopisto johon pääsi :)
3. Mycobacterium tuberculosis

Jees, miä oon Hietaniemen Jukka-
Pekka, elikkä tuttavallisemmin 
Jukkis tai JP. Miä oon kotosin 

Jatan ja Elisan ryhmä
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semmosesta tuppukylästä ku Perho 
ja oon vuosimallia -87, siis toista-
seks vielä 20 vuotias. Ouluun tulin 
vähän niinku sattuman kaupalla 
koska en päässy Jyväskyllään opis-
kelemaan, mutta nyttemmin oon 
enemmän ku tyytyväinen että täm-
mönen tapaturma aikoinaan tapahtu 
;) Jaa että mikä organismi miä 
oon... noo kaippasitä ihan ihiminen 
pitäs ollaan vaikka monet onki 
sanonu että käyttäytymisen perus-
teella muistutan aivan erehyttävästi 
laiskiaista ;D

1. Terhi Hahl, Heinolasta, -88
2. Puolivakavissani laitoin yhdeksi 
hakutoiveeksi Oulun...
3. Mursu

1. Anne Harju, Lappajärveltä, 
23.09.1988
2. Hetken mielijohteesta laitoin 
Oulun varasijalle hauissa ja tänne-
hän sitä sitten  lopulta päädyttiin.
3.Siili

1.Juhani Hopkins, Kruunupyystä, 
tammikuu 1988
2.Pääsykokeissa pääsin tänne
3.Ihminen
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1. Heini Pohjola, syntynyt 1987
2.Olen täältä oulusta kotoisin, enkä 
halunnut muuttaa täältä pois... 
3.Varmaan joku hottentotti :D
1. Inka Nykänen, Kiuruvedeltä, -86
2. Opiskelupaikka mikäs muu ;-)
3. Ainakin haluisin olla orava ja 
nauraa puun latvasta kun muut 
raataa..kiitos jo valmiiksi!

1. Nina Riski, Rovaniemeltä, synty-
nyt 1987
2. Opiskelut :D Oulu on tuntui 
muutenkin mukavalta paikalta 

aikaisempien vierailujen perus-
teella joten tänne sitten hain opiske-
lemaan.
3. Sellanen vaan..

1. Tiina Nevala, Kemistä,1987 
2. Opiskelupaikka Oulun yliopis-
tossa 
3. Ihminen, luulisin. Vai mikä halu-
aisin olla? No Sarvipöllö

Timon pienryhmä
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