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Pääkirjoitus

Tervehdys! Kevät alkaa olla jo ilahduttavan pitkällä,
ja meneillään on kiihkeä loppurutistus opiskeluissa
ennen vappua ja kesälaitumille karkausta. Onkin siis
taas aika potkaista liikkeelle kevään Lehdykkä, josta
jälleen kerran tulikin melko mammuttimainen järkäle
- onhan yhteen numeroon tiivistetty lähes koko killan
vuosi. Syntaksis ry:n syksyisestä 50-vuotisjuhlasta ei
tässä numerossa ole materiaalia, ja jäämme jännitty-
neinä odottelemaan mitä, milloin ja missä muodossa
juttua ilmestyy. 

Lehden toimituksessa elellään jälleen muutoksen ai-
koja; allekirjoittaneella on krooninen aikapula, ja tait-
tajakin yrittää karata maille tuntemattomille. Mikä siis
on Lehdykän tulevaisuus? Kalifiksi kalifin paikalle
kaivattaisiin idearikasta uutta päätoimittajaa, sekä toi-
meliaita vasalleja, jotka muodostaisivat toimituksen.
Siten lehden koostaminen olisi idearikkaampaa ja toi-
mintavarmaa (ja hauskaa). Ei vallan paha idea siis?? 

Sen suuremmitta puheitta: Lehdykkä 1/2011, 
olkaa hyvä!



PJ:n palsta

Huomenta ihmiset! Tämän hienon teh-
tävän haltijana ensimmäisen pj:n palstan
kirjoittaminen lähtee käyntiin hieman
kankeasti, kuten tämä aamukin, kun tätä
kirjoittelen. Otanpa toisen kupillisen
kahvia luovan kirjoitusvimman luomi-
seksi, korjaan kehittymiseksi.

Vaikka naamaa onkin kiltahuoneella ah-
keraan kulutettu, niin aloitanpa silti it-
seni esittelemisellä. Molen siis
Alioravaisen Nico, toisen vuoden eko-
logi, kotosin Lapin Torontosta eli Torni-
osta. Torniossa on isot kebabit,
Haaparannan Ikea, ja kaikki taideteok-
sista rakennusten julkisivuihin on tehty
Outokummun teräslevystä.  Viime
vuonna toimin hallituksen varapuheen-
johtajana ja nyt on varat poistettu.

Käynnistynyt vuosi tarjoilee kivasti
monia haasteita kiltatoiminnan kannalta.
Hallituksesta ovat vanhat kävyt siirty-
neet iso-Geen kimppuun ja näin ollen
salkut on jaettu nuorempien tieteenhar-
joittajien kesken. Tuore hallitus ei kui-
tenkaan tyydy kujailemaan pallo
hukassa vuoden ympäri, vaan ottaa
oppia ja neuvoja vanhemmilta, mutta
myös keksinee sopivasti uusia juttuja.
”Uusien juttujen” keksiminen onkin toi-
nen haaste, mitä vuosi 2011 tarjoilee, sillä mitään ns.
suurempaa tapahtumaa, kuten vuosijuhlia tai BiTaa ei
ole tänä vuonna järjestettävänä. Toivon, ettei tapahtu-
mien ideointi jäisi kuitenkaan yksin hallituksen ja toi-
mareiden vastuulle, vaan jokainen jolla on ajatuksia ja
mielipiteitä siitä, mitä kilta voisi tänä vuonna järjestää,
kertoisi ideastaan rohkeasti ääneen. Kaikkien yhtei-
sellä osallistumisella varmistetaan, ettei kuluvasta
vuodesta tule Via Dolorosaa, vaan kiltatoiminta pysyy
elävänä kiltalaisten etuja ajavana ja virikkeitä tarjoa-
vana toimintana.

Kevään aikana on jo ollut monia tapahtumia, kuten
BiTa, Liikennevalobileet ja Kaarlenbileet. Tulossahan
on tietysti WAPPU ja Vappu-Vinpa, rantabileet Nalli-
karissa ja killan lintupäivät. Toivottavasti kiltalaiset
osallistuisivat tapahtumiin ahkerasti.

Nyt on kahvi loppu, joten otan suunnan kohti kilta-
huonetta, mistä sitä saa lisää!
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Krunnien päiväkirjat
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Sinä yönä, kun ensi kertaa nostimme vedennoutajan
30 metrin syvyydestä planktonia saadaksemme, oli
siinä kourallinen hiekkaa ja kusiainen.

Mutta sinä polttavana viikkona, joka aloitti oleske-
lumme täällä oli koko Krunnin maa ja meri sitä, mitä
ne eivät ole ennen olleet eivätkä sataan vuoteen tule
olemaan. Taivas pilvetön, meri aivan tyyni tai vähä-
väreinen, yön henki lauha. Onnellisesti rauhoitetut
vatut kimmelsivät pusikoissa, ruoka hyvää, sääsket vä-
häisiä, vene uusi, talo kunnostettu, pyyntivekottimet
kelvollisia. Sauna oli myös uusi.

Meitä oli 5 poikaa, jotka ensimmäisinä tähän miljoo-
napesään työnnyimme saunan ensimmäisiä löylyjä ot-
tamaan. Tilaisuutena siis historiallinen.

Tapahtui seuraavanlaista mystillistä:
a.) Biologi Juntunen poltti vesipadassa istumalihak-
sensa.
b.) Löylyä lyötäessä lähti pömpelistä hirmuinen noki-
pilvi, joka muutti kansalaiset mulateiksi.
c.) Saunan pihalla oli 27 sammakkoa ja sääskiä.
d.) Löylyn iskeytyessä seiniin lähti niistä etova maalin
löyhkä, tehden silmät tippaisiksi ja hengen kulkemat-
tomaksi. Joka ei lähtenyt millään pois,
e.) Merivesi oli suolaista, kun sillä pesi itseään.
f.) Uimarannassa oli liian syvää, sai pelätä hukku-
vansa. Biologeista Hyvärinen & Tourula näkyi vain
2/3 heidän siellä retkottaessaan mursumaisesti. Noki
kuulemma lähti pois kun hiekka + mura kraapi. Ky-

seisten uimatapahtumien kunniaksia päätti Krunnien
Nimitelykomitea ristiä paikan Rypyrannaksi (entinen
nimi suurellinen Pohjanlahti).

Muuhun elämään sisältyneet tapahtumat eivät olleet
aivan yhtä järkyttäviä. Lukuunottamatta em. rypybio-
logi Tourulan yksityisfilosofiansa tuotteina esittämiä
pöytäpuheluita, jotka valitettavasti täytyy erinäisistä
syistä jättää tässä yhteydessä jäljentämättä.

Maisteri Terttu Vartiainen saatiin lievähköllä painos-
tuksella esitelmöimään meille Krunnien kasvillisuu-
desta. Esitys oli erittäin välitön ja onnistunut.

Saimme muitakin otuksia kuin sen kusiaisen. Plank-
tonia tuli yötäpäivää niin, että kurssin johtajana toimi-
nut FK Ilpo Haahtela äityi kertomaan “kauheita
tarinoita planktonista”. Pohjassa oli taas elukoita
“aivan surkian vähän”. Ainesta seulottiin kovasti ja
saaliin vain muutaman otuspoloinen. Väliin tuli myös
kiviä noutajien leukojen välistä ja kilkkihaaveista. Vä-
hemmän hoksaava kurssi olisi karmeasti manaillen
heitellyt niillä vesilintua, mutta me sihtailimme tark-
kaavaisesti ja ahaa: kurssin parhaat löydöt olivat moi-
sissa syvänpohjanmukuloissa (Theocloxus fluviatilis

+ Jaera albifrons).

Pari kurssin loppupäivää oli koleaa ja tuulista. Ylen-
syönnin johdosta alkoivat ruokavarat myös uhkaavasti
vähetä. Ulkokrunnin sisäosan rauhoitetut tatit alkoivat
yhä enemmän vetää huomiota puoleensa, varsinkin

Oulun Yliopiston ensimmäinen vesieläinkurssi (5.-14.8.1963)
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kun aseman kirjaston kasvitieteellisen osan havaittiin
pääosin rajoittuvan teoksiin: “Sienet värikuvina” ja
“Sienimetsässä”, tilanteeseen oli siis ilmeisesti varau-
duttu. Mutta hällä väliä, ruoka riitti juuri ja juuri, eikä
edes kertaakaan satanut kurssin aikana. Koleus ja tatit
jäivät siis meidän jälkeemme tuleville.

Näytti siltä että saaristo oli meihin 
ja me saaristoon
tyytyväisiä

ja

meidän jälkeemme jäivät syksyä
lähenevät Krunnit ja lokkien
tyhjä huuto.

Aseman varaesimiehen prof. Paavo Havaksen vie-

railulta 15-17.8.1963 

-PH:lla oli mukanaan iso ruskea muonapussi!

- Asemanhoitaja: Kävijät tavallisesti jättävät jäljel-
lejääneitä muoniaan saareen. Niillä voi sitten edus-
taa taloa
- Prof. Havas kurottautui ruokapussinsa puoleen:
“Täällä on ylimääräisiä perunoita.”
FM Terttu Vartiainen: Voi kun täällä on nyt paljon
perunoita, niitä on vaikka millaisissa pusseissa.
-Prof. Havas kurottautui pussinsa puoleen ja lisäsi
esiin kaivetun perunapussin päälle palapaistitölkin... 
Hetken kuluttua FM TVartiainen: - Ai kun olis
vähän tomaatteja, sitruunoita ja muutama muna. 
PHavas pussiinsa kurkistaen: - Ei täällä kyllä sel-
laisia ole mutta onpa vähän omenoita..
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Ilmojen jumalan ei suonut meille hyviä kalailmoja, na-
vakka tuuli puhalsi lähes koko ajan saaren ylitse. Ka-
lakurssille oli uskaltautunut 2 urosta, 3
naarasosanottajaa, meitä paimensi “Tapsa” Valtonen
venemies Veikon kera. Kurssia lihotti mainioilla ruuil-
laan emäntä Heinikoski tänä aikana.

Kurssin aikana kaivoimme kalan vatsasta mm. Jaera.
Opimme myös tuntemaan totuuden rantamudun ku-
dusta, opimme repimään suomuja vatsaevien välistä
sekä tutkimaan niistä vaikka kalan lemmenaisat sen
elinaikana. Rauni repi eräästä SUURESTA siiasta
lähes kaikki suomut irti ja näki niistä vaikka mitä, ai-
nakin päätellen siitä miten hän manasi.... Ikivanhoista
mateista kaivoimme esiin otoliitteja sekä nikamia,
jotka panimme haisemaan pöydänkulmalle. Kun ne
sitten olivat viikon siinä kasvattaneet ominaishajuaan,
tutkimme niitä nikamia ja havaitsimme, että iäkkäitä
ovat. -Siivilähampaat haisivat muutaman päivän siihen
joukkoon.

Tässä ympäristössä joimme päivisin päiväkahvin ja
juttelimme pääasiassa Pänkkiksen johdolla.

Pänkkiksen pitämä avioliittokoulu sai ylivoimaisesti
innokkaimman kannatuksen. Rauni sekä muutkin tytöt
kyselivät ahkerasti ja tarkkaan tietoja Pänkkikseltä, 1
1/2 kk vanhalta aviomieheltä, asioita, jotka koskivat
miehen pyydystämistä, hyvän aviomiehen avuja ja
kaikkea muuta mahdollista ja mahdotonta sentapai-
sista asioista. Pänkkis itse teki vaihtokaupat: vaimo sai
hänen sukunimensä, hän vaimon ensi vuoden palkan...
Pänkkis tuumasi asiasta, kun tuli puhe emännän leip-
omasta herkullisesta kääretortusta: Sitä minä ihmette-
len, kuinka miehet pysyvät niin kauan poikamiehinä.
Pänkkiksen avioliittokoulun alkuaikoina, kun tuli puhe
yhä vähenevistä poikamiehistä, Valtonen sanoi säikäh-
tyneenä Sääskivuorelle: “Sinä voit todistaa, että minä
olen varattu ja minä voin todistaa, että sinä olet va-
rattu...”

Oulun Yliopiston ensimmäinen kalabiologinen kurssi (13.8 - 22.8.64)
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Tyttöjen mielestä avioliiton paremmuutta miehille ver-
rattuna poikamieselämään todistaa mm. Valtosen
vatsa; hän röyhtäilee valtavasti aterian jälkeen. Jo olisi
Valtosenkin aika...

Pänkkiksen konkreettiset neuvot naisille miehen pyy-
dystämiseksi: 
a) katsotaan ensin sopiva, kunnollinen mies 
b) edetään varovasti
c) silitetään vain miehen koiraa, ettei mies pelästyisi.

Vielä parempia neuvoja saivat tytöt käydessämme ka-
lalla Reinilän lahdella: Siellä oli asukkaana nti Häyri-
nen, joka kuulemma oli neuvonut lemmenjuoman
teko-ohjeen. Prognoosi: Poikamiesten väheneminen
Oulun Yliopistossa kiihtyy.

Emännän maittavista herkuista mainittakoon lintukka-
soppa ja kiiskiliemi. Pänkkis tapansa mukaan arvosteli
ruokaa (joka oli todella hyvää!), mikä sai tytöt huo-
mauttamaan hänelle tästä. Seuraavalla kerralla Pänk-
kis sanoi: “Kiitos, kiitos, olipa hyvät sapuskat”. -Tytöt
eivät pystyneet pidättämään hymyään.

Innostuneena emännän erinomaisista aikaansaannok-
sista ryhtyivät tytöt kerran lettujen tekoon. Taikinaan
pantiin maitojauhetta, maitoa, piimää, kahdenlaisia
vehnäjauhoja, perunajauhoja, ruokaöljyä, suolaa, so-
keria sekä kananmunia. Letut syötiin lusikalla.

Kurssilaisista Rauni oli kurssin aikana pari kertaa va-
kavanakin, Anneli hymyili useammin kuin nauroi, hän
näytti tarkimmin ottavan vaarin ainakin lemmenjuo-
man valmistusohjeesta, Seija taas oli kolmikosta va-
kavin, oli ainakin suupielistään vakavana useammin
kuin hymyili. Hän vakuutti ottavansa miehen vasta ol-
lessaan lehtorina. Mene ja tiedä... Pänkkiksestä on jo
kerrottu aiemmin, mutta entä se toinen mies? Me Mi-
kael rengasti kurssin aikana 57 lintua. Erinomainen
tulos ottaen huomioon esim. Pänkkiksen yhden ren-

gastuksen. Hän kävi myös Pookissa sekä puuhasi
muutakin hämärässä.

Venemies Sääskivuori lausahti kerran, kun tytöt eivät
tahtoneet saada miespuolisia onkijoita:  Mutta minun
mielipidettäni ei ole vielä kysytty.” Sanoi ja hymyili
vaisulla tyylillään.

Eräänä sateisena päivänä keikuimme Iihin katsomaan
lohta, mutta saimmekin kaivettua hiekkatörmistä vain
likomatoja. -Toisena päivänä otimme vedennoutajalla
kahvivettä 30 metrin syvyydestä. Kun joimme kahvia,
ei kukaan hymyillyt pahemmin.

Kalansaalis oli aika heikkoa. Kas, 10 kg simppuja ei
ole suurikaan tulos. -Kahden tunnin troolauksen jäl-
keen oli tuloksena lähes puoli kahvikupillista kaloja.
Kurssin paras työ oli Valtosen kromosomihybridi
Hodgsonin vesielukoiden tutkimuslaitteesta. Vettä lai-
nehti pöydillä ja lattialla koko kokeiden kestoajan.
Koe onnistui, muuten...

Huonosta kalansaaliista voidaan syyttää sitä, ettei Ka-
lajumalaa käyty tervehtimässä kuin vasta toiseksi vii-
meisenä iltana.

Ristikarissa joimme makoisat kahvit, Valtosen ja Rau-
nin levollinen silmäpeli huomattiin sielläkin.
Kalajumalan luona tytöt halasivat sitä ja varmaan ajat-
telivat: Rakas Kalajumala, jos me emme muuta saa,
niin anna sinä sitten meille kalastaja.
Anneli ikuisti tapauksen.

Kurssin aikana vieraili asemalla myös maisteri Klee-
mola. Viimeisenä aamuna hän kertoi meille Krunnien
hämähäkki-, nilviäis- ja niveljalkaisfaunasta.
Näkemiin, Krunnit!

Teksti: Krunnin vieraskirjasta
Kuvat: Aija Lehikoinen
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Haluan näin tilaisuuden saadessani ilmaista killan
isännän ominaisuudessa syvän huoleni ja harmistuk-
seni eräiden kiltahuonettamme kohdanneiden seikko-
jen johdosta.

Ensinnäkin ongelmaksi on muodostumassa kierrätys.
Nyt kun rakasta kiltahuonettamme on siunattu metal-
linkeräysastialla, on äärimmäisen harmillista havaita,
näin jätteiden lajittelumahdollisuuksien lisääntyessä,
että toverit kiltalaiset eivät enää kykene saattamaan
muitakaan roskia oikeisiin astioihinsa. Metallinkerä-
ysastia saapui astiakaapin alle vastikään kaikessa hil-
jaisuudessa, mikä voi selittää sen, ettei sitä ole osattu
hyödyntää. Mutta miksi maitopurkit ja paperit eivät
löydä enää tietään kaltaistensa luo?

En pysty enkä halua uskoa, että välinpitämättömyyden
henki olisi vallannut kiltamme muutoin niin pystyvän
jäsenistön. Ehkä kiireinen elämäntahti ja opastuksen
puute ovat saaneet tovereidemme keskittymisen her-
paantumaan, tai ehkä jäteastioiden runsaus on aiheut-
tanut hämmennystä.  Joka tapauksessa ympäristö
vaatii, että tilanteeseen tartutaan. Minun on myös ollut
raskasta seurata, kun toveri renki on joutunut muutoin-
kin päättymättömän uurastuksensa ohessa tekemään
tämän kullekin kiltalaiselle kuuluvan lajittelun jäteas-
tioita tyhjentäessään. Täten olen minäkin päättänyt
tarttua toimeen ja roska-astioiden kylkeen ollaan te-
kemässä kierrätysohjeet. Niitä odotellessa voisin kui-
tenkin valaista paria yleiseksi osoittautunutta
ongelmaa.

Teepussien käärepapereista on vellonut kiltahuoneella
jo jonkin aikaa monitahoinen ja kiihkeäkin debatti. Pa-
perilaadun vaihteluista johtuen kuuluisivat ne vaihto-
ehtoisesti joko sekajätteiden-, paperin- tai
kartonginkeräykseen. Selkeyden vuoksi suosittelen
kuitenkin laittamaan ne kaikki sekajätteisiin, eli siis
siihen tyylikkään unikkokuvioiseen puulaatikkoon. 

Kierrätyksen lisäksi on kiltahuoneella hermojaan le-
puuttaneita opiskelijatovereita aika-ajoin vaivannut
kiltahuoneen yleinen siisteys, tai oikeastaan sen puute.
Kasvavaa epäjärjestystä vastaan löytyy kuitenkin
muutama ilahduttavan yksinkertainen neuvo.

1. Jos pudotat jotain lattialle, ja se jokin ei pakene ja
kätkeydy tai osoita huomattavaa aggressiivisuutta
sinua kohtaan, nosta se ylös.

2. Jos roska ei osu ensimmäisellä kerralla jäteastiaan,
ponnista voimiasi vaikka se olisikin raskasta, ja yritä
uudestaan. Tämä olisi erittäin ilahduttavaa allekirjoit-
taneelle, sekä varmasti myös toveri rengille.

3. Moccamaster, tämä kiltahuoneemme sydän ja val-
kea helmi, puhtaana fluoresenssivalossa kylpiessään,
on kaunis. Siispä, kun sitä käyttäessäsi varistelet pu-
ruja tai läikytät kahvia, on apu lähellä. Muutaman as-
keleen päästä löydät vesihanan luota pienen teknisen
ihmeen, luutun. Käytä sitä, huuhtele se ja laita se kui-
vumaan. Silloin tällöin on pöydällä käytössäsi myös
vessapaperia. Kohdatessasi tämän harvinaisen etuoi-
keuden, hyödynnä sitä, mutta muista, ettei tämä anna
aihetta keksiä uusia käyttösovellutuksia biojäteastialle.

4. Roska-astioiden tyhjennys on allekirjoittaneen sekä
toveri rengin vastuulla. Jos kuitenkin olemme poissa,
poissaolevia tai muutoin estyneitä, niin ole ystävälli-
nen ja tyhjennä ainakin biojäteastia, etenkin lomien
alla. Tyhjennyspiste on merkattu astiakaapin ovessa
olevaan karttaan.

5. Muista myös kiltahuonepäivät. Leppoisan talkoo-
hengestä nauttimisen ohella ne ovat myös hieno tilai-
suus päästä näkemään kiltahuoneen matonalainen
lattia.

Viimeinen, mutta sitäkin tärkeämpi asia johon haluan
kaikkien kiltahuonetta käyttävien opiskelijatoverei-
demme huomion kiinnittää, on lusikoiden tiskaus.
Olemme kaikki jo kauan joutuneet kärsimään huoli-
mattomuuden seurauksista, joita ehkä vain muutama
ihminen aiheuttaa. Lyhyesti ilmaistuna, kaikki lusikat
ovat koko ajan likaisena, vaikka ne kuuluisikin tiskata
heti käytön jälkeen. Yleensä ne lojuvat tiskialtaassa
odottamassa sotkijaansa takaisin tulevaksi, mutta tur-

haan! Muutosta ei ole tapahtunut, vaikka asiasta on
kiltahuoneella varovaisesti vihjattukin.

Kiinnittämällä huomiota näihin muutamiin pikkujut-
tuihin, on meillä kaikilla mahdollisuus luoda yhtei-
sestä tilastamme viihtyisämpi.

Isäntä avautuu
(ja renkikin on hengessä mukana)
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Vesieläimistön tuntemuksen ja ekologian kenttä-

kurssi Oulangalla 07.-14.06.2010:

Kyllähän se ihmetytti, kun verkkoihin ei useana päi-
vänä jäänyt saalista. Kyllähän se hämmensi, kun koi-
timme polkea pohjaeläimiä Oulankajoen kivikkoisesta
pohjasta. Kyllähän sitä monesti harmiteltiinkin, että
miksi vesieläinkenttäkurssi siirrettiin Hailuodosta Ou-
langalle juuri meidän vuosikurssimme kohdalla. Mutta
elettyämme opiskeluaikamme ensimmäisen kenttä-
kurssin, jäimme piologitouhuiluun nalkkiin kuin kala
Peten koukkuun ja olimme onnellisia. Ohessa joitakin
muisteloita viime kesästä.

Sähkökalastimme kyltin vieressä, joka kielsi kalastuk-
sen, ja laskimme monestiko kansallispuiston retkeilijät

puuttuivat harjoittamaamme (luvalliseen) vääryyteen.
Välillä kumisaappaiden varret loppuivat kesken ja Ou-
langan erinäisten lampien ynnä lätäköiden vedet tul-
vahtivat kenkään kostuttamaan villasukkaa kalojen
sijasta. Mikroskopoimme vesiöllejä, nimesimme niitä
tieteellisesti ja tökimme samaisia ötököitä pinseteillä
hukuttaen niitä alkoholiin, jossa ne eivät uineet yhtä
sutjakkaasti kuin vedessä. Vastaavasti uitimme piolo-
geja Oulankajoessa ja totesimme uinnin käyvän siinä
yhtä luonnollisesti kuin -OH-nesteissäkin.

Teimme myös lukuisia fisuhavaintoja Kitkajoen ka-
lankasvattamolla, jossa monta sataa sinttiä vetelivät
yksisuuntaista rundia suurissa, vihreissä muovialtaissa
– näytti niin tylsältä, ettemme lähteneet mukaan ral-
laamaan. Sen sijaan vierailimme rälläämässä legen-
daarisessa Hautajärven baarissa, jonka yleisestä

”Tiedättehän, 

oksentavia kaloja.”



kansantiedosta hiipuneet koordinaatit ovat periytyneet
kenttäkurssisukupolvelta toiselle jo vuosien ajan. Vai-
kutus oli ehdoton ja näky lienee syöpynyt sinne minne
se nyt syöpyykään, kun jotakin traagista tapahtuu: bai-
lasimme Hautajärven Tuuren ja muiden verryttelypu-
kuisten paikallisten kanssa erään omakotitalon
olohuoneessa, joka toimi seudun kuumimpana bile-
mestana heti kalankasvattamon ja Oulangan tutkimus-
aseman jälkeen. Kunnon piologinalkuina nousimme
eläintovereidemme lailla pöydille jammaamaan,
vaikka lattialle viskottiin perunajauhoja tanssikenkien
pitimiksi ihan vain meitä varten. Kumisaappaat erot-
tivat meidät tavanomaisesta tanhukansasta ja lenkki-
tossuisesta alkuperäisväestöstä.

Puhkaisimme myös mudun ja ahvenen tieteen alttarilla
täysin vahingossa, tarkoituksetta, suurta surua tuntien,
kun yritimme mielenkiinnossamme oksennuttaa niitä
terävällä neulalla, jotta olisimme nähneet missä pika-
ruokafirmassa kalat olivat asioineet. Ihmetys oli suuri,
kun isoa mäkkiä tai muitakaan rasvaisia mänttejä ei
löytynyt, vaan fisut olivat haukkailleet toukkia. Voim-
mekin täten todeta, että ruoanlaatu Oulankajoessa on
vielä surkeampi kuin killan bileissä lattialle kaatuneet
kornit maissinjyvät tai Kiltahuoneen sohvan rakoihin
pudonneet muinaisten pullien karvaiset jämät. Ruoka
itse tutkimusasemalla sai vesileikkineet piologit orgas-
tiseen onnellisuuden tilaan: oli hyvvää, kiitos! <3

Teimme myös varsinaisen tieteellisen uroteon havait-
semalla, että tarkastellessa muumien  ynnä lähisuku-
laistensa fylogeniaa topologia on erilainen kuin on
aiemmin oletettu. Väittäisimme siis, että muumit ovat
virtahevon lisäksi vähintään yhtä läheistä sukua Daph-
nia-vesikirpuille. Tarkempaa tutkimusta vaaditaan,
jotta saataisiin tieto siitä milloin haarat ovat eronneet
toisistaan ja mikä evolutiivinen syy lienee ollut taus-
talla, kun muumeista on tullut peräaukottomia, vaikka
niillä selvästikin on yhä Muumimamman hoitelemat
makunautinnot suolessa käsiteltävänä. Daphnia-kirpu-
iltahan löytyy myös mikroskoopilla havaittava peräa-
ukko, vaikka niiden ravintoon kuuluukin
kulinarististen pannukakkuvuorten sijasta Oulankajo-
essa lilluva, käsittämätön möhnä. 

Muumien peräaukon todellisen sijainnin tai sen puut-
tumisen evolutiivisen merkityksen selvittäminen jää-
köön seuraavien kesien vesimöllikenttiksille, jos
Biologian laitoksella on vielä resursseja niiden järjes-
tämiseen. Toivottavasti on, koska kenttäkurssit ovat
parasta opetusta, jota laitos ekologeille tarjoaa. Kumi-
saappaaseen tulleen reiän voi korjata pyöränkuminpai-
kalla, mutta käytäntöä ei voi oppia kirjasta tai
luentoslaideista vaan ainoastaan itse tekemällä.

Teksti: Emmi Virsula
Kuvat: Emmi Virsula ja Miia Myllylahti
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En muista enää ihan tarkkaan koska graduni ohjaaja
Marko ensimmäisen kerran tarjosi mahdollisuutta läh-
teä mukaan professori Paul Hebertin vieraaksi Biodi-
versity Institute of Ontarioon, Guelphin yliopistoon
Kanadaan tutustumaan kansainvälisen DNA-viivakoo-
dihankkeen hermokeskukseen. Perehdyin viivakoodi-
sekvenssien käyttöön ja problematiikkaan
kandityössäni, käytin niitä myös gradussani ja tulevai-
suudessa häämöttää hyvin todennäköisesti väitöskir-
jatyö kovakuoriaisten ja DNA-viivakoodien parissa.
En tarvinnut paljoakaan suostuttelua ja viimeistään
matkojen ja majoituksen järjestyminen muualta kuin
omasta kukkarosta ratkaisi asian. 

Kanadaan pääseminen osoittautui yllättävän vaikeaksi.
Pari päivää ennen suunniteltua lähtöä lentoliikenne
meni sekaisin, kun Islannin talouden tuhkat siroteltiin
Euroopan taivaalle. Tilanne näytti hetken aikaa todella
synkältä ja pelkäsimme, että joudumme siirtämään
vierailun jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Päätimme

lopulta ottaa riskin ja varata lennot uusiksi siten, että
lähtisimme viikkoa suunniteltua myöhemmin lyhen-
täen matkaa kolmesta viikosta kahteen. Uhkapeli kan-
natti, lentokoneet alkoivat taas kulkea, ja lauantaina
24.4. pääsimme lopulta matkaan. Menomatkan ongel-
mat eivät kuitenkaan loppuneet tuhkapilveen. Lento
Oulusta Helsinkiin myöhästyi tunnin, mutta ehdimme
New Yorkin koneeseen silti hyvin. Vaihtoaikaa New
Yorkissa ei ollut yhtään liikaa ja lennon myöhästymi-
nen haukkasi puoli tuntia siitäkin vähästä. Tämäkään
ei olisi välttämättä haitannut mitään, jos emme olisi
juuttuneet etanan vauhdilla liikkuvaan passintarkas-
tusjonoon 500 puertoricolaisen taakse. Myöhästyimme
niukasti Toronton koneesta ja saimme paikat seuraa-
valle mahdolliselle lennolle, jolle pääsemiseksi piti

vaihtaa lentokenttää
JFK:lta La Guardi-
alle. Tulipahan näh-
tyä New Yorkista
jotain muutakin kuin
lentokentän sisäsei-
nät. Kovin paljon ei
taksimatkan aikana
silti ehtinyt maisemia
katsella, sillä meidän
piti yrittää saada
viesti myöhästymi-
sestä BIO:n tutkija-
v i e r a i l u i s t a
vastaavalle yhteys-
henkilöllemme Ric-
kille. Katkeilevista
puheluista ja toimi-
mattomista tekstivi-
esteistä huolimatta se
onnistuikin lopulta
juuri ennen koneen
lähtöä. Torontoon
saapuessa olo oli vä-

hintäänkin rähjääntynyt. Löysimme kentän aulasta
Rickin, joka ajoi meidät perille Guelphiin ja auttoi
meitä majoittumaan ja ravitsemaan itsemme. Nukku-
maan pääsimme lopulta joskus sunnuntaiaamun pik-
kutunneilla. Sunnuntaipäivä kului kotiutuessa ja
matkasta toipuessa sekä Rodolphen, naapurissa asuvan

Viivakoodeja ja vaahteranlehtiä

Biodiversity Institute of Ontario, lyhyemmin siis BIO.



ranskalaisen entomologikollegan, luona kyläillessä.
Lepopäivä ennen töiden aloitusta tuli tarpeeseen, sillä
pitkän ja mutkikkaan matkan jäljiltä aivotoiminta oli
sunnuntaina aika hidasta ja aikaerorasituskin vaivasi.

Ensimmäinen viikko kului tutustuessa BIO:n tiloihin
ja henkilökuntaan sekä Suomesta tuomiamme näyt-
teitä valokuvausta ja sekvensointia varten lajitellessa.
Onnistuin myös kirjoittamaan graduani pitkiä pätkiä,
oppimaan paljon uutta R:stä ja MEGA:sta ja tekemään
osan graduni kuvista. Oli hauskaa ja osin aika jännää-
kin tavata omien opinnäytetöideni keskeisten lähdear-
tikkelien tekijöitä ja keskustella heidän kanssaan
hyönteisistä, taksonomiasta, genetiikasta, sulkapal-
losta, jääkiekosta, oluesta ja niin edelleen. Erityisesti
BIO:n johtaja, professori Paul Hebert (tai Paulie-Bear,
kuten Rick opasti hänen nimensä ääntämään) teki vai-
kutuksen. Kovin monella muulla tuskin olisivat roh-
keus ja kyvyt riittäneet yhtä massiivisen hankkeen
käynnistämiseen ja miljoonien dollareiden rahoituksen
hankkimiseen. Kansainvälisen DNA barcoding -hank-
keen tavoitteena on sekvenssitietokannan rakentami-
nen koko maapallon eliölajistosta taksonomisen
tutkimuksen tueksi ja lajinmäärityksen helpottami-
seksi. Hebert on onnistunut kokoamaan ympärilleen
joukon ahkeria ja lahjakkata ihmisiä visiotaan toteut-
tamaan. BIO:n nykyinen rakennus on käymässä ah-
taaksi projektin paisuessa, ja uusien tilojen
rakentaminen lienee jo käynnistynyt. 

Viikonlopuksi vaihdoimme vapaalle. Lauantai (vap-
pupäivä!) kului kävelyretkellä parin kilometrin päässä
majapaikastamme sijaitsevassa Hanlon Preservation
Parkissa, jossa yritimme parhaamme mukaan määrit-
tää näkemiämme lintuja ja hyönteisiä. Samalla reis-
sulla näin ensimmäistä kertaa myös luonnonvaraisia
kilpikonnia. Päivä oli lämpimän keväinen ja henkisesti
todella virkistävä, vaikka pitkäksi venähtänyt kävely-
matka tuntuikin illalla jaloissa. Guelphista (ja myö-
hemmin Niagaran maisemista) löytämieni
kovakuoriaisten määrittäminen ilman mitään koke-
musta tai kirjallisuutta Pohjois-Amerikan faunasta
sujui yllättävän helposti jo maastossa sukutasolle asti,
lajit olivatkin sitten aivan outoja. Lintujen kanssa aut-
toi Markon hankkima itäisen Pohjois-Amerikan lin-
tuopas, jonka avulla saimme kahden viikon aikana
määritettyä parisenkymmentä molemmille uutta lajia
kotimaasta ennestään tuttujen kottaraisten ynnä mui-
den lisäksi. Erinäinen määrä puskissa piipittäviä pik-
kulintuja jäi silti tunnistamatta, emmekä saaneet
kaikkia isompiakaan varmuudella määritettyä. Puiden
ja pensaiden määrittäminen rajoittui kirjallisuuden
puutteessa enemmän ja vähemmän valistuneisiin veik-

kauksiin, joista osa saattoi mennä oikeinkin. Vaikka
tiesinkin, että Pohjois-Amerikassa puulajien määrä on
aivan toista luokkaa kuin Pohjois-Euroopassa, oli jat-
kuva outojen puiden tulva silti hämmentävä. Kummas-
tusta herätti erityisesti iso harmaa puu, jonka kuori
hilseili erikoisesti ja oksissa roikkui piikikkäitä ”joul-
upalloja”. Lajikin selvisi lopulta: lännenplataani 
(Platanus occidentalis). 

Sunnuntaiksi lähdimme Torontoon leikkimään turis-
teja. Lainasin Oulun kaupunginkirjastosta Lonely Pla-
netin Toronto-oppaan ennen matkalle lähtöä, ja sen
avulla oli hyvä suunnistaa ja miettiä mitä käydä kat-
somassa. Pakollinen kohde oli tietysti Royal Ontario
Museumin luonnontieteellinen osasto, jota ihmetel-
lessä kuluikin koko aamupäivä. Päätimme lopulta mu-
seon kahvilassa lounastettuamme jättää
kulttuurihistorialliset näyttelyt väliin, jotta ehtisimme
nähdä kaupungista muutakin. Kävimme ihastelemassa
mm. Toronton yliopiston kampusalueen arkkitehtuuria

ennen kuin suuntasimme kohti CN Toweria. CN
Tower on nykyään kai maailman kolmanneksi korkein
rakennus ja suosittu turistikohde. Päätimme jättää pit-
kän jonon ja korkean pääsymaksun väliin, vaikka nä-
kymät tornista olisivatkin olleet hulppeat, ja
suunnistaa Ontariojärven rannalle vilvoittelemaan
ennen päivällistä ja bussimatkaa takaisin Guelphiin.
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Rengasnokkalokki oli yksi monista uusista 

lintulajeista.



Toinen työviikko oli kuvaus- ja laboratoriopainottei-
nen. Opettelin mikroskooppikuvauksen jaloa taitoa
leikkimällä BIO:n noin 50000 euron laitteilla. Yritin
etsiä parhaita valaistusratkaisuja pienten, kuperien
ja/tai kiiltävien kuoriaisten kuvaamiseen ja pari päivää
äherrettyäni sainkin aikaan ihan kelvollisia otoksia.
Siirsin myös BIO:n käsiteltäväksi erän Oulussa teke-
miäni graduuni liittyviä DNA-eristyksiä, joiden sek-
vensointi oli Oulussa epäonnistunut. Pipetointirobotin
leviäminen valitettavasti sotki aikatauluja BIO:n ”sek-
venssitehtaalla”, joten en ehtinyt saada sekvenssejä
mukaan graduuni. Sekvenssitehdas-sanaa voi oikeas-
taan käyttää ilman lainausmerkkejä, sillä juuri sitä
BIO:n labraosasto itse asiassa on. Kaksi pipetointiro-
bottia, huoneellinen PCR-laitteita, neljä 96-kanavaista
sekvensaattoria ja lähes minuuttiaikataululla työsken-
televä teknikkotiimi tuottaa noin 100 000 sekvenssiä
vuodessa. Lisärahoituksen ja tulevien uusien tilojen
valmistumisen myötä tuotanto tulee nopeutumaan en-
tisestään. 

Torstaina teimme
retken Niagaran pu-
touksille. Matkalle
oli alun perin tarkoi-
tus tulla mukaan
myös muutama kiin-
alainen, mutta lo-
pulta Rickin kyytiin
hyppäsimme vain
minä ja Marko. Nia-
gara Fallsin katuja
ajellessa yhtäkkiä
edessäpäin joen toi-
sella puolella näky-
neet Yhdysvaltojen
puolen putoukset on-
nistuivat yllättämään
massiivisuudellaan.
Kanadan puolella si-
jaitsevat kuuluisat
Hevosenkenkäputo-
ukset olivat silti vie-
läkin vaikuttavammat. Marko olisi kovasti halunnut
laskea ne tynnyrillä alas, mutta sopiva tynnyri jäi va-
litettavasti (onneksi?) löytämättä. Niagaran putoukset
on yksi maailman suosituimmista matkailukohteista,
ja se valitettavasti näkyy putousten ympärillä. Usko-
mattoman maiseman ympärille on rakennettu uskoma-
ton turistihelvetti. Niagara Fallsin kaupungin keskusta
on kammottava Disneylandin ja Las Vegasin ristisii-
tos, jossa tunsin oloni ahdistuneemmaksi kuin missään
muualla koko reissun aikana.

Juuri kun olimme saaneet vuorokausirytmimme koh-
dalleen, koitti aika palata kotiin ja sotkea se uudestaan.
Vierailumme Kanadaan päättyi siihen mistä alkoikin,
eli vierailuun teen, lettujen ja vaahterasiirapin mer-
keissä Rodolphen ja hänen perheensä luo naapuriin.
Rodolphe ja Laurence olivat ostaneet meille kotiinvie-
misiksi pullolliset vaahterasiirappia ja saimme vielä
pari nurkissa lojuvaa iBOL-paitaakin mukaamme.
Vaikka vierailu Guelphiin lyhenikin viikolla alkupe-
räisestä, oli matka silti ehdottomasti onnistunut. Va-
kuutuin BIO:n toimintaan ja henkilökuntaan
tutustuttuani lopullisesti siitä, että haluan olla tavalla
tai toisella jatkossakin mukana barcoding-hankkeessa.
Guelph on myös kaupunkina viihtyisä, kooltaan samaa
luokkaa Oulun kanssa ja suhteellisen lähellä sekä To-
ronton vilinää että luonnon rauhaa. Toivottavasti saan
järjestettyä itseni sinne vielä uudestaan esimerkiksi
jatko-opintojen merkeissä.

P.S. Lisää tietoa DNA-viivakoodauksesta, josta en jak-
sanut tähän raporttiin enempää kirjoittaa, löytyy mm.
seuraavista osoitteista:
http://ibol.org/
http://www.biodiversity.ca/

Kuvat ja teksti: Mikko Pentisaari

Niagara Falls, Kanadan puolen hevosenkenkäputoukset.
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Heinäkuun alun helteet kutsuivat yli-innokkaan bilsa-
rijoukon (höystettynä muutamalla vaihtarilla ja muilla
enemmän tai vähemmän omituisilla ja siten hyvin
joukkoon istuvilla otuksilla) tutustumaan tarkemmin
kasvien salaiseen maailmaan. Kesän toisella kenttik-
sellä emme viipyilleet vain Oulangalla, vaan
ensin suuntasimme Hailuotoon – tuolle luonnon-
kauniille ja miltei uneksuvan rauhalliselle saa-
relle, jolle saapuessaan moni kurssilainen vaihtoi
syystä tai toisesta sisäisen kielensä ruotsiksi. Il-
meisestikin olimme ehdollistuneet ajatukselle,
että lauttamatkan jälkeen kieli vaihtuu, niin kum-
malliselta kuin se kuulostaakin.

Hailuodossa otimme lähempää kontaktia niin pai-
kalliseen floraan kuin faunaankin: heti ensimmäi-
senä päivänä saivat monet tuta tutkimusaseman
viereisen kalatiirayhdyskunnan asukkien intohi-
moisen pesienpuolustustahdon niiden yrittäessä
takoa ”Varo pesiviä lintuja” -kyltin viestiä sen hie-
man hitaasti sisäistäneiden tallustajien pääkop-
paan. Heinät ja jäkälät tulivat intiimin tutuiksi kaikille
kurssilaisille, eikä niitä tarkastellessamme ympäril-
lämme inissyt fanilaumakaan (”haatanan häähket” -
paita oli varsin osuva) varmasti jättänyt ketään
kylmäksi. Onneksi saimme fanit suljettua ulos ja iltai-
sin pelatut Alias-pelit (”Minne Jeesus laitettiin ku se
synty?” kaikki yhteen ääneen: ”Risti!!”) lievittivät tes-
man ja kumppaneiden tuottamia stressinoireita.

Opiskelullisesti parasta antia Hailuodolla olivat pienet
ekologiset työmme, joita suoritimme varsin moninai-
sin menetelmin: ehdotonta hi-techiä olivat kuivahta-
neista heinänkorsista muotoillut kasviruudut ja
erinäiset naruviritelmät työalueilla. Lajirikkauden ar-
vioinnissa pistefrekvenssimenetelmällä oltiin jännän
äärellä (”No NYT on JÄNNÄ!”), kun tarpeeksi monta
Stereocaulonia (”Kekkonen. Kekkonen. Kekkonen.
Kekkonen...”) laskettuamme löytyi viimein piskuinen
lampaannata, Festuca ovina, joka teki särön jäkälä-
Kekkosemme hegemoniaan. Kasviruudutus lammas-
laitumella oli toinen esimerkki äärimmäisistä tunteista,
joita nämä työt herättivät. Laidunnetun alueen ruudun
tutkimus oli kauniista kesäpäivästä ja leppeästä tuu-
lenviristä nauttimista, kun taas laiduntamattoman alu-
een parimetrisestä ruovikosta kuului tilaisuuttaan
vaanineen sääskiparven ja armottomana hohtaneen au-
ringon indusoimaa, varsin painokelvotonta kielenkäyt-
töä.

Hailuodon osuuden jälkeen vietimme pari päivää
kukin tahoillamme ladaten akkuja seuraavan viikon
rypistystä varten. Oulangan kansallispuiston hehku-
vissa maisemissa jatkoimme hurjatahtista lajien opis-
kelua, joskin tällä kertaa painopiste oli sammalissa ja
muissa metsä- ja suokasveissa. Monet uhkeat kämme-
kät, näennäisen herkät talvikit ja röyhkeän epätyypil-
liset sarat paljastivat upeita yksityiskohtiaan soita ja

TIMOTEI!!! \,,/
eli Kasvitieteen kenttäkurssi 2010 Hailuodossa ja Oulangalla
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metsiä kierrellessämme. Sphagnumeiden ihmeellinen
maailma kietoi meidät jopa niin tehokkaasti pauloi-
hinsa, että jopa LetraMix-kirjainpeliä pelatessamme
pidimme ne menossa mukana (khrm-F*ckSphag-
nums-krhm). Lajien opiskelun lisäksi opettelimme
Oulangalla määrittämään suo- ja metsätyyppejä, sekä
tekemään erinäisiä metsäekologisia mittauksia. Suo-
tentissä hilpeyttä aiheutti tenttirataa kiertäessämme pe-
tollinen polunpätkä, joka huijasi allekirjoittaneen
mukaan lukien joka ryhmästä yhden pahaa aavistamat-
toman astahtamaan vyötäröään myöten kestävältä
näyttävään, lehväsammaleen peittämään lähteeseen.
Tasainen yllättyneiden kirkaisujen sarja väritti muu-
toin niin hiljaista aamua, jossa ryhmät etenivät vaieten
rastilta toiselle hartaina kuin pyhiinvaeltajat. 

Jotta kurssi ei olisi mennyt täysin opiskeluksi (sehän
olisi ollut ennenkuulumatonta), kehitimme vähille
vapaa-ajoille jos jonkinmoista tekemistä. Tämän kurs-
sin osalta voi todeta, että kyllä kuumuus porsaan kotiin
ajaa: metsäreissujen paluumatkat sujuivat hikisiltä
pikku opiskelijoilta reippain askelin Oulankajoen vii-
leät vedet mielessä siintäen. Jokiuoma kaikuikin tasai-
sesti uimareiden iloisista äänistä, ja olisivatpa
tarkimmat paikalliset asukkaat voineet eräänä iltana

bongata kasan opiskelijoita keskiyön pyjamabileiden
jälkeisellä uinnillakin. Itänaapurimme rajan läheisyy-
dessä otimme käyttöön valikoidut Disney-laulut
(”Onhan tää kaaaarhunelämää, saa päivät mettä käm-
mentää...”) karhujen karkoitusta varten, mutta ideoi-
mamme TIMOTEI -nimisen hevibändin repertuaariin 
ne tuskin olisivat sopineet.

Viimeisten seminaariesitelmien jälkeen lähdimme
kaikki väsyneinä, mutta tyytyväisinä aurinkoisen, läm-
pimän ja opettavaisen kurssin jälkeen kotia kohti.
Osalle tämä oli kesän viimeinen kenttäkurssi, toiset
jatkoivat vielä maaeläinten kenttikselle. Joka tapauk-
sessa kesän kenttisviikot jäivät monille varmasti mie-
leen rankkoina, mutta hienoina kokemuksina.

Teksti ja kuvat: Iiris Yliräisänen
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Havahduin sinä päivänä vasta auton tunkkaisen ja pa-
ahtavan sisätilan säilössä huomaamaan, että olin jäl-
leen matkalla yhdelle kesäloman kuumista
lajintuntemussessioista. Jännityksestä ja oppimisen
halusta virittäytyneet silmäni tiirasivat herkeämättö-
mästi tienvarrella vaanivia verenhimoisia poroja kun
kaasutimme kaveriporukalla kohti Oulangan Kansal-
lispuistoa ja maaeläimistön tuntemus ja ekologia -
kurssia, korrektimmin ilmaistuna maaelukkaa. 

Olin niin kiihkoisassa hurmoksessa kurvatessamme
jälleen tuon jalon metsämaiseman keskelle, etten kuol-
laksenikaan muista millainen sää oli saapumispäivänä
jo siis vesielukalta tutuksi tulleen mäntypöheikön tar-
joamassa miljöössä. Katseessani vilisi vuosikymmeniä
sitten palaneen metsän uudelleen kasvanut uljas suku-
polvi, jota kohtaan tunsin hetken äärimmäistä vetovoi-
maa. Jouduin kuitenkin vetämään mieleni suppuun
honkien ja muidenkin rehujen osalta. Näillä aloilleen
juurtuneilla viherpiipertäjillä ei saisi olla minuun mi-
tään sananvaltaa seuraavan puolentoista viikon aikana
kun pääni täyttäisivät sadat ötökät ja niitäkin karmi-
vammat jyrsijät sekä imettäväiset. Kurssin loppupuo-
lella ihmettelin kyllä mieleni äärimmäistä kykyä
tasapainotella itsensä kanssa, kun puut eivät edelleen-
kään tuntuneet horisevan sanaakaan kaikista pääni si-
sällä myllertävistä maakotkista ja ajatuksissani
lentävistä myyristä huolimatta.

Jo Rooman valtakunnan ajoilta tutuksi tullut sanonta
”hajota ja hallitse” päti myös tällä kenttäkurssilla, sillä
jo ensimmäisenä päivänä meidät jaettiin lukuisiin eri
ryhmiin. (En ole edelleenkään varma oliko kyseessä
jokin rotuopillinen jaottelu, vai oliko tämä pedagogien
metkuja. Näin kuitenkin kävi.) Tämän jälkeen meidät
hajautettiin ympäröivään maastoon kuin takaisinpyyn-
tiin tarkoitetut, mutta vahingossa merkitsemättä jää-
neet harmaakuvemyyrät, ja aloimme penkoa käsillä
olevasta maastosta esiin mitä eriskummallisimpia lu-
teita päästäisiä, karhuja sekä muita nisäkkäitä.

En enää näin puolen vuoden jälkeen muista kuollak-
senikaan missä järjestyksessä kävin kurssilla tehtävät
maastoseikkailut lävitse, saati että muistaisin ylipää-
tään kaikkea mitä tuolloin korvessa oikein teimme.
Ensimmäisenä mieleeni kuitenkin juolahtaa myyrälo-
ukkujen virittäminen ja ympäristöön sirottelu, minkä
taisin muistaakseni tuntea ihan leppoisaksi tavaksi an-

saita opintopisteitä. Tähän meidät tutustutti Risto
Tornberg. Itse perustin toki eniten loukuista jotka sal-
livat näiden pienten karvaisten juonittelijoiden vielä
talsia metsän pohjalla pyydystämisen jälkeenkin,
yleensä vain yhtä vaaleanpunaista laikkua rikkaam-
pina. Tämä oli takaisinpyynnin ensiaskeliamme. Ani-
maalisen humaani toiminta rajoitettiin kuitenkin
aseman pihapiiriin ja metsään sijoitettaviin loukkuihin
osuneet nököhampaiset hamstraajat eivät sitten olleet-
kaan aivan yhtä onnekkaita. Pääsimme kuitenkin to-
teuttamaan meissä jokaisessa syvällä sisimmässä
asuvaa keräilijä/metsästäjää etsiessämme metsänpoh-
jalta mitä oivimpia koloja ja kuoppia, joihin sijoittaa
meille määrätyt hiirennakit, ja saimme kokea loukku-
jen lisäksi kaiken jännityksen ja kiihkon jonka saalista
janoava luontainen egomme meihin tuolloin herätti.

Lääkepakkausten kyljessä kolmiot yleensä viittaavat
siihen, ettei kyseisen yskänlääkkeen nautiskelun jäl-
keen kannata lähteä heti ensimmäiseksi baanalle. Kol-
mioita käytetään hyväksi myös kun halutaan saattaa
ihmiset matemaattisesti hulluuden partaalle, tai ne voi-
vat kuulemani perusteella indigoida sitä että sienikurs-
silla on suuhun pujahtanut ihan vääränsorttinen tatti.
Maaelukan tapauksessa kolmio kuitenkin tarkoitti
käypää aamulenkkiä, kun Seppo Rytkönen johdatti
meidät keskelle korpea tarkkailemaan pyiden, teerien
ja hirvien onnistuneen seuraelämän hedelmiä käyttäen
hyväksi riistakolmiota. Tulin johtopäätökseen että ai-
nakin pyyt handlasivat hommansa tässä asiassa. Kes-
kipäivää kohden riistakolmiotkin tuntuivat kuitenkin
hiljenevän, ja hautovassa lämmössä talsiminen oli
juuri viedä minusta voiton kun isä-aika tuli väliin ja
salli meidän mennä lounaalle ja täten vapautua riisto-
kolmion pauloista. Joka tapauksessa marssimme syö-
mään nokat pystyssä ja itse-ylpeyttä huokuen, sillä
olimmehan kuitenkin keränneet aimo annoksen dataa
paikallisista siipiveikoista ja sorkkakarpaaseista.

Kolmas muistikuvani liittyen vuoden 2010 maaeluk-
kaan sijoittuu lähelle venäjän rajaa, minne yliopiston
sininen tiedemobiili meidät kiidätti. Seppo johti edel-
leen joukkiotamme kun saavuimme mesikämmeniä
kuhisevalle rajaseudulle. Olimme sen verran etäällä
etteivät virka-intoiset miliisit tulleet pidättämään meitä
luonnonrauhan rikkomisesta, mutta silti kyllin likellä
jotta näimme rajalla kyyhöttävän yksinäisen vartiotor-
nin. Tarkoituksemme ei kuitenkaan ollut hätyyttää mi-

Maaelukka 2010



liisejä tai muitakaan luontokappaleita, vaan mat-
kamme vei kohti oletettavasti hylättyä maakotkan
pesää. Varsinainen mielenkiintomme kohdistui pesän
juureen lojumaan jätettyihin teurasjätteisiin, jotka
tämän pesän entinen asukas oli selvästi aggressioiden
vallassa paiskonut ulos asumuksestaan. Edesmennei-
den saaliiden tukirangan jäänteitä löytyi runsaasti, ja
pakkasimme kaiken huolella muovipusseihin kuin ri-
kospaikkaa tutkivat MIB-agentit. Kun himoitsevat
kouramme olivat kähmineet muovipusseihin riittävästi
luontoäidin maatuvaa rihkamaa, lähdimme kohti autoa
saaliina kaikkia mahdollisia luita perinteisestä sääri-
luusta aina kalloihin, jotka edelleen kuiskivat meille
traumatisoivin sävelin saaliiksi joutuneen elämänkap-
paleen perintöä petolintujen saalistottumuksista.

Kaikki maalla elävä ja eläimeksi luettava ei kuiten-
kaan lennä höyhensiivin tai vipellä turkki yllään.
Tämän meille opettivat Mikko Pentinsaari ja Samuli
Lehikoinen, jotka asiantuntevin kätösin osoittivat että
itikoitakin on olemassa. Jotta näin pienet kitiiniveikot
saataisiin kiinni, tarvittiin jotain muuta kuin hiirenlo-
ukkuja. Viikon edetessä Mikko osoitti meille saippua-
veden brutaalin tuhovoiman kun kairasimme maahan
hillopurkkeja jotka täytimme tällä väkivaltaisella se-
oksella. Kauniille kesäretkelle lähteneet muurahaispe-
sueet saivat kokea elämänsä karvaimman yllätyksen
kun uusi vastalöydetty lempilampi osoittautuikin pin-
tajännitteettömäksi bermudan vesiastiaksi. Samuli ei
tehnyt meistä yhtään sen viattomampia tarinoidessaan
syanidista ja telttaa erehdyttävästi muistuttavasta ma-
laise-pyydyksestä. Samuli näytti meille myös pihapii-
rissä silmäänpistävän kirkkaasti loistavan valorysän,
johon kurkistaessani ehkä hieman petyin kun tappo-
purnukassa killui HIM:n laulajan sijaan vesiperhosia.
Kentällä rämpiminen ja pyydysten kokeminen oli kui-
tenkin vain pieni osa selkärangattomien olemassaolon
laajuuden tutkimista. Suurin osa tästäkin työstä vietet-
tiin laboratoriossa viinapullon ääressä. Kaikki nämä
kuusi-ja kahdeksanjalkaiset kummajaiset saivat siis
kuitenkin onnellisen lopun päästessään hukkumaan
teollisuusetanoleihimme, elleivät sitten tietenkään ol-
leet päässeet tätä ennen tutustumaan esim. malaise-
pyydyksen kloroformiin. jokaiselle ötökälle suodun
viimeisen ehtoollisviinan jälkeen seurasi luonnollisesti
ankaraa ja peräänantamatonta tunnistamista.

Nyt kurssilla oltiin siis käyty lävitse peto- ja metsä-
kanasiipeilijöiden osasto sekä turkillisten ja kuusi/kah-
deksanjalkaisten pienvipeltäjien muodostamat
paikalliset kokonaisuudet. Vielä oli hyökättävä pahaa
aavistamattomien, myyrää suurempien nisäkkäiden
kimppuun. Päivä olikin otollisen pilvinen ja viileähkö

kun Veli-Matti Pakasen johdolla meitä vietiin jyrkkää
ylämäkeä pitkin kohti tapahtumatannerta. Perille pääs-
tyämme metsänpohjalta löytyi omituinen merkkipaa-
luin rajattu neliö maanpinnalta. Kävi ilmi että emme
mittelisikään tällä kertaa toisten lajien edustajia vas-
taan, vaan tänään vastassamme olisivatkin omat ystä-
vämme. Aloimme käydä veristä kamppailua siitä,
kuka onnistuisi keräämään eniten eläinten jätöksiä ra-
jattujen neliöiden sisältä. Taistelu oli ilmeisen kova ja
traumatisoiva, sillä muistiini ei tallentunut kuvia hen-
kilöstä joka seisoi voittajan paikalla gladiaattorimaisen
suorituksemme jälkeen. Ainakin olimme oppineet että
kuten kaikki eläimet, myös jänikset jätöstelevät, ja että
näin arveluttavan tabua informaatiota voitaisiin todella
hyödyntää laskettaessa asian omaisten papanatykkien
runsaus alueella.

Tavanomaisesti tämäkin kurssi päättyi kuitenkin su-
rullisesti, eli tenttiin. Tai oikeastaan useampaankin
tenttiin, joissa tivattiin säälimättömästi niin ekologisia
tutkimusmenetelmiä, kuin myös lajintunnistuskykyjä.
Lisäksi kaikista kurssilla kerätyistä tiedonrippeistä
raavittiin kasaan häikäisevän upeita seminaareja pien-
ryhmissä. Pian tämän jälkeen huomasimmekin että
kurssi oli salakavalasti ehtinyt päättyä ja meidän oli
aika poistua alueelta. Tämä 10 päivää oli tuntunut sil-
loin tällöin aika rankalta, mutta samalla rankkuus
kompensoitui riehuessa kanssa-häröilijöiden muassa
lentopalloverkon siimeksessä, kodan savustavassa
lämmössä, sekä kuuluisassa hautajärven kyläbaarissa.
Kaikesta teettämästään työstä huolimatta Maaelukka
2010 oli yksi kesää hyvin maustavista retkistä luonnon
äärelle, josta palatessa fiilis oli hieman samanlainen
kuin yleensä palatessa festareilta: hirveä määrä eläi-
mellistä menoa takana ja mitään ei tahdo jälkeenpäin
muistaa. Kiihdyttäessämme täyteen buukatun bii-
limme pois oulangan tutkimuslaitokselta muistan
miettineeni hieman morkkistuneena, kuinka pienen
osan opiskelusta tällaiset ääriään myöten käytännön-
läheiset ja viihdearvolliset kurssit muodostavat koko
opiskelukokonaisuudestani.

Teksti: Tatu Mäenpää
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Hyvää vauhtia perinteeksi muotoutuva fuksibongaus
järjestettiin vuonna 2010 jo kolmannen kerran. Tällä
kertaa mukana oli fukseja havainnoimassa ja määrit-
tämässä poikkeuksellisen suuri joukko ansioituneita
tiedenaisia ja -miehiä, apuvälineinään useammat ta-
valliset kiikarit ja yhdet taikakiikarit. Kokoonnuimme
huomaamattomasti pöydän ääreen sopivan matkan
päähän YB210:n ovesta keskiviikkona 1.9.2010 noin
kello 12.30. Fuksien parveilu alkoi pian tämän jälkeen.
Edellisinä vuosina kukin määrittäjä on tehnyt havain-
tojaan itsenäisesti. Tänä syksynä kokeilimme keskus-
televaa tiimityötä, joka osoittautui erinomaiseksi
ratkaisuksi. Määritysoppaana toimi vuoden 2008 fuk-
sibongaustulosten yhteydessä julkaistu lajinkuvausten
kokoelma. 

Selvästi runsain havaittu laji vuoden 2010 fuksikohor-
tissa oli tuleva opettaja (Magistera magistera), jota
nähtiin kaikkiaan 15 yksilöä. Toiseksi eniten havaittiin
hulluja tiedemiehiä (Laboratorius nobelis), kaikki ala-
lajit ja tarkemmin määrittämättömät yhteenlaskettuna
10 yksilöä. Harmaavarpusia (Biologicus passerdomes-

ticus) havaittiin kuusi, muista lajeista havaintoja kertyi
selvästi vähemmän. Tarkemmat tulokset on esitetty
oheisessa kuvassa yhdessä kahden edellisen vuoden
havaintojen kanssa. Mimikrytyypeistä eniten havait-
tiin kyltereitä, mutta mukaan mahtui myös aiemmin
tuntemattomia tyyppejä. Tulevien vuosien havainnoin-
tia helpottaaksemme laadimme määrityskaavan, johon

on koottu tärkeimmät lajien erottamisessa tarvittavat
tuntomerkit. 

Edellisten fuksibongausten jälkeen olemme havain-
neet tarvetta kunnon taksonomiseen revisioon Biolo-
gidae-heimossa. Siihen ei tällä kertaa aika ja tupakka
riittänyt, mutta kuvaamme kuitenkin tässä yhden
uuden alalajin ja kaksi uutta mimikrytyyppiä.

Eko hirsutae ssp. city: Kuten normaali E. hirsutae,

mutta vaatetus erityisesti urbaaniin eräretkeilyyn so-
pivaa (ks. kuva).

Fuksibongaus 2010
Mikko Pentinsaari & Elina Viirret
Habituskuvat: Anna Honkanen



Amis-mimikry: Jalassa bensalenkkarit, vaatetus
moottoriurheiluun viittaavaa, usein panimotuotteisiin
viittaava päähine, harvaa karvoitusta nenän alla ja jos-
kus leuassakin. Omistaa kaksi- tai nelipyöräisen ajo-
neuvon ja osaa purkaa ja koota sen tarpeen vaatiessa
(tai ainakin näyttää siltä).

Emo-mimikry: Näyttää siltä, että kantaa koko maail-
man murheita harteillaan. Yleisilme mustanpuhuva,
mutta iho kalpea kuin My Chemical Romancen Jim
Adkinsilla. 

Biologian fuksien määrityskaava

1. Ei ulkoisia erityistuntomerkkejä -> Biologicus passerdomesti-

cus, harmaavarpunen
-   Jokin ulkomuodossa pistää silmään -> 2

2. Habitus viittaa ulkoilmaan ja/tai kirpputoreihin -> 3
-   Habitus lähinnä siistiin sisätyöhön viittaava -> 6

3. Vaatetus kirpparikamaa, usein värikästä. Hiustyyli usein rasta
-> Eko hoerhoe, ituhippi
-   Vaatetus voi olla kulahtanutta, mutta väritykseltään hillitym-
pää, tai selvästi retkeilyyn tarkoitettua. Kampaus voi olla epä-
siisti, mutta rastat harvinaiset -> 4

4. Suoraryhtinen ja energinen, sanat ”hevonen” ja ”poni” (usein
mikä tahansa söpö ja pörröinen eläin) aiheuttaa silmien lasittu-
misen -> Eko equidus, heppatyttö
-   Käyttäytyminen vähemmän innokasta ja energistä, vain luon-
nonvaraiset söpöt eläimet voivat aiheuttaa muutoksia käytöksessä
-> 5

5. Innokas luontoharrastaja, täysikasvuisena usein parrakas, tyy-
pillisiä vaatekappaleita villapaidat ja kumisaappaat -> Eko hir-

sutae, risuparta
- Vaikea erottaa edellisestä pelkän ulkomuodon perusteella. Muu-
tamat avainsanat, kuten ydinvoima ja talouskasvu, aiheuttavat ot-
sasuonen pullistuman. Yleensä yrmeämpi ja vakavamielisempi
kuin E. hirsutae -> Eko linkolae, ekofasisti

6. Käyttäytyminen reipasta ja aktiivista, yleensä hyvä ryhti -> 7
-   Käyttäytyminen flegmaattisempaa, ryhti tyypillisesti huo-
nompi -> 8

7. Kiltin ja kunnollisen näköinen kansankynttilä -> Magistera

magistera, tuleva opettaja
-   Ulkoisesti usein samannäköinen kuin M. magistera, hyvä
diagnostinen käytöstuntomerkki ks. kohta 4 -> Eko equidus, hep-
patyttö

8. Silmissä tyypillisesti havaittavissa ns. hullunkiilto, tuntee vetoa
teräviin esineisiin, Galenos aiheuttaa korkeintaan hetkellisen kul-
makarvojen kohoamisen -> 9
-  Rauhallisempi ja tasapainoisempi, Galenoksen näkeminen nos-
taa sykettä -> Laboratorius medicalis, lääkäri

9. Laboratorius nobelis, hullu tiedemies. Jaetaan perinteisesti
kolmeen alalajiin, joiden erottaminen toisistaan voi olla vaikeaa.
Luotettava määritys vaatii pidempiaikaista käyttäytymisen seu-
rantaa ja huomattavaa rutinoitumista havainnoitsijalta (vuosi-
kurssi N tai vähän alle). 
- L. n. sadisticus, leikkelijä: jutut hyvin levottomia, usein jopa
aggressiivisia
- L. n. lummeii, jauhaja: puhuu levottomia mutta vähän edellistä
hillitympi

- L. n. khlorofyllis, kasvikeiju: puhuu ihan sekavia
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Emman ryhmä: Emma (PRO), Eeva, Mervi, Ninnu, Ella, Teemu, Marco

Kuvasta puuttuvat: Turo, Anniina, Iiris, Tiina, Lotta, Tiia

Emmin ryhmä: Joakim, Sonja, Lea, Helena, Emmi (PRO)

Kuvasta puuttuvat: Tea, Marco (poseeraa Emman ryhmässä), Miia, Essi, Anniina, Laura
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Hannan ryhmä: Jenna, Jarno, Elisa, Satu, Pirita, Suvi, Hanna (PRO), Sebastian

kuvasta puuttuvat: Hennareetta, Heidi, Julia, Veera

Johannan ryhmä: Camilla, Maria, Taru, Reetta, Markus, Kukka-Maaria, Asta, Saara, Jonna, 

etuallalla Johanna (PRO) Kuvasta puuttuvat: Sally ja Jaakko
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Tainan ryhmä: Taina (PRO), Aura, Pinja, Arttu, Peetu, Joni, Ursus arctos ssp. fuksi, Maria,

Anna-Leena, Henna, Karoliina, Maria Kuvasta puuttuu: Anu
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On harmaa ja pilvinen sunnuntaiaamu Norssin yläas-
teen hiekkakentällä. Kello lähenee kahtatoista, ja pai-
kalle alkaa pikkuhiljaa valua enemmän tai vähemmän
urheilullisen näköisiä opiskelijoita. Ohikulkijaa touhu
saattaisi ihmetyttää: kyseessä on OLuT:n jo perin-
teeksi muodostunut jalkapalloturnaus.

Ensimmäisten pelien pitäisi alkaa tasan kahdeltatoista.
Nikolin joukkuetta ei kuitenkaan kuulu eikä näy, joten
vastustaja FOK saa odotella ensimmäistä peliään vielä
jonkin aikaa. Toisella kentällä Sigma ja Valenssi sa-
avat kunnian aloittaa päivän ensimmäisen ottelun.

Toimin itse kakkoskentän tuomarina ja aloitin hom-
mani puoli yhden maissa, kun vastakkain pelasivat
Syntaksis ja FOK. Voittajasta ei ollut epäselvyyttä: kil-
tamme päihitti vastustajansa numeroin 3-1. Seuraa-
vaksi  Syntaksis sai vastaansa Histonin, joka
päihitettiin numeroin 3-0. Näihin aikoihin alkoi sataa
tai pikemminkin tihkuttaa, mutta se ei näyttänyt pe-
laajia haittaavan. Siltä ei ainakaan näyttänyt Bf:n ja
FOKin pelissä, joka päättyi biofyysikkojen voittoon
2-1. Epäonninen FOK ei pärjännyt seuraavassakaan
pelissään, kun Histoni laukoi lopputulokseksi 0-2.
Lohkon viimeisessä pelissä Bf sai vastaansa Syntak-
siksen, ja joutui taipumaan numeroin 1-2.

Kello kolme alkoivat välierät, joiden voittajat pääsivät
finaaliin ja häviäjät pronssipeleihin. Tiukan ja tasaisen
pelin jälkeen Sigma peittosi Syntaksiksen maalein 1-
0 ja eteni finaaliin kohtaamaan Atlaksen. Biologikilta
puolestaan jatkoi pronssipeleihin, joissa vastassa oli
Bf. Jännittävä pronssipeli päättyi lukemiin 2-1 Syn-
taksiksen hyväksi. Pronssia siis sai Syntaksis, hopeaa
Atlas ja koko turnauksen voittajaksi selvisi Sigma.

Tuomarin näkökulmasta pelit sujuivat yhtä harmitta-
vaa loukkaantumista lukuun ottamatta todella hyvin,
vaikka neljän tunnin viettäminen enemmän tai vähem-
män paikallaan seisten tihkusateessa ei kamalan haus-
kaa ollutkaan. Kolmas sija OLuT:n
jalkapalloturnauksesta ei ole killalle mikään huono
saavutus, mutta olen varma, että pelaajat olisivat pys-
tyneet vieläkin parempaan, jos paikalla olisi ollut
enemmän väkeä kannustamassa  :D

Teksti: Sonja Viljamaa
Kuva: Mikko Pentisaari

OLuT:n futisturnaus
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Karu saari on niitä omituisimpia kesätyöpaikkoja.
Kuitenkin päädyin sellaiselle kahdeksi viikoksi
viime kesänä. Tehtäväni oli avustaa selkälokki-
tutkimuksessa rengastamalla poikasia ja seuraamalla
pesintää. Lisäksi rengastin kalalokin poikasia. Tulok-
sista tiedän vain, että yksi saarella asuva har-
maalokki mielellään popsi muiden lokkien poikasia.
Sen pesän vierestä löytyi kolmen rengastamani
poikasen renkaat.

Työpaikkana saari on haastava. Erityisesti kun siellä
on kaksi viikkoa ja pääsee pois vain kerran. Lisära-
sitteen aiheutti  majoitustilojen alkeellisuus. Majoi-
tuin vanhaan pookiin, jonka katto piti vettä, seinät
eivät, veto oli huomattava ja paikka oli täynnä
pääskysenpesiä. Muuten pääskyistä olisi ollut
pelkkää iloa, mutta ne päättivät laulaa parin metrin
päässä päästäni auringonnousun (klo 3) aikaan joka
aamu. 

Pääskyjen ja lokkien lisäksi saarelta löytyi muitakin
eläimiä.  Pookin vieressä oli merikihun pesä,
selkälokkikolonioiden lähellä pesi myös tiiroja,
räyskä ja meriharakoita, muutama valkoposkihanhea

löytyi ja jokunen västäräkkikin oli eksynyt paikalle.
Nisäkkäistö koostui yhden kalastajan koirasta, joka
kävi saarella kerran ja yhdestä kärpästä, joka pomppi
vastaan, kun tein lounasta.

Opin nopeasti, että eri lajien poikaset toimivat ihan
eri tavoin rengastettaessa. Selkälokit ovat kilttejä.
Kädessä ne korkeintaan ulostavat. Maassa ne juokse-
vat lähimmän pystysuoran maastonkohdan luokse ja
painautuvat sitä vasten piiloon. Yleensä ne juoksivat
polveani vasten piiloon minua. Kalalokit ovat vähän
ärsyttävämpiä. Ne lähtevät kirkuen pakoon ja
jokainen poikanen lähtee eri suuntaan. Kun ne laittaa
reppuun odottamaan vuoroaa, ne oksentavat. Har-
maalokki on lokeista pahin. Poikanen puree ja osa
vanhemmista täräyttää takaraivoa. Räyskänpoikaset
ovat hyvinkin ystävällisiä. Aikuiset ovat sitten oma
luokkansa. Ne saattoivat tulla 150 metrin päästä naa-
purisaarelta huutamaan raivoaan minulle. 

Ps. Varokaa etteivät pääskyset pasko meksikon-
pataasi.

Kuvat ja teksit: Juhani Hopkins

Töissä lintusaarella





Luvassa  tirppojen bongailua ja mukavaa  yhdessäo-
loa!  Nautiskellaan myös makkarasta nuotion äärellä.

Pe 13.5  bussikyydillä Liminganlahdelle ja 
la 14.5 polkupyörillä Oulun Hietasaareen.

Tarkempaa infoa tulossa Bilsa-listalle!

Syntaksiksen linturetki 13.-14.5.2011


