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BiTa 2009 
Oulu 3.-5.4.09 

järjestää Syntaksis ry. 

 

”Pintaa syvemmällä – akvaattiset 

eliöyhteisöt” 
 

 
Ilmoittautumiset viimeistään 13.3.2009 osallistumismaksu 20e 

(sis. iltaruuan pe & la, aamupalan la & su, haalarimerkin, majoituksen ja iltabileet pe & la) 
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Lehdykkä tiedottaa:

Lehdykkä 2/2009 deadline on 21.4.2009 ja
ilmestyy viikolla 18.
Toivomme siihen:
-Juttuja BiTasta
-Apua mainosrahojen keruuseen
-Muuten vaan hyviä juttuja
-Kansikuvaa

Fuksilehdykän deadline on 8.5.2009
Siihenkin tarvitaan juttuja muun muassa:
-Oulun illanviettopaikat (ei pelkästään lista
baareista)
-Pienryhmäohjaajien esittely
-Fuksien kertomuksia opintojen aloittamisesta



Pääkirjoitus
Kuten killan hieman enemmän opiskelleet opiskeljiat,

ja miksei myös ne, jotka eivät opiskele, ovat varmaankin
huomanneet, niin Lehdykkä on saanut uuden ulkoasun.
Näkyvimmät muutokset ovat suurempi sivukoko ja  mai-
nokset. Vähemmän näkyviä muutoksia ovat päätoimitta-
jan ja taittajan vaihtuminen. Nykyään allekirjoittanut
hoitaa molempia tehtäviä (ja nyt taittovaiheessa kum-
mastelee miksi ihmeessä).

Vaikka ilme on muuttunut, niin sisältö on edelleen
tuttu ja turvallinen. Tällä kertaa on tietoa vuoden fuk-
seista, juttuja killan bileistä, artikkeli talvikenttiksestä ja
killan uuden hallituksen esittely. Lisäksi löytyy kaksi
matkakertomusta kiltalaisten matkoista ympäri maailmaa. 

Näitä juttuja ovat kirjoittaneet kiltamme useat aktiivit jäsenet. Useimmiten minun on vain tarvinnut
pyytää ihmisiä kirjoittamaan juttua, niin juttu ilmestyy muutaman muistutuksen jälkeen ajoissa. Valitet-
tavasti suurin osa aktiiveista on lähempänä valmistumista kuin opintojen aloittamista. Pyydänkin siis
alempien vuosikurssien opiskelijoita aktivoitumaan kunnolla ja osallistumaan killan toimintaan. Toim-
inta ei ole pelkästään biletystä. Meillä on liikuntavuoroja, talkoita ja paljon muuta. Kiltahuoneellekin
voi aina pistäytyä juomaan kahvit.

Kiltamme toiminta perustuu pelkästään talkoohenkeen. Ilman vapaaehtoisia toimintamme ei on-
nistuisi. Siksi onkin tärkeää, että jokaiselta vuosikurssilta löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita tekemään
vähän töitä muiden hyväksi, vaikka opintojen ohella ja palkatta. Tänä vuonna Oulussa järjestettävä
BiTa vaatii paljon työvoimaa, jotta järjestelyt sujuvat hyvin tapahtuman aikana. Siinä on oivallinen
mahdollisuus kaikille osallistua yhteisen hyvän puolesta.

Kiitos kaikille aktiiveille ja innostusta niille, jotka eivät vielä ole aktiiveja.

Juhani Hopkins
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Hei vaan kaikille!

Tähän allekirjoittaneen ensimmäiseen palstaan toivottiin Raa-
mattu-vertausta. Kyseistä kirjaa en kyllä ikinä ole lukenut, mutta
ensimmäisenä tuli mieleen, että pj:n pestiä voi silloin tällöin verrata
siihen, että joutuu ruokkimaan 5000 ihmistä 5 leivällä ja 2 kalalla.
Hommaa on yllättävän paljon ja välillä tämä tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Jokaisella Batmanilla
on kuitenkin Robininsa, kuten myös minulla: sihteerini Mari. Hommat helpottuu huomattavasti, kun
oikeana kätenä on noin ahkera henkilö. 

Hallituksessa tapahtui vuoden vaihteessa suuria muutoksia. Paikkojen määrä väheni 12:sta 8:saan,
vanhoista jatkoi vain kolme, eikä kukaan meistä vanhoista pysynyt samalla pallilla kuin viime vuonna.
Tätä kirjoitettaessa (11.2) on keritty pari kokousta pitämään ja opettelemaan uusiin rooleihin. Samalla
on yritetty tutustua paremmin myös toisiimme. Opeteltavaa on vielä, mutta minusta tuntuu, että asiat
tulee hoidettua erittäin hyvin, vaikka vuoristorataa tuntuvat nämä kiltahommat olevan. Monillehan
kyseinen ilmiö on tuttu esim. gradun tai kandin parista.. Käytän vielä palstan puitteissa vapaata sanaa
hyväkseni ja esitän toiveen varsinkin nuoremmille opiskelijoille: tulkaa aktiivisesti kiltatoimintaan
mukaan, kun me vanhat jäärät rupeamme pian jäämään pois ja aina tarvitaan uusia tuulia…myös
tällä hetkellä!

Ettei tästä tulisi ihan kokonaan pj:n avautumispalsta, niin kerrotaan muutama sana tämän vuoden
päätapahtumista. Oma kiltamme on jo tähän mennessä ehtinyt järjestämään menestyksekkäät vi-
herbileet Verban ja Biofyysikkojen kanssa ja edessä on vielä tulossa kevään puolella bileet Kaarlessa,
Wappu ja sinä suurimpana Oulussa tänä vuonna järjestettävä Biologien tapaaminen eli tuttavallisem-
min BiTa. Kyseinen kaksipäiväinen juhla on 3.-5.4 Linnanmaa-Kaijonharju-akselilla ja järjestelyt ovat
hyvässä käynnissä, joskin lisää väkeä kaivataan vielä. Syksyllä ohjelmassa ovat perinteiset Vulcana-
lia, Fuksisuunnistus sekä legendaariseksi muodostunut Fuksiexcu. Syksyn huipentumana marras-
joulukuussa on vielä killan omat pikkujoulut, joissa meno on ollut mitä parhain!

Hyvää alkanutta vuotta kaikille ja menestystä!
Puheenjohtajanne Antti 

PJ:n palsta



Ukraina on ollut viime vuosina tapetilla lähes
päivittäin. Korruptioepäilyt parlamentissä, kaa-
sukiistat Venäjän kanssa ja euroviisut.  Vuoden
2004 ”oranssi vallankumous” sysäsi Ukrainan
kohti demokraattisempaa ja korruptiovapaampaa
Ukrainaa. Ukrainan aggressiivinen pyrkimys tiivi-
impää yhteistyöhän Euroopan kanssa ja halu ki-
illottaa kilpeään EU:n silmissä mahdollisen
tulevaisuuden jäsenyyden kannalta on johtanut
mm. siihen että EU:n kansalaisille myönnettiin vi-
isumivapaus ensin koeajaksi 1.5.-31.8.2005 eu-
roviisujen kunniaksi, kun kokeilu todettiin mitä
ilmeisemmin onnistuneeksi päätti Ukraina poistaa
viisumivaatimuksen EU kansalaisilta kokonaan
korkeintaan 90 päivän kestoisille matkoille jotka
koskevat turismia. Länsi-Ukraina on aina ollut eu-
rooppalaisempi kuin Itä-Ukraina johtuen siitä että
se on kokonaisuudessaan tai osittain kuulunut
milloin Itävalta-Unkarille, Romanialle, Puolalle,
Saksalle, Neuvostoliitolle tai Tsekkoslovakialle.

Monien maitten sotajoukot ovat marssineen län-
tisen Ukrainan yli ja vaikutus näkyy ihmisten
ulkonäössä edelleen. Ukrainan nimi tarkoittaakin
rajalla olevaa. 

Helsingistä on noin tuhat kilometriä linnuntietä
Ukrainan länsirajalle, noin sama kuin Helsingistä
Inariin. EU:n rahoittaminen Via Baltican massi-
ivisten kunnostusten ansiosta tie kiiltää kuin uusi
– Itä-Puolassakin teitä perataan nopeaa tahtia
EU-kuntoon. Vaihtoehtona automatkalle es-
imerkiksi juuri Inariin tai Kilpisjärvelle, Ukrainan
tekee houkuttelevammaksi jo pelkästään matkan
hinta. Matka autolautalla Viroon on matkan
kallein osuus noin 20€ suuntaansa. Bensan hinta
laskee mitä lähemmäksi Ukrainaa päästään.
Ukrainassa litra 95E:tä maksaa enää 3 hrivnaa
eli noin 50 senttiä. Esimerkkinä viimeisimmän 2
viikon Ukrainan-retken bensalaskuksi tuli noin
150€. Tiet ovat paikotellen hieman huonossa
kunnossa ja opasteet puutteellisia, mutta yleisesti
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Tutkimusmatkalle tuntematto-

maan Länsi-Ukraïnaan
Samuli Lehikoinen

Keväisin pyökkimetsien vuokko-loisto on vertaansa vailla kun taas kesällä        
aluskasvillisuutta ei käytännössä ole pyökkien varjostuksen takia.



ottaen matka taittuu ilman ongelmia. Liikenne
onkin retken suurin turvallisuusriski sillä
paikalliset ajavat lujaa ja röyhkeästi, mutta maltil-
lisella ajotavalla selviää ongelmitta –vilkun käyttö
merkitsee Ukrainassa enemmän kuin Suomessa.
Huoltoasemia on runsaasti ja bensaa aina
saatavilla. Huoltoasemat myyvät usein pienten
kauppojen tavoin myös ruokaa ja juomaa.

Rajamuodollisuudet ovat varsin yksinkertaiset
ja niistä selviää jos ymmärtää muutaman sanan
venäjää tai ukrainaa. Myös kyrilliset aakkoset ja
numerot venäjäksi ainakin yhdestä kymmeneen
kannattaa opetella ennen lähtöä. Maahan saa-
puessa on täytettävä erillinen, mainoslappua
muistuttava maahantulokortti, jonka ensimmäi-
nen puoli jää passintarkastuksen yhteydessä
passintarkastajalle. Kortin toinen puolikas on säi

lytettävä matkan loppuun asti, sillä se kerätään
pois maasta lähtiessä. Tosin maasta poistut-
taessa tullivirkailijat saattavat penätä ikoneiden
ym. kansallisaarteiden perään, joita ei saa viedä
maasta. Tarinat Venäjältä olemattomista rikkeistä
sakottavista poliisesta eivät sovi ainakaan Länsi-
Ukrainan arkeen. Toki poliisit ovat sen verran
vekkuleita, että kun sattuu tekemään jonkun li-
ikennerikkeen, kuten esimerkiksi ohittaessaan
auton sulkuviivan kohdalla ”Teuvo, maanteiden
kuninkaan” soidessa stereoissa, he pyytävät
sakottaessaan länsimaalaiselta enemmän kuin
paikallisilta. 

Länsi-Ukrainaan pääsee myös lentäen.
Helsingistä on suoria lentoja Varsovaan ja Kio-
vaan, joista menee lentoja Lviviin, 800.000 ih-
misen kaupunki, jota voisi tituleerata myös
läntisen Ukrainan pääkaupungiksi. Lviv on vanha
Itävalta-Unkarin aikainen voimakkasti puolalais-
vaikutteinen suurkaupunki jonka vanha keskusta
on jo sinänsä näkemisen arvoinen. Hieman
edullisemmaksi vaihtoehdoksi voi tarjota es-
imerkiksi lentoa Bukarestiin tai Budapestiin ja
sieltä junalla Lviviin tai Ivano-Frankivskiin .Myös
bussiyhteydet Puolaan, Tsekkiin, Unkariin ja Ro-
maniaan voivat olla edullinen vaihtoehto.

Kuten muullekin Eurooppaan, Ukrainaan kan-
nattaa mennä retkelle keväisin ja syksyisin, jolloin
lintuja on eniten liikkeellä. Mannerilmasto on
miellyttävän lämmin ja kuiva. Myös alku- ja lop-

pukesä ovat hyviä, jos paikallinen
pesimälinnusto kiinnostaa. Talvella
Karpaattien vuoriston vaikutuksesta
johtuen lunta on paljon ja pakkasta
voi olla -20 astetta. Vuoristossa lunta
voi olla huipuilla vielä
alkukesästäkin.

Keskityn kertomaan lähinnä
Ivano-Frankivskin oblastin alueesta,
koska se on minulle tutuin, mutta
monet linnustoon liittyvät asiat ovat
lähinnä biotooppisidonnaisia ja
pätevät myös Lvivin ja muittenkin
läntisten oblastien alueella. Seutu on
edelleenkin varsin tuntematonta lin-
tuharrastajille ja paikallisia lintuhar-
rastajia ei käytännössä ole. Olemme
kuitenkin lahjoittaneet paikallisen

Prikarpatian yliopiston biologian opiskelijoille lin-
tukirjallisuutta ja kiikareita ja tarvittessa opiskelijat
voivat toimia oppaina alueella. Jo ensimmäisellä
retkellä Länsi-Ukrainaan huomasimme, että
monet Euroopan lintuoppaan levinneisyyskartat
eivät päde maastossa vastaan tulevaan linnus-
toon. 

Ivano-Frankivsk, vanhalta nimeltään
Stanislav, on sympaattinen ja kaunis kaupunki,
jonka molemmin puolin virtaa Bistritsa-joki. Se
vastikään restauroitu turismia silmällä pitäen ja
katukuva on siistimpi kuin esimerkiksi
kaupungeissa monin paikoin Puolaa tai Latviaa.
Kaupungissa asuu noin 300.000 ihmistä. Asiointi
on mutkatonta ja turvallista autoliikenteestä va-
pautettujen kävelykatujen ja ystävällisten ihmis-
ten takia. Western Unionin rahanvaihtopisteitä on
runsaasti ja useimmissa ravintoloissa käy myös
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Ivano-Frankivskin keskusta on hiljattain kunnos-
tettu ja julkisivu on kaikkea muuta kuin rän-
sistynyt neuvostotasavallalta



visa. Torilta voi ostaa lähes kaiken mahdollisen
tarvittavan tuoreesta ruuasta vaatteisiin. Kir-
jakaupoista voi ostaa oblastin peruskartan hin-
taan 3 hrivnaa, minkä avulla retkeily ja sen
suunnittelu on huomattavasti helpompaa. Ravin-
tolat ovat halpoja, ruoka hyvää ja tarjoilijat am-
mattitaitoisia. Vaikka seurueessa olisi neljä
ihmistä laskua saa harvoin venytettyä yli 200 hriv-
nan. Tippiä kannattaa jättää noin 5-10% tarjoilun
mukaan, niin seuraavalla kerralla on mukavampi

palata. Monissa kaupungin ravintoloissa voi
asioida myös englanniksi. Hyvänä hintaes-
imerkkinä tunnettu tuopillinen olutta maksaa
paikasta ja olutmerkistä riippuen 2-6 hrivnaa.
Oluesta mainittakoon että paikallinen olut päihit-
tää suomalaiset oluet mennentullen.
Kaupungissa on useita hotelleja, joista mainit-
takoon esimerkiksi opiskelijahostelli kaupungin
ydinkeskustassa, jossa kahden hengen huone
maksaa alta 100 hrivnaa. Ivano-Frankivskin
www-sivut tarjoavat myös edullista ekomatkailu
mahdollisuutta, jossa matkailija sijoitetaan
maalaistaloon asumaan hintaan 7-12 hrivnaa per
yö. Jos ei omaa autoa ole käytössä retkeilyyn voi
käyttää esimerkiksi taksia. Taksimatkat ovat noin

hrivna per kilometri mutta taksin voi ostaa
päiväksi käyttöön noin 140 hrivnan taksalla. Kan-
nattaa kuitenkin käyttää vain oikeita takseja, joilla
on taksimerkit katolla. Ivano-Frankivskin katuku-
vaa hallitsee lähes välimerenseudullinen katoli-
nen arkkitehtuuri, pienet kaupat ja ravintolat, ja
uskomattoman kauniit naiset. Jo keskustan puis-
toissa riittää katseltavaa, paitsi kauniita naisia
myös tammissa ja poppeleissa pesiviä syyri-

antikkoja, pähkinänakkeleita ja keltahemppoja.
Talojen katoilla päivystävät turkinkyyhkyt,
mustaleppälinnut ja tuulihaukat.

Ensimmäinen asia mikä mikä painuu mieleen
Ukrainaan saavuttaessa on maisemat. Peltoa,
viljeltyä ja kesannolle jätettyä, on paikoin
silmänkantamattomiin vaikka Länsi-Ukrainan
kumpuilevaa avaraa maisemaa rikkoo paikoin su-
uretkin valkopyökki- ja pyökkimetsät. Ukrainan
sini-keltainen lippu kuvastaakin suurta sinistä
taivasta, jonka alla valtavat kultaiset viljapellot
lainehtivat. Suomen maatalouden aiheuttamat
muutokset peltolinnustoon tuntuvat hirvittäviltä,
kun katselee valtavien peltojen, joita vieläkin
hoidetaan mies- ja hevosvoimin, linnustoa. Pel-
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Karppialtaat ovat mitä parhaimpia lintupaikkoja, jotka kuhi-
sevat hairaroita, vesilintuja ja pussitiaisia.



tolinnustoa kuvaavat Suomessa taan-
tuneiden ruisrääkän, viiriäisen, pel-
topyyn, kiurun, turturikyyhkyn ja
harjalinnun runsas esiintyminen. Myös ly-
hytvarvaskiuru vaikuttaa ilmeisen
yleiseltä. Aidan tolpilla varoittelevat suris-
ten läntisen rodun mustapäätaskut.
Hiekkakuopilla ja joen törmissä pesii
värikkäitä mehiläissyöjiä. Taivaalla
kaartelevat pikkukiljukotkat ja haara-
haukat ja uskomattoman runsaslukuiset
ruskosuohaukka ja hiirihaukka, joilta ei
pysty välttymään katsoi mihin suuntaan
tahansa. Pelloilla saattaa tavata myös
sininärhiä ja harmaasirkkuja päivys-
tämässä puhelinlinjoilla. Ivano-
Frankivskin ympäristössä pesii myös
tapaamamme saksalaisen ornitologin
mukaan ainakin neljä paria aavikko-
haukkoja.

Robin Hood-elokuvat elävästi mieleen tuovat
rehevät metsät kätkevät sisäänsä tammitikkoja,
pähkinänakkeleita, vihertikkoja, viitatiaisia ja
kuhankeittäjiä. Yllättävän runsas mustahaikara
pesii myös näissä varsin koskemattoman oloi-
sissa metsissä. Metsät ovat yleensä helposti läh-
estyttäviä sillä niitten läpi menee pieniä autoteitä.

Paikalliset viljelevät ruuaksi karppeja suurissa
Finnån jätevesilammikkoa muistuttavissa rehe-
vissä altaissa. Nämä kosteikkoalueet ovat alueen
ainoita vesistöjä jos jokia ja muutamaa suurta
tekojärveä ei lasketa. Lammet pursuavat
hilpeyttä herättävää korinaa pitäviä mölysam-
makkoja, jotka muodostavat huomattavan osan
erilaisten haikaroiden ja niitty- ja ruskosuo-
haukkojen ravinnosta. Lammilta on suhteellisen
helposti hoidettavissa kaulus-,harmaa-, rusko-,
pikku- ja jalohaikara. Monia näistä haikaralajeista
ei pitäisi edes pesiä levinneisyyskarttojen
mukaan alueella. Lammilla on myös runsaasti
pikku- ja mustakaulauikkuja, ruskosotkia, valko-
poski- ja mustatiiroja. Ruovikoissa ja rannan pa-
jukoissa viihtyvät rastaskerttuset ja pussitiaset.
Myös pikkuhuitti, silkkihaikara valkosiipitiira,
pitkäjalka ja nippu muuttavia kahjaajalajeja on
havaittu altailla. Onpa altailla tullut ajoittain
merimetsojakin vastaan. Keväällä 2004 koimme
liikuttavan isänmaallisen hetken, kun 13 fuscus-
alalajin selkälokkia muutti suoraan ylitsemme
kohti pohjoista kotosuomea komeassa aurassa.

Länsi-Ukrainan halkoo yksi suurempi joki,
Dnestr, jonka rantasärkillä haikarat ja pikkutiirat
ja muuttoaikoina kahlaajat viihtyvät. Arohar-

maalokit tuntuvat myös suosivan juuri jokivarsia.
Pienemmissä puroissa joita laskee Dnestriin pesii
kuningaskalastajia ja virtavästäräkkejä, myös
yöhaikara on havaittu jokivarrella. Maaliskuussa
mahtavan Dnestrin aalloilla laskeskeli
verkkaisesti yksinäinen uivelo koiras kohti Mus-
taamerta. Jokilaaksojen pellot ovat usein re-
hevämpiä kuin ylänköjen tasangot ja siksi
peltolintujakin on usein keskittynyt joen läheisyy-
teen. Jokien reunoille muodostuneet rehevät
töyräät ja kalkkikivirinteet kätkevät sisäänsä
komeita vihersisiliskoja (Lacerta viridis) ja
monipuolisen hyönteisfaunan. Öisin pensaikoissa
etelänsatakielet ja satakielet ottavat mittaa toisis-
taan laulannassa.

Karpaattien vuoristo hallitsee läntisintä
Ukrainaa ja rajaa Romanian kanssa. Ukrainan
Karpaatit ovat metsäiset ja muistuttavat
paikoitellen pohjoista Suomea niin puustoltaan
kuin linnustoltaan. Purojen varressa pesii vir-
tavästäräkkejä ja koskikaroja, kuusimetsissä
hömötiaiset varoittelevat, puuston huvetessa,
katajavyöhykkeessä, korkeille huipuille
kavutessa, sepelrastaat pesivät kiven koloissa.
Alpiinisen vyöhykkeen lajeista alppirautianen,
vuorikirvinen ja kivikkorastas on hoidettavissa
kivuttomimmin Ukrainan korkeimmalta vuorelta
Hoverlalta (2060m) ja sitä vierustavilta muilta yli
2000 m korkeilta huipuilta. Hoverla on myös su-
osittu turistikohde ja siksi helppo saavuttaa.
Parkkipaikalta, joka sijaitsee noin tuhannessa
metrissä, on noin kolmen tunnin kävelymatka
huipulle, josta voi ihastella huikeita näkymiä Ro-
maniaan. Yaremchen vuoristokaupunki on
komea ja turistiystävällinen ja tarjoaa hyvän
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Karpaattien purovarret ovat vehreitä ja niiden varrella asustaa
virtavästäräkkejä ja pähkinänakkeleita.



tukikohdan liikkuessa vuoristossa. Kaupungissa
on muutama hotelli, ravintola ja vuoristosta voi
vuokrata vaikka mökin jos niin haluaa. Ukrainan
karpaateilla asustaa lappalaisiin verrattavissa
oleva etninen vähemmistö, Hutsulit. Osa hut-
suleista on vaaleahiuksista sinisilmäistä väkeä,
joiden kielessä ”kyllä” ei ole ”tak” kuten ukrainan
kielessä vaan ”joo.” Hutsuleita näkee vuoristossa
tienvarsissa myymässä käsitöitä, taidokkaita puu-
ja tekstiilituotteita. 

Miksi sitten juuri Länsi-Ukrainaan kannattaisi
lähteä linturetkelle? Jos ei jo edellä mainitut linnut
tehneet vaikutusta voin vain harmikseni todeta
kolmella Ukrainan retkellä raapaisseeni vain pin-
taa siitä mitä Ukrainan luonto kätkee sisäänsä.
Alue on länsimaalaisten silmin lähes
retkeilemätön ja kätkee sisäänsä lintuelämyksiä
jotka vain odottavat löytäjäänsä. Illan päätteeksi
voi lintumies rentoutua juomalla shamppanjaa
auringon laskiessa kaupungin taa ja Bistritsan
lipuessa verkkaisesti kohti Mustaamerta. 

Kiitokset Jaakko Kullbergille tekstin oikolu-
vussa ja ukrainan kielen tarkistuksessa, ja ti-
etenkin matkaseurasta.

Juttu on aikasemmin julkaistu Tringa-
lehdessä
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Pieni tietopaketti:

Länsi-Ukraina:

Kieli: ukraina, myös saksalla ja venäjällä pärjää –

varsinkin jos korostaa olevansa suomalainen. Nuo-

riso osaa jonkin verran englantia.

Rahayksikkö: Hrivna = 100 kopiekaa, suurin piirtein

sama kuin vanha markka tai vähän alle 20 senttiä.

Promilleraja autoilijoille: 0

Hyödyllistä sanastoa lausuttuna:

Fini = Suomalainen

Djakuju = Kiitos

Tak = kyllä, ei siis da kuten venäjässä.

Njet = Ei

Budlaska = Ole hyvä, voidaan käyttää myös pyydet-

täessä jotain kaupassa. Budlaska, adna pivo = sai-

sinko yhden oluen? Kohteliasta käyttää aina! 

Hlib = leipä

Sir = juusto

Pivo = Olut

Skilki / skilki kostuju? = Kuinka paljon? esim. kau-

passa tai taksissa hintaa kysyttäessä.

Oblast = lääni

na = prepositio, joka tarkoittaa johonkin. esim. tak-

sissa kun haluaa keskustaan ”na tsentr”

Rahunok = lasku

Ptah = lintu

Lievo = oikea

Prava = vasen

Priamo = eteenpäin

Tuda = tuonne, esim. osoittaessa taksikuskille kar-

tasta paikkaa jonne haluaa ”na tuda”

Harna = kaunis

divchinka = tyttö

divchina = nainen

Meanderoivan Dnestrin vielä sulkeutumattomasta
makkarajärvistä löysi helposti kuningaskalastajia



Teksti, valokuva ja sukupuu: Janiika Aaltonen
Piirrokset: Anna Honkanen
Tilastolliset analyysit: Mikko Pentinsaari

Fuksien syysmuutto on paras tilaisuus oulu-
laisen biologipopulaation uusien rekryyttien kar-
toittamiseksi. Aiempina vuosina havainnointi on
ollut vähäistä ja melko epätieteellistä, perustuen
pääasiassa harrastajien aktiivisuuteen. Tänä
vuonna päätimme kuitenkin paneutua aiheeseen
tosissamme, jotta saisimme luotettavaa ja ajan-
tasaista tietoa biologipopulaatiostamme.
Julkaisemme tässä yleisimpien fuksilajien lajiku-
vaukset, tietoa havaituista mimikrytyypeistä sekä
alustavia tuloksia havainnoistamme.

Lajikuvaukset (Heimo Biologidae)

Harmaavarpunen (Biologicus passerdomes-

ticus)
Heimonsa lajeista alkukantaisimpia, ei yhtä

pitkälle erikoistunut kuin sukulaisensa. Liikkuu
habitaatissaan vaivihkaa.   

Ekofasisti (Eko linkolae)
Ulkonäöltään samankaltainen kuin E. hirsu-

tae, mutta helposti erotettavissa siitä ääntelyn pe-
rusteella. Provosoitaessa hyvin äänekäs ja
kiihkomielinen, yleensä kuitenkin tyytyy murise-
maan ohikulkeville kulutushysteerikoille. 

Risuparta (Eko hirsutae)
Luontoharrastaja pienestä pitäen, rymynnyt

maastossa heti kävelemään opittuaan.
Yleisimpiin tuntomerkkeihin kuuluvat villapaita,
kumisaappaat ja parta. Selkeästi itsensä näköi-
nen. Tyyppejä: lintupojat, kalamiehet, partiolaiset
jne.

Tiedostava ituhippi (Eko hoerhoe)
Rastapäinen kasviksia syövä eläinten ystävä.

Ekologiset ja eettiset ongelmat sydäntä lähellä.
Yleishabitus kirpparimainen. Liikkuu usein bio-
jäteastioiden lähistöllä ja osallistuu aktiivisesti
yhdistystoimintaan.

Heppatyttö (Eko equidus)
Suoraryhtinen ja energinen, lihaksisto hyvin

kehittynyt. Tunnistaminen ääntelyn perusteella
helppoa, eläinaiheita käsiteltäessä puheessa vi-
lahtelee esim. sana “ihana”. 

Tuleva ope (Magistera magistera)
Kiltin ja kunnollisen näköinen, helposti läh-

estyttävä, yleensä enemmän tai vähemmän sosi-
aalinen. Kansankynttilämäinen habitus.

Lääkäri (Laboratorius medicalis)
Lajin juveniilit yksilöt liikkuvat sekaparvissa

bilsan fuksien kanssa, ja niitä voi olla vaikea tun-
nistaa. Kevätlukukauden puolella hormonitoim-
inta aiheuttaa vastustamatonta kiinnostusta
Galenosta kohtaan. Toisena tai viimeistään kol-
mantena syksynä aikuistuvat ja siirtyvät omiensa
joukkoon.
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Hullu tiedemies (Laboratorius nobelis)
Silmissä outo kiilto, voi vaikuttaa vaaralliselta.

Terävät esineet (esim. skalpellit) houkuttelevat.
Tunnetaan kaksi alalajia, leikkelijät (L. n. sadisti-
cus) ja jauhajat (L. n. lummeii). Alalajit erotetaan
pääasiassa ääntelyn perusteella, leikkelijöiden
läpänheiton ollessa levottomampaa ja aggressi-
ivisempaa.   Huhuja liikkuu myös kolmannen
alalajin, kasvikeijujen (L. n. khlorofyllis) olemas-
saolosta, mutta silminnäkijähavainnot ovat harv-
inaisia. 

Mimikry

Biologidae-heimon lajit ovat fenotyypiltään
joustavia, ja turvautuvat usein mimikryyn suo-
jautuessaan ympäristön paineilta. Pääasiallisia
mimikrytyyppejä on kolme:

1) Kylterian mimikry
Yleishabitus kuin jollain, jolla on ihan sikana

rahaa. Huoliteltu, puunattu ja tuunattu.
2) Teeku-mimikry
Yleishabitus kuin jollain, jolla on valmistu-

misensa jälkeen töitä. Saattaa näyttää teknisesti
lahjakkaalta.

3) Shakespearean mimikry
Yleishabitus kuin jollain, jolla ei ole rahaa eikä

töitä, mutta punkkupullo, baskeri ja Kaltion
kestotilaus.

Kaikkia em. mimikrytyyppejä esiintyy kaikissa
suvuissa. Joskus tarkka lajimääritys voi olla
hyvinkin vaikeaa, mikäli mimikry on voimakasta.

Havainnot
Havainnointi suoritettiin syyskuun 2. päivän

aamuna 2008. Tuona ajankohtana fuksien
odotettiin parveilevan salin YB210 edustalla
sankoin joukoin.

Selvästi yleisin havaittu laji oli M. magistera.
Myös B. passerdomesticus, E. hoerhoe, E.
equidus sekä L. nobelis sp. olivat hyvin edustet-
tuina. Harvinaisimpia lajeja tämän vuoden
rekryyteissä olivat E. linkolae sekä L. n. sadisti-
cus. L. n. khlorofyllis jäi tänäkin vuonna havaitse-
matta. Havaitut lajimäärät on esitetty kuvassa 1.

Kylterian mimikry oli yleisin mimikrytyyppi,
johon uudet rekryytit turvautuivat. Teeku-
mimikryn ja Shakespearean mimikryn esiintymi-
nen oli harvinaisempaa. Havaitut mimikrytyypit
on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 3. Anna, Maria ja Mikko hektisen havainnoin-
nin hurmassa. 



Mainittakoon, että lajinmääritys oli monen yk-
silön kohdalla epävarmaa, eikä kaikissa tapauk-
sissa edes onnistunut. Syy saattaa olla
havainnoitsijoiden (kuva 3) kokemattomuudessa,
joskin eri henkilöiden havainnot korreloivat
voimakkaasti keskenään (taulukko 1). Lisäksi on
syytä muistaa, että heimo tunnetaan yleisesti ot-
taen melko heikosti, joten myös lajikuvaukset
ovat osittain puutteellisia. DNA-analyysien perus-
teella saataisiin parempi kuva heimon lajeista ja
siitä, kuinka hyvin lajirajat noudattavat morfolo-
gian perusteella tehtyä lajijakoa (kuva 4).
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Kuva 2. Havaittujen mimikrylajien yksilömäärät (eri
havainnoitsijoiden tuloksista laskettuina 
keskiarvoina).

Taulukko 1. Eri havainnoitsijoiden havainto-
jakaumien välinen korrelaatio laskettuna pareit-
tain Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa
käyttäen. 

Kuva 4. Biologidae-heimon sukupuu. 

Kuva 1. Havaittujen lajien yksilömäärät (eri
havainnoitsijoiden tuloksista laskettuina
keskiarvoina).



Talvikenttis on pitkien perinteiden aineis-
tonkeruu- ja mäenlaskureissu Kuusamoon. Seu-
raavassa pienen luonnontutkijan havaintoja Tk
'09-retkestä tykkymaille.

1.Termodynamiikka

Pikkupakkasessakin voi palella paljon.
Helmikuussa esiintyvistä olioista juuri tasaläm-
pöiset, ihmiset ja tintit, vaikuttivat jäähtyvän en-
iten. Valtimo-laskimo  -lämmönsiirto toimi täydellä
teholla ja jätti ääreisosat kuolioon. Joka kerta kun
hiihtomarssimme tiukan tieteellisiä tarkoitusperiä
varten pysähtyi, hikisille homeoottisille jäi vain
tärinä ja värinä. Samaan aikaan hangella lumiko-
rennot ja joku kärpänen ottivat aurinkoa.

2.Albedo

Joka sinne helmikuussa halajaa, ottakoon au-
rinkolasit.

3.Happikato

Oulangalla happikonsentraatio on vaih-
televa, sillä alueella on ainoastaan hyvin
syviä tai korkeita kohtia, eikä niiden väliin
vertikaalivaikutuksen vuoksi ole mahdollista
asettua. Tulokset Ylemmän hiidenlammen
jäänalaisista happipitoisuuksista ovat vielä
matkalla, mutta ilmanohentuma on vuode-
naikaisriippumatonta. Asema sijaitsee sen
verran korkealla, että vaikutus on usein
havaittavissa huonona happena, erityisesti
aamuisin ja kuivuuden kanssa korreloiden.

4.Solunesteen väkevöityminen

Nesteen nauttiminen on yhtä tärkeää
pakkasessa kuin paahteessakin. Sen tietää
jokainen vaeltaja, että muuten menee
käkkyräksi kuin Riisitunturin männyt. Sen ti-
etää myös useimmat ettei oikeilla paljakoilla
mitään mäntyjä kasva. Parkkiintumisesta
Riisi oli kuitenkin kouriintuntuva kokemus.
Armoton konvektio kaakosta pisti miet-
timään karaistumisen merkitystä meille
kaikille. Väkevä on vahvaa, ja karu on kau-
nista.

5.Adaptaatio - avain kaikkeen

Miksi metsäjäniksellä on siivet varpaissa?
Mitä linnut tekevät öisin? Kuinka huilua huole-
tonna kuin hispaano umpihangessa? Talvi on
täynnä selviytymistarinoita.

Luonnon erotteleva voima näkyy hetero-
geenisessä  ryhmässä jo pelkästään suksilla
seisottaessa. Se todellakin on sukuvika: kyky
kasvaa kotileveyspiirin mukana. Osa käänsi
huonon hiitomenestyksen voitoksi vaihtamalla
metabolian polttomoottoriin. Ekologisessa ajassa
nämä oppurtunistit onnistuivat vetämään pidem-
män korren. Erikoistuminen on eittämättä no-
peampaa äärioloissa, ja näinkin lyhyessä ajassa
(4 päivää) olimme askeleen lähempänä ideaali-
ihmistä.
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Talviekologia ja -fysiologia
Jukka Ylikörkkö



Suomen takapajuinen alkoholinlainsäädäntö
pitää pitkälti huolen siitä, ettei olutharrastajien elo
maassamme muodostu turhan mukavaksi. Syn-
tyminen oululaiseksi ei ainakaan paranna tilan-
netta yhtään. Lopulliset kurjuuden rajat löytyivät
kuitenkin Utsjoelta, jossa vietin neljä kuukautta
harjoittelussa. Ei ole helppoa, kun Kukko Pils on
paras olut kymmenien kilometrien säteellä ja
matkaa lähimpään Alkoon (olutvalikoima lasket-
tavissa yhden käden sormilla) kertyy 50 km suun-
taansa. Lopullinen päätös toteuttaa haaveilemani
matka Belgiaan, tuohon olutkulttuuriltaan ehkä
kaikkein rikkaimpaan ja omaleimaisimpaan maa-
han syntyi noin parin kuukauden ”kukkokuurin”
jälkeen. Kun Nellikin on meikäläisen harrasteluun
sopeutunut, ei matkaseuraakaan tarvinnut
kaukaa etsiä. Ajankohdaksi valikoitui vajaan parin
viikon pätkä alkaen 27.12. Aiemman Prahan-
matkan kokemuksella tiesin, että hyvin suun-
niteltu on jo puoleksi juotu. Siispä sulloin syksyn
ja alkutalven aikana päähäni ainakin 20 op:n ver-
ran belgialaista oluttietoutta, suunnittelin

matkakohteita, printtailin karttoja ja varailin ma-
joituksia. Joulun lähestyessä eivät sukat meinan-
neet jaloissa pysyä.

Joulu meni jotenkuten kärvistellessä ja Tapa-
nina päästiin vihdoin matkaan. Hurautimme ju-
nalla Helsinkiin, jossa jäi sopivasti aikaa
”pieneen” baarikierrokseen Samulin ja Sinin
kanssa. Oululaiselle riitti ihmettelemistä jo
pääkaupunkimme oluttarjonnassa. Baareista tuli
bongattua jo etukäteen useita huippuluokan bel-
gialaisia oluita, kuten pari Cantillonin lambicia.
Olo lentokentällä odotellessa olikin aamuyön tun-
teina melko ankea, tosin Nelli heitti tässä suh-
teessa pohjat pian koneeseen päästyämme.
Budjettisyistä putosimme jo reilun parin tunnin
lentelyn jälkeen Amsterdamiin, josta kiisimme ju-
nalla upeassa auringonnousussa kanavien
pirstomien peltotasankojen halki Belgian puolelle
päämääränämme Brygge.  

Brygge
Brygge on asukasmäärältään tuplasti Oulua

suurempi kaupunki, joka on tunnettu Unesco-
listalle kuuluvasta keskiaikaisesta keskustastaan.
Poukkoilimme tässä upeassa kirkkojen ja
kanavien labyrintissa kolme kokonaista päivää.
Olisipa ollut askelmittari! Muitakin turisteja oli liik-
keellä, välillä jopa riesaksi asti. Vierailimme
löysähkön ennakkosuunnitelman mukaisesti
melkoisessa joukossa baareja ja olutkauppoja.
Vierailimme myös De Halve Maan –panimolla oh-
jatulla kierroksella sekä nautimme jouluolutfesti-
vaalien tunnelmasta. Olutkulttuuri oli selvästi
voimissaan ja parhaiden kuppiloiden sekä kaup-
pojen menut sisälsivät helposti satoja oluita. Jopa
hostellimme alakerran baari tarjosi enemmän
herkkuja kuin koko Oulu yhteensä. Muistivihkooni
kertyikin melkoinen määrä arvosteluja huip-
puoluista.

Lähtemättömimmän vaikutuksen Bryggessä
teki piskuinen De Kelk (tutummin ”Kelekki”),
johon päädyimme joka ilta. Meno oli erittäin lep-
poista ja yli 400 oluen listalla riitti maisteltavaa.
Tutustuimme myös paikan omistajiin ja kanta-
asiakkaisiin, jotka muodostavat tiiviin ja yrit-
telijään olutyhteisön Bryggessä. Olivat muuten
selvästi mielissään ulkomaalaisten osoittamasta
kiinnostuksesta oluitaan kohtaan. Yhdeksi reis-
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Oluen perässä Belgiaan
Timo Kanniainen

Arviota pukkaa



sun huippukohdista muodostui tiskin alta il-
maiseksi (”Because you´re a real beer lover”)
ilmestynyt Westvleteren Abt 12, joka on maail-
man parhaaksi olueksikin valittu ja valtaisan
kysyntänsä vuoksi erittäin kallis ja vaikeasti
saatava herkku. Oli muuten hyvää. Veivät minut
myös kurkistelemaan baarin valtaisaan varas-
toon, jossa pölyn peitossa kypsyi kenties tuhan-
sia olutpulloja. Hieman haikeaksi veti, kun lähtö
Brysseliin oli edessä. Kiitos Brygge ja De Kelk,
tulemme varmasti takaisin! 

Bryssel
Junamatka Bryggestä Brysseliin kesti parisen

tuntia. Puhuvat siellä muuten ranskaa, joten
sekoilimme hieman enemmän ja löysimme it-
semme lopulta väärältä asemalta. Palloileminen
Euroopan pääkaupungin suurimassa asemakom-
pleksissa kävi lievästi hermoille. Selvisimme
kuitenkin lopulta keskustaan ja hotelliin. Bryssel
oli joululomien ja jonkun katolisen kirkon kokouk-
sen takia täynnä ihmisiä ja todella törkyinen.
Emme antaneet tämän juuri häiritä, vaan
patikoimme ihmisvilinässä baareja kierrellen vi-
iden päivän ajan. Vuosikin vaihtui välillä. Ajanko-
hta oli huono siinä mielessä, että monet parhaista
baareista olivat lomakauden vuoksi kiinni. On-
neksi Delirium Café oli auki. Deliriumin yli 2000
oluen valikoima on maailman laajin ja siinä olisi
ollut maisteltavaa pitemmänkin reissun tarpeisiin.
Deliriumissa kävimmekin päivittäin, kerran jopa
kahdesti. Uskomaton mesta, jonka olutlista oli
paksumpi kuin Oulun puhelinluettelo. Muitakin
hyviä baareja löytyi ja kävin myös ostoksilla
useissa olutkaupoissa. Luontomatkailua harras-
timme kiertelemällä puistoissa ja ihmettelemällä
niissä yleisesti asustaneita kauluskaijoja (Psittac-
ula krameri) ja muutakin lintuelämää. Pakko on
myös mainita Brysselin kebabit, jotka päihittivät
jopa Baabelin Iskenderin mennen tullen. Voi olla,
että olut- ja kebabpitoisella ruokavaliolla oli osu-
utta siihen lievään väsymyksen, jonka vuoksi
vuodenvaihteen juhlinta jäi meiltä hotelli-
huoneessa korkattua Girardin Gueuze -pulloa
lukuun ottamatta vähiin. 

Vierailu legendaarisella Cantillonin panimolla
oli pakollinen osa Brysselin-matkaa. Cantillon on
elävä museo, joka valmistaa pääasiassa omista-
japerheen voimin 1800-luvun vehkeillä maailman
autenttisimpia lambic- oluita. Lambic on perin-
teinen belgialainen oluttyyli, joskin nykyään näitä
parhaimmillaan erittäin hienostuneita ja vaativia
oluita tuottaa enää kourallinen panimoita. Lam-

bicit ovat melkoisia mikrobiologisia ihmeitä, sillä
ne käyvät spontaanisti ilman ja käymistynnyrei-
den sisältämien mikrobien kontaminoidessa vier-
teen. Käymiseen osallistuu yli 70 tunnettua
mikrobia (hiivoja ja bakteereita), joista osaa ei
tavata Brysselin lähialueiden ulkopuolelta. Vi-
imeistä edellisen päivän käytimme hortoiluun
Beerselin kylässä (10 km Brysselistä) sijaitsevalle
3fonteinen lambic-panimolle, mutta tietysti paikka
oli kiinni sinne lopulta löydettyämme. Toisen
paikallisen panimon (Oud Beersel) lambiceja
pääsimme kuitenkin maistelemaan ja näimme
myös Beerselin linnan rauniot, tosin vain aidan
takaa. Viimeinen puolikas päivä meni rinkkojen
täyttämiseen olutkauppojen tuotteilla. Sitten olikin
jo lähdettävä kohti viimeistä etappia.

Antwerpen
Saavuimme erityisesti valtavasta satamas-

taan tunnettuun Antwerpeniin lyhyen junailun jäl-
keen. Asema olikin jo tuttu, sillä menomatkalla
Bryggeen olimme vaihtaneet täällä junaa.
Antwerpenissa tulisimme majoittumaan bilsalla
jokunen vuosi sitten vaihtarina vaikuttaneen
Manu Büscherin ja avokkinsa Frauken luo.
Pariskunta oli juuri asettunut ostamaansa viihty-
isään, kolmikerroksisen belgialaistalon. Manua
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Pölyinen Chimay Grande Reserve



odotellessa oli aikaa pyöriä keskustassa ja
tsekata pari tunnettua baaria. Keskuspuistossa
näimme myös luontoa saalistavan pikku-falcon ja
pupujen muodossa. Ajauduimme lopulta Kulmi-
natoriin, erääseen maailman kuuluisimmista olu-
travintoloista. Kulminatorin erikoisuutena ovat
kellarikypsytetyt oluet, joista vanhimmat ovat
peräisin kaukaa 70-luvulta ja opiskelijabudjetille
liian kalliita. Raskimme sentään jakaa pullon
1999-vuoden Chimay Grande Réserveä, jonka
hienostuneen kypsä portviinimäisyys sopi täydel-
lisesti paikan omalaatuiseen tunnelmaan. Jos-
sakin vaiheessa Manukin sitten tupsahti paikalle,
joten toki piti maistaa myös tanskalaisen
Mikkeller -panimon Beer Geek Breakfast, jonka
bongasin kuolatessani kellarihuoneen ikkunan
takana. Sitten olimmekin jo valmiita nukkumaan.

Toinen ja samalla viimeinen päivä käynnistyi
Manun ja Frauken opastamana kierroksella ym-
päri Antwerpenia. Saimme pyörät allemme, joten
ehdimme kierrellä muutamalla torilla sekä suklaa-
puodeissa ostamassa tuliaisia. Kun nämä ikävät
velvollisuudet oli hoidettu, keskityimme taas olen-
naiseen. Kävimme muutamassa olutkuppilassa

ja Pakhuis -panimoravintolassa. Aikaa tuhraantui
liikaa olutkauppojen metsästykseen, sillä selvit-
tämäni osoitetiedot olivat vanhentuneita.
Ehdimme sentään illalla pyöräillä Manun johdat-
tamana punaisten lyhtyjen alueella pahek-
sumassa löyhämoraalisia naikkosia ja miekkosia,
mikä on vakiintunut osa Manun turistikierroksen
ohjelmistoa. Ilta päättyi Frauken perinteiseen bel-
gialaiseen tapaan kokkaamaan illalliseen, West-
malle Tripeliin ja lasilliseen belgialaista jeneveriä
(giniä). Uni voitti aktiivisen päivän jälkeen. Aamu-
varhaisella hiippailimme hyvästelyjen jälkeen lu-
miseksi muuttuneessa maisemassa
juna-asemalle. Junat olivat tietysti myöhässä lu-
misateen vuoksi. Amsterdamiin saavuimme on-
neksi tarpeeksi ajoissa, joten ehdimme sulloa
rinkat maksimipainoonsa olutpulloja lentokentän
marketissa. Ehdimme koneeseen hädin tuskin ja
kotimatka saattoi alkaa. Reissun saldoksi muo-
dostui viitisenkymmentä maistettua ja arvioitua
olutta, 25 maahantuotua olutpulloa, ikimuistoisia
baareja ja maisemia, hienoja ihmisiä sekä pint-
tynyt tupakanhaju vaatteissa. Uusi reissu on jo
suunnitteilla. 
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Antti Flytkman, pj
Vuonna -85 maailmaan astunut ja nyt siis 23-

vuotias ensimmäisen vuoden puheenjohtaja.
Kesällä 2006 riemastuttava kirje tipahti pos-
tiluukusta kotikonnuilla Tampereella, jossa il-
moitettiin, että olen biologiaa päässyt opiskeleen.
2,5 vuotta tämän jälkeen ollaankin nykyhetkessä
ja pääaineeksi on valikoitunut eläinfysiologia. Kil-
tatoiminnassa olen ollut mukana niin kauan kuin
mahdollista eli fuksivuoden tammikuussa aloitin
ensin liikuntavastaavana, jossa viihdyin kaksi
vuotta. Jälkimmäisenä vuotena olin myös ulko-
ministerinä hallituksessa ja nyt tämän isähahmo-
homman lisäksi olen Luonnotieteiden opiskelijat
Oulun eli LuOpiO:n hallituksessa. Nyt siis vas-
tuullinen homma, jossa olen tähän mennessä vi-
ihtynyt erittäin hyvin!

Samoihin aikoihin kun peejii Antille putosi pos-
tiluukusta riemastuttava kirje, olin minä, hallituk-
sen sihteeri Mari Kaakko, kenttäkursseilla
hailuoto-oulanka-akselilla. Olen siis aloittanut bil-
salla syksyllä ́ 05 ja pääaineeni on eläinekologia.
Isona musta tulee kuitenkin opettaja, eli
sivuaineena on mantsaa. Hallitushommissa olen
toista vuotta, viime vuonna toimenkuvana oli

taloudenhoitaja, täksi vuodeksi rahalippaat vaih-
tuivat sitten sihteerin nutturaan. (tai no, nuttura-
look on vähän vaiheessa vielä, lupaan
harjoitella). Sihteerinhommien lisäksi toimin tänä
vuonna killan emäntänä, ja lupaan että kiltiksellä
on aina kahvia ja teetä ja maitoakin koitan sinne
kantaa. Hallitushommissa oon viihtyny tosi hyvin,
johtuen aivan mahtavasta porukasta joka meillä
on molempina vuosina ollut!

Jenni Mäntyniemi, varapj
Olen ensimmäisen vuoden bilsan opiskelija

Seinäjoelta ja bilsaa pääsin opiskelemaan heti
lukiosta päästyäni. Pääsinkin sitten heti ensim-
mäisenä vuotenani mukaan hallituksen toim-
intaan varapuheenjohtajaksi ja hyvin olen
hallituksen toiminnassa viihtynyt. Ensimmäinen
puolivuotinen on siis takana ja opiskeluelämään
ja Ouluun on ehtinyt tutustua. Tuleva pääaine on
vielä hämärän peitossa, mutta sihteeri Marin
tavoin haluaisin opettajaksi.

Ja koska Mari siirtyi sihteeriköksi, rahahom-
mia alkoi hoitaa minä, Pohjolan Heini. Bilsalla
aloitin vuonna 2007, eli nyt olen toisen vuoden
opiskelija, ensimmäistä vuotta hallituksessa. En-
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Uusi hallitus esittäytyy



simmäisenä opiskeluvuotenani toimin killan toim-
ihenkilönä, ja siitä olikin hyvä ponnistaa hallituk-
seen. Suuntautuminen on kohti BT-puolta, ja
todennäköisesti vielä genetiikkaan, mutta sitä on
onneksi tässä vielä aikaa miettiä. Olen myös
mukana aineenopettajakoulutuksessa, niin että
aika opettajapainotteinen hallitus meillä tänä
vuonna on.

Katri Länsineva, tiedotusministeri
Lukion jälkeen pidin välivuoden töitä tehden

ja tuona aikana valkeni, mitä mieli tekisi tehdä.
Harjavallan tyttö pääsi kuin pääsikin opiskele-
maan bilsaa syksyllä 2008 ihastuttavaan Oulun
kaupunkiin ja vastaanotto oli mitä lämmin-
henkisin. Tuskin silmiäni ehdin ummistaa, kun
olin jo mukana killan hallituksessa tittelillä tiedo-
tusvastaava. Ensimmäinen vuoteni bilsalla lähe-
nee nyt iloisin mielin kohti aurinkoista kevättä.
Haaveilen opettajaksi lukemista pääaineena mitä
luultavimmin ekologia, mutta vielä ovat ovet
avoinna muillekin mahdollisuuksille.

Lisää Satakuntalaisia vahvistuksia tähän po-
hjoiseen bilsahallitukseen tuon minä, Annemari
Kari, KOPO-vastaavanne. Toimin myös killan
emäntänä Marin kanssa ja koitan suoriutua
varsinkin leipomisesta (kahvin ja maidon kan-
tamisen lisäksi) kiitettävästi, toisen emännän lu-
ovuttua tästä aktiviteetista heti kättelyssä.
Biologiaa pääsin opiskelemaan muutaman
välivuoden jälkeen vuonna 2005 (kauhukseni
jouduin lähtemään Ouluun asti) ja mukavaa täällä
on ollut! Pääaineeni on eläinekologia, mutta

myös eläinfysiologia olisi kiinnostanut. Tosin kyllä
tässä vielä ehtii opiskella vaikka mitä ennen kuin
pitää päättää, että mitä sitten isona leikkii :)

Päivi Sirniö, sisäasiainministeri
Hallituksessa olen nyt ensimmäistä vuotta

samoin kuin bilsaa  opiskelemassa,  periaat-
teessa. Periaatteessa siksi että ehdin  välillä
opiskella Helsingissä 3 vuotta ja sieltä saadun
kandin  turvin aloitan jo ensi vuonna genetiikan
maisteriopinnot. Mutta  Oulusta siis alunperin ko-
toisin ja nuo muutamat vuodet etelässä  osoittivat
että tänne myös kuulun! Ja kun tänä vuonna
päätin viimein  liittyä ammattiliittoon niin päädyin
sitten myös LuOpiO:n  (suomennos, katso pj:n
esittely) hallitukseen.

Antti Nätynki, Sopo- ja ympäristöministeri
Minäkin olen viettänyt kenttiksillä vuoden -06

kesän, eli olen aloittanut  biologian opiskelun
2005. Pääaineeksi muotoutui eläinfysiologia ja
hienoa hommaahan se on! Isona minusta tulee
tiedemies, mitä graduhommissa kovasti harjoit-
telen päätä seinään hakkaamalla. Hallitukseen
en ujona fuksina vielä uskaltanut, mutta toisena
opiskeluvuotena alkoi ulkoministerin tittelin suo-
mat ilmaiset matkat ympäri Suomen kiinnostaa.
Tuolloin hoidin käytännössä siis Biostuf-asioita.
Kolmannen vuoden istuin sitten OLuTin hallituk-
sessa kulttuurivastaavana ja tänä vuonna olen
siis kiltamme Sopo ja ymppäministeri. Mikäpä
näitä pestejä on hoidellassa, kun on niin hyvä
meininki hallituksessa!
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Palaute
Lehdykän palautelaatikko löytyy toisesta kerroksesta kopiokoneen vierestä. Sinne voi toimittaa
palautetta nimettömänä milloin vain. Varsinkin uudesta ulkoasusta kaivataan palautetta.



Eläinmuseon uusi näyttely jatkaa siitä, mihin
edellisessä jäätiin: mielipiteitä jakaneiden suur-
petojen jälkeen estradille pääsivät pöllöt, jotka
myös ovat aikanaan kunnostautuneet tunteiden
kuohauttelemisessa. Vaikka pöllöt eivät enää
nykypäivänä kärsi negatiivisesta julkisuudesta
yhtä paljon kuin suurpedot, ovat ne aikanaan
olleet pihapiirissä suunnilleen yhtä kaivattuja kuin
syöpäläiset sängyssä. Erityisesti Etelä-Pohjan-
maalla tulipaloja, salamaniskuja ja muita onnet-
tomuuksia enteilevät pöllöt yritettiin pitää poissa
pihasta naulaamalla tapettu pöllö talon seinään.
Siellä saattoi kuulemma vielä 60-luvullakin nähdä
seinässä siivet levällään retkottavan pöllön.

Pöllön yhteys kuolemaan saa alkunsa sen
yöllisestä äänettömästä lennosta ja ver-
tahyytävästä, valittavasta huhuilusta. Kenenpä
veri ei kylmenisi vähintään paria astetta, jos
pimeässä metsässä tuntee ilmavirran pyyhkäi-
sevän niskaansa kuulematta minkäänlaista
ääntä. Vähäistä mielikuvitusta käyttämällä voi
uskoa Kuoleman kosketuksen niskassaan, ikään
kuin ohjaamassa kohti vainajalaa. Tämän päälle,
jos vielä kuulee kolkon huudahduksen, kuin kut-
suna Tuonelasta, alkaa varmasti karskimmallakin
miehellä olla housut täynnä velliä (biologit luon-

nollisesti tässä vaiheessa kaivavat muistikirjan
taskustaan ja kirjaavat havaintoajan ja -paikan
ylös).

Pöllö on aina ollut kuolleiden lintu, Sak-
salaisessa puhekielessä se on Leichenhuhn eli
kalmankana. Pöllöjen pahalta karmalta voitiin
suojautua kääntämällä taskut nurin, solmimalla
solmu nenäliinaan tai heittämällä suolaa tuleen.

Eri kulttuureissa pöllön huuto tiesi milloin
kuolemaa, onnettomuutta tai onnenpotkaisua.
Pöllön ääntä matkimalla kaivaa kuitenkin verta
nenästään, sillä se merkitsee metsän yliluonnol-
listen voimien houkuttelemista esiin. Bongareiden
kannattanee pitää tämä mielessään, kun
kevätöinä houkuttelee pöllöjä huhuamaan.

Itä-Suomessa pöllö on yhdistetty myös
ikäneitoihin. Kun rakkaudenkipeä vanhapiika
odotti rinnalleen sulhasta, jota ei kuulunut, hän
alkoi huhuilla pitkäveteisiä huudahduksia herät-
tääkseen miesten mielenkiinnon. Tällöin hän
muuttui isoksi harmaaksi huuhkajaksi. Niinpä
huuh-kajan huhuillessa sanottiin: ”Taas vanha-
piika huutaa sulhasii!”

Pöllönlihaan on uskottu sitoutuvan maagisia
ja lääkinnällisiä voimia. Jo Plinius suositteli pöl-
lönaivoja ja -päätä haavoihin, rupiin ja pään-
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Ei pöllömpi näyttely
Kirsi Järvi



särkyyn. Pöllönmunakeitto oli tepsivä rohto
hinkuyskään ja kaatumatautiin, ja poltetun pöllön-
jalan tuhkasta sai mainion ensiavun käärmeen-
puremiin. Alkoholismia parannettiin pöllön
sydämestä ja munista valmistetulla juomalla. In-
tialaiset uskoivat pöllönlihan syönnin voimistavan
sukuviettiä. Valitettavasti syöjä tuli samalla hul-
luksi.

Roomalaisessa mytologiassa pöllö kulkee
Minervan, viisauden ja sodankäynnin juma-
lattaren mukana. Roomalainen tarusto on saanut
voimakkaita vaikutteita kreikkalaisesta mytolo-
giasta ja Minervan kreikkalainen vastine Athene
kuvataankin joskus pöllönmuotoiseksi. Minerva
ja Athene ovat antaneet nimensä söötill

minervanpöllölle (Athene noctua).
Myös myöhemmät filosofit ovat mieltyneet

pöllöihin. G. W. F. Hegelin tunnettu mietelause
”Minervan pöllö nousee lentoon vasta hämärän
laskeutuessa” viittaa filosofian jälkiviisauteen. Se
tarkoittaa, että historian kulkua ja aikakausia
voidaan kunnolla ymmärtää vasta jälkikäteen,
kun sen oleelliset vaiheet on käyty läpi.

Vaikka roomalaisille pöllö olikin viisauden ruu-
miillistuma, niin suomalaisessa puhekielessä
pöllö merkitsee pöljää. Meilläpäin ruukattiin
sanoa pöllöilyksi käytöstä, joka ei ollut aivan
etiketin mukaista, ja pöllämystyneet ihmiset tui-
jottelevat pöllömäisen suurin silmin ympärilleen
kuin kysyäkseen, mitä tapahtuu...
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Luonnontieteilijöiden
jouluristeily

2008

Viime joulukuussa Syntaksis päätti tiettävästi
ensimmäistä kertaa osallistua luonnontieteilijöi-
den pikkujoulujouluristeilylle. Puuhapeteksi ryhtyi
Flyktmanin Antti, tuo myös Fanttina tunnettu pee-
jiimme. Risteilyn ajankohta oli 4.-5.12.2008 ja
laivana oli Silja Europa, joka risteili Turusta
Tukholmaan. Alun perin tarkoituksenamme oli
matkata Turkuun biofyysikoiden kanssa samalla
bussilla, mutta suuren osanottajamäärän vuoksi
päädyimme vuokraamaan oman bussin ja
kuskin.

Lähtö tapahtui yliopistolta, eikä kukaan ollut
edes myöhässä! Matka meni jouhevasti, teimme
kaksi isompaa pysähdystä, Jyväskylässä lounas-
tauon ja Lempäälässä Ideapark- tauon. Bussi-
matkalla oli hyvin aikaa kohottaa tunnelmaa ja
maljoja, sekä tuunata haalareita ja paitoja ris-
teilykuntoon. Allekirjoittanut oli Kaisan kanssa
tilannut jo hyvissä ajoin BOGI-paidat (=lyhenne

biologista) ja ostanut joulunauhat, mutta suurin
osa risteilijöistä oli ostanut valkoisen t-paidan,
jotka sitten yhdessä koristeltiin. Tosin Inka ei
jostain kumman syystä oikein arvostanut hänelle
tuunattua roikkutissit-paitaa.. :D

Illalla olimme hyvissä ajoin Turun satamassa
odottamassa laivan lähtöä, ja saimme pienen
säätämisen jälkeen myös laivaliput bussikuskille,
joka huhun mukaan nähtiinkin hyvissä tun-
nelmissa aamuyön tunteina. Viimein pääsimme
laivaan, ja omat hytitkin löytyivät yllättävän hel-
posti. Laiva oli täynnä opiskelijoita, ja haalareissa
olivat varmaan edustettuina kaikki värit sekä
luonnontieteelliset alat. Vaikka bussimatkalla oli
jo suoritettu onnistunutta nestetankkausta, niin
siitä huolimatta kaikkien tiet veivät laivan baariin.
Alkuillasta laivan päätybaarissa suoritettiin arvon-
toja, jonka jälkeen vuorossa oli jopa yllättävän
hyvää stand up- komiikkaa. Arvonnassa kaikilla
muilla paitsi Vekulla oli huono tuuri, mutta reiluna
poikana Vekku jakoi arvontavoittopullonsa janois-
ten kiltalaisten kesken paluumatkalla bussissa.

Bilsatontut Mari ja Kaisa

Mari Kaakko

Kirsi Järvi



Risteilyllä oli järjestetty stand up- esityksen
lisäksi muutakin ohjelmaa, mm. singstaria ja gui-
tar heroa sekä seuraavan aamun rastikierros,
johon kiltalaisten into ei Tuomoa lukuun ottamatta
oikein riittänyt. Itse löysin parhaan ajanvietteen
pelistä, jossa piti hakata vasaralla eläimiä. :D
Anna ja Maria viihtyivät tanssipelin lumoissa, ja
Kaisa löysi pelikoneen, josta ei voinut kuin voit-
taa. Yön viimeisinä tunteina viihdyimme isolla
porukalla tanssilattialla, sillä laivalla oli esiin-
tymässä todella hyvä cover-bändi, jonka nimeä
en nyt valitettavasti muista.

Seuraavana aamuna oli joillakin huonompi
olo kuin toisilla. Muutamat meistä eivät
kuitenkaan malttaneet nukkua, vaan menimme
noin 500 muun luonnontieteilijän kanssa aamu-
palabuffettiin klo 7. Voin kertoa että en ole

koskaan elämässäni nähnyt
sellaista ruuan mättämistä..
Mahat täynnä sitten vyöry-
imme Kaisan kanssa nukku-
maan hyttiimme. Muutaman
tunnin unet kuitenkin riittivät
ja sitten alkoi uusi nousu ja
tax freen kiertely. Tuliaisia
löytyi jonkin verran, lähinnä
niitä nestemäisiä. ;) 

Paluumatkalla bussissa
oli paljon väsyneitä bogeja,
mutta joidenkin bileet jatkui-
vat vielä Ouluun asti. Paluu-
matkalla kruunattiin mm.
killan oma MacGyver sekä vi-
rallinen eritevastaava. Myös
killan isäntä Timo osoitti jok-
seenkin loistavia imitaattorin
kykyjä. Takaisin kotiin saavut-
tiin kaikkemme antaneina, nyt
on vuosi aikaa ladata akkuja
ja odotella ensi joulun ris-
teilyä, jonne KAIKKI
MUKAAN! 
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Ryhmähali!

Kaisa, Aino ja Maria laivan baarissa



Syntaksis ry:n legendaariset pikkujoulut jär-
jestettiin viime vuonna jo hyvissä ajoin, mar-
raskuun loppupuolella, ja paikkana oli tietysti
teekkaritalo. Paikalla oli runsaasti mutanttifisuja,
joskin killan pienimpien, myös fukseina tunnettu-
jen fisujen vähäinen läsnäolo herätti kummas-
tusta. Tämä sai aikaan vanhoissa käpy-fisuissa
huolta, eikö uudessa sukupolvessa ole biletyspo-
tentiaalia? Onneksi muutama rohkea fuksi löysi
tiensä kuitenkin paikalle, eikä vanhusten tarvinnut
yksin aloitella pikkujoulukautta 2008.

Killan pikkujouluissahan on perinteisesti ollut
tarjolla glögiä, piparkakkuja ja torttuja, niin oli täl-
läkin kertaa. Kiitos kuuluu viime vuoden ahkerille
emännille, Maijalle ja Sailalle, jotka jo hyvissä
ajoin saapuivat valmistelemaan tarjoiluja yhdessä
Elinan ja Tiinan kanssa. Bilevastaavat Heini ja
Nina saapuivat myös ajoissa koristelemaan muu-
toin niin karua teekkaritaloa joulukuntoon. Kun
kaikki oli saatu valmiiksi, alkoi muiden mutantti-
fisujen odottelu. Porukkaa lappoikin sisään
hyvässä tahdissa, ja mukana oli ilahduttavan
paljon myös jo opiskelunsa päättäneitä tai muille
aloille siirtyneitä entisiä kiltalaisia. 

Ajan kuluessa alkoi
kuitenkin näyttää siltä, että
fukseja ei saavu paikalle run-
sain joukoin, ja aloimme jo
huolestuneena kysellä että
katkeaako ikiaikainen
perinne, eikä pikkujouluihin
saada fukseilta ohjelmaa??
Ilmeisesti oli käynyt niin, että
fuksit, jotka olivat ohjelman
luvanneet järjestää, olivat
jänistäneet viime metreillä.
Allekirjoittanut sekä Kaisa
päättivät sitten keksiä äkkiä
jotain ohjelmaa, jossa olisivat
mukana paikalle saapuneet
muutamat fuksit. Päädyttiin
parikilpailuun, jossa jokaisen
paikalle saapuneen fuksin
piti etsiä parikseen vanhempi
opiskelija, ja pareittain
käytäisiin joukkuekilpailu.

Tehtävänä oli käsi kädessä liikkuen etsiä yleisön
joukosta mm. sukka, alushousut ja tamponi/ter-
veysside. Valitettavasti en muista enää mikä
joukkue voitti, mutta eihän se olekaan se pääasia
☺. Kilpailu oli kuitenkin muistini mukaan tasainen,
ja kaikilla oli hauskaa.

Pikkujoulut 2008 saatiin siis kunnialla päätök-
seen, ohjelmaakin järjestyi ja illan pääantina oli
mukava yhdessäolo, saunominen ja joululaulut.
Ensi jouluna taas uudestaan, kaikki mukaan
sankoin joukoin! 
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Pikkujoulut 2008

Rohkeat fuksit Anna, Kirsi ja Jenni

Ja meillä kaikilla oli niin muuuuukaaaavaaaaa!”

Mari Kaakko



Luonnontieteilijä, katso tulevaisuuteesi

LAL:n jäsenyys tasoittaa tietäsi työelämässä. 
Saat tietoa luonnontieteilijöiden 

työmarkkinoista ja taitoa menestyä niillä.

luonnontieteilijat.fi


