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Juliana Heikkinen

Aurinkoista kevään ruskean vaiheen 
loppua, arvoisat lukijat! 

Näin kesän kynnyksellä ajattelin kir-
joittaa teille jaksamisesta – tai 

paremminkin siitä, ettei jaksa. Joulu-
loman virkistämänä suunnittelin opti-
mistisena itselleni aivan liian raskaan 
lukujärjestyksen keväälle. Mielessäni 
kävi kyllä pienoinen epäilys, ja harkitsin 
opintoneuvojalla käyntiä. Ajattelin kui-
tenkin, että ongelmani ja kysymykseni 
olivat liian pieniä, enkä sitten tohtinut 
opintoneuvojaa häiritä. Muutama väärä 
kurssivalinta oli kuitenkin kaataa koko 
kevään. Myöhemmin jouduin karvaasti 
toteamaan, että liika on liikaa. Kamalan 
väsymyksen iskiessä ja epätoivon kuris-
taessa minun oli lopulta pakko mennä 
säikyttelemään opintoneuvojaa kriisei-
neni. Hän kevensi kivirekeäni ja lisäsi 
luistoa sen jalaksiin. Keskustelujen jäl-
keen oli helpompi hengittää.
 Ennen joulua ajattelin Lehdy-
kästä kehittyvän itselleni tärkeän hen-
kireiän, mutta jossain vaiheessa tuokin

reikä tuntui kutistuvan olemattomiin. Kun 
Lehdykän uupunut toimittajakin vielä 
otti hermolomaa ja lähti viikoksi ete-
lään seuraamaan jääkiekkoa, ei hän-
kään ollut potkimassa takamuksille. Pari 
tuntia sitten, Wordin kaatuessa kolman-
nen kerran ja syödessä juttuni, vannoin, 
etten kirjoita enää koskaan Lehdykkään, 
en fuksi-Lehdykkään. En tee yhden yhtä 
esseetä, raporttia tai tenttiä. En järjestä 
palautepäivää. En nouse sängystä ylös 
ennen kesäkuuta.
 Mutta niin vain nyt kirjoittelen pää-
kirjoitustani uusiksi, ja kaikki tuntuu taas 
astetta valoisammalta. Mitä tarvittiin 
mieleni piristämiseen? Cranberriessejä 
stereoista ja sinitiainen ikkunani edessä 
suuressa kuusessa. Hetken huoahta-
minen kaiken kiireen keskellä. Juus-
tonostoreissu ystävän kanssa. Suihku. 
Pieniä, mutta niin suuria asioita. Edellä 
on oikeastaan kaikki, mitä ihminen tar-
vitsee selviytyäkseen epärealistisista ja 
yli-inhimillisistä suunnitelmista. Oikein 
rentouttavaa kesää! 
 Tavataan syksyllä!

Pääkirjoitus
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Tea Swanljung

Kevätlukukausi alkaa olla lopullaan. 
Vappukin on ohi. Säät eivät tosin 

vapunaikaan kauheasti suosineet, 
mutta eihän se juhlintaa haitannut. 
Mieltä lämmitti kun meidän kilta voitti 
kirkkovenesouduissa kisaavan Histonin 
joukkueen. Muutenkin sijoituttiin aina-
kin viime vuotista paremmin eikä todel-
lakaan oltu viimeisten joukossa. Hyvä 
me! Perheen pienimmille suunnattu 
Vinpa sujui tänäkin vuonna hyvin ja taisi 
olla yleisömenestys huonon sään ansi-
osta. 
 Laskiaisena kuitenkin meidän kil-
lalta jäi mäenlasku väliin. Silloin illalla tuli 
vietettyä yhteisbileet Blancon kanssa. 
Ne menivät oikein mukavasti opiske-

Puheenjohtajalta

lijoiden saunoessa, tanssiessa, kisa-
tessa ja nauttiessa tarjoamisista. Itse-
kin tykkäsin seurata menoa tiskin takaa 
sekä kisoja juontaessa. Muutenkin kil-
tojen välistä yhteistyötä tullaan jatkos-
sakin harjoittamaan. Nyt keväälle ei ole 
tulossa mitään suurempaa, tosin oman 
killan sisäiset kevätkauden päättäjäiset 
olisi tarkoitus järjestää.
 Hallituskauden aikana keväällä 
on ollut erilaisia tapahtumia. Osa kilta-
laisista oli Joensuussakin viettämässä 
BiTa:a muiden biologian opiskelijoiden 
kanssa. Täällä Oulussa hallitus järjesti 
perinteiseen tapaan Operaatio linnun-
tien. Päivän aikana saatiin koko reitti 
läpikäytyä 15 hengen porukalla ja lisäksi 
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suurin osa naakan pöntöistä puhdistet-
tua. Onneksi oli tehokas talkoojoukko 
ja paljon uusia linnunpönttöjä, joita 
olimme tehneet edellisenä iltana. Seu-
raavan päivän Kalevassa oli myös sitten 
talkoista juttu, jossa oli kuva, kuinka 
Juuli kiipesi puuhun laittamaan pönttöä. 
Linnut saivat jälleen puhtaat pöntöt ja 
talkooväki hyvän mielen. Pönttö sekai-
sin bileet olivatkin sitten rauhallista illan-
viettoa paistaen samalla lettuja. 
 Lintujen kevätmuuttoa on ehtinyt 
opiskelujen ohella hieman seurata, pää-
siäislomalla Etelä-Suomessa ja sitten 

kerran Liminganlahdella, jolloin valitet-
tavasti ei ollut kaukoputkea mukana 
ja kiljuhanhi jäi näkemättä. Kevään 
aikana mahtavinta oli nähdä lapinpöl-
löpariskunta Hietasaaressa, sen näin 
ensimmäistä kertaa elämässäni. Lintu-
harrastus on mukavaa ja peruslajintun-
temuksen tiedoilla pärjää hyvin alkuun. 
Suosittelenkin nyt kevätpäivinä, että 
vaikka vuokraa killan kaukoputken ja 
lähtee staijaamaan! Hyvää loppukevättä 
ja kesää kaikille opiskelijoille! Syksyllä 
taas hallitus järjestää kaikkea mukavaa 
toimintaa.

Paavo Närhi

Tällä kertaa arvosteltavina on kaksi 
kiinnostavaa romaania. Uudet 

aineistontoimitusohjeet ovat toisaalla 
lehdessä ja lehtihän on värillisenä osoit-
teessa www.student.oulu.fi/~syntaksi.

Jeff Long: Descent (1999), 
suom. Helvetin piirit (2001) 585 s.

Tapahtumat alkavat kun eri puolilta 
maailmaa alkaa löytyä uskontojen 

kuvaamaa helvettiä muistuttavan 
valtavan luolaverkoston sisäänkäyn-
tejä. Maanalaista maailmaa asut- 
tavat hadaalit, klassiset demonien tunto- 
merkit omaava, menneen korkeakult-
tuurinsa ajoista degeneroitunut, raaka-
laismaisen sadistinen, kannibalistinen 
sukupuuttoon kuolemassa oleva ihmis-
laji. Sen vuosituhansien ajan pinnalle 
tekemät retket ovat synnyttäneet uskon-

Taitoksia

 

Tule,
sinä auringon kaltainen
ainoa laatuasi.
Tule,
puistojen lehdet
kellastuvat
ilman kasvojasi.

Tule,
maailma on tomua täynnä
ilman sinua.
Tule,
tämä seura, tämä elämä
on kylmää
ilman sinua.

         Mawlana Rumi
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tojen helvettimyytit, mutta kirjassa 
ihmiset pistävät kyllä paremmaksi. Välit-
tömästi luolastojen löytymisen jälkeen 
valtiot ja suuryhtiöt aloittavat hadaalien 
teurastuksen, alueitten valloittamisen, 
kaivostoiminnan ja asutuksen. Pää-
osaan nousee suuryhtiö Helioksen 
rahoittama tieteellinen retkikunta, jonka 
tehtävä näyttäisi päällisin puolin olevan 
tutkia luolastoja sekopäisten uskonnol-
listen palkkasoturien ja hadaalien orjana 
ja sittemmin ihmisorjien vartijana olleen 
Iken turvin. Harvat henkilöhahmoista 
ovat yksiselitteisesti hyviä tai pahoja, 
ja jokaisella on omat epäilyttävät motii-
vinsa.  
 Longin kerrontatyyli on etäinen ja 
toteava, mikä sopii kirjaan hyvin, ja eri-
tyisesti maanalainen miljöökuvaus on 
loistavaa. Kirja on melko pitkä mutta 
kaikkine henkilöineen ja sivujuonineen-
kin melko helppolukuinen. Lisää sivulla 
www.randomhouse.com/features/
thedescent/hell.html

Ken MacLeod: Star Fraction (1995), 
suom. Tähtijaosto (2000) 431 s.

Kirjan päähenkilö on raskaasti 
tietokoneistetun ja keskusher-

mostoon yhdistetyn aseensa kanssa 
jutteleva trotskilainen  palkkasoturi Moh 
Kohn. Tapahtumat sijoittuvat lähitule-
vaisuuteen Englantiin, jossa Israelin 
ydiniskujen vuoksi hävityn EU:n yhden-
tymissodan jälkeen aikoinaan syrjäytetty 
kuningashuone on entisten YK:n  ja 
Yhdysvaltojen (US/UN) miehityksen 
avulla kaapannut vallan tasavaltalaisilta. 
Todellinen valta on kuitenkin US/UN:n 
avaruuteen sijoitettuja ja aikoinaan 
USA:n konkurssiin ajaneita lasertykkejä 

hallitsevalla Avaruuden Puolustusvoi-
milla sekä teknologiapoliisi Stasiksella. 
US/UN pitää valtaansa yllä ’rauhanpro-
sessilla’ eli sotilaallisella hajota-ja-hal-
litse taktiikalla. Tapahtumat käynnistyvät 
kun Stasiksen yliopistolle tekemän iskun 
seurauksena Kohn altistuu laittomille 
muistilääkkeille jotka hänet palkannut 
tutkija kehitti ja aktivoi aikoinaan isänsä 
kommunistiselle Neljännelle Inter-
nationaalille kirjoittaman ja tietover-
kossa kehittyneen tiedostavan tekoälyn 
Sokean Kellosepän. Tämän seurauk-
sena Kohn ja tukija saavat Stasiksen 
ja Avaruuden Puolustusvoimien lisäksi 
vastaansa myös tekoälyjä vastustavan 
Carbon Life Alliancen (rekisteröity terro-
ristijärjestö nro 3254). Tapahtumat alka-
vat fundamentalistikristittyjen Beulah 
Citystä, entisestä Islingtonista, ja sijoit-
tuvat pääosin viereiselle lukemattomien 
militanttien poliittisten ryhmien itsenäi-
sistä mikrovaltioista (jopa julkisen sekto-
rin lakkauttamisen jälkeen rappeutunut 
maanalainenkin on itsenäinen valtio) 
koostuvalle anarkokapitalistiselle vyö-
hykkeelle.
  Kirja on omaperäinen, poliitti-
sesti kantaaottava, täynnä  toimintaa ja 
älyvapaita järjestöjä ja ismejä. Tarina on 
loistava ja hyvin kirjoitettu, mutta paikoi-
tellen varmasti raskaslukuinen tämän 
tyyppisiin kirjoihin tottumattomalle. Kir-
jailijan muut samaan maailmaan sijoit-
tuvat romaanit ovat Stone Canal (1996), 
Cassini Division (1998) sekä Sky Road 
(1999).

 

Ken MacLeod
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Kristjan Niitepõld

Alankomaiden kevät alkoi vähitellen, 
itsetietoisen rauhallisesti astellen, 

varmana oikeutuksestaan. On toki vie-
hättävää nähdä mustapyrstökuireja ja 
valkovuokkoja maaliskuussa, mutta val-
miiksi vihertävässä maisemassa kevään 
merkit eivät säväytä samalla tavalla 
kuin Pohjolassamme. Tottumuskysy-
myksiähän nämä ovat; ensimmäisestä 
kulottuneen heinän pilkahduksesta voi 
kunnolla iloita vasta kun on tuijottanut 
talven hankia pimeästä kuukaudesta 
toiseen. 
 Pienenä myönnytyksenä on sen-
tään todettava, että monet muuttolin-
nut saapuivat tänne pieninä rysäyksinä. 
Oululaisille erityinen mustapyrstökuiri 
huikkasi eräänä maaliskuun ensimmäi-
sen viikon iltana saapuneensa koti-
matkani varren pellolle, ja seuraavasta 
aamusta alkaen kuirit osoittautuivat pel-
tojen peruslinnuiksi. Kottaraiset ja viher-
peipot ovat lauleskelleet koko talven

ajan, joten äänimaailma muuttui mieltä 
lämmittävän keväiseksi maaliskuun 
lopulla, kun kaikkialle ilmestyi laulavia 
tiltaltteja ja etelänpuukiipijöitä.  
 Kasvimaailma tuotti minulle 
erään karvaan pettymyksen. Pyörätien 
varteen oli jo aikaisin keväällä ilmestynyt 
versoja, joiden ensin arvelin kuuluvan 
niille kuuluisille hollantilaisille tulppaa-
neille, mutta päädyin kuitenkin veik-
kaamaan krookuksia. Kun krookukset 
sitten puhkesivat muualla kukkaan, taju-
sin että versot saattaisivat sittenkin olla 
tulppaaneja. Tarinan dramaattiset kään-
teet latistuivat kuitenkin antikliimaksiksi, 
kun ensimmäiset kukat aukesivat. Ne 
olivat narsisseja. Tylsää.

Moi pyöräilijä!

Alankomaalaisten logistisia kykyjä 
täytyy kehua, mitä pyöräilyyn tulee. On 

Hollannin kevät
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näet tuiki tavallista nähdä vanhemman 
kuljettavan yhtä lasta takanaan tara-
kalla ja toista lasta edessään pyörän 
ohjaustankoon kiinnitetyssä istuimessa. 
Pyörässä on toki usein myös pari lauk-
kua tavaroita varten. Tehokasta.
 Koska pyörällä liikkuvia ihmisiä 
on paljon, on äärimmäisen tavallista 
ja sitä kautta tyypillisen alankomaa-
laista, että kaksi toisensa tuntevaa, 
mutta yleensä eri suuntiin matkaavaa 
pyöräilijää kohtaa toisensa. Tästä 
sukeutuu yleensä keskustelu, jota käy-
dään pyörien liikkuessa, elleivät kohdan-
neet sitten muuta liikennettä uhmaten 
pysähdy. Hyvästelyt ainakin toimitetaan 
taas jo liikkeelle lähdettyä, ja kaduilla 
kaikuu tuon tuosta laulahtava huikkaus 
’doei’, joka lausuttuna kuuluu duu’i. En 
ymmärrä, miksi tämä kaikki tuntuu erityi-
seltä, eivätkö suomalaiset muka huutele 
pyöräileville tutuilleen? Lakonisestiko 
vain moikataan?
 Hauskaa on, että jostakin 
kumman syystä Groningenin murteessa 
tavallinen tervehdys on – uskokaa tai 
älkää – moi! Moi lausutaan ja kirjoite-
taan aivan samalla tavalla kuin meil-
läkin. Hollantiko muka vaikeaa! Tosin 
on luultavaa, että Amsterdamissa moin  
käyttäjää pidettäisiin junttina.

Opin täällä minäkin

Alankomaalaisia pidetään käytännön-
läheisinä ja mutkattomina ihmisinä, ja 
ainakin yksi käytännön asia on täällä 
ratkaistu ällistyttävän yksinkertaisella 
tavalla. Yliopiston tiloissa on näet kaik-
kien salien ovissa ovisilmä. Näinkö saisi 
pidettyä vaivaantuneet teekkarit pois 
YB 210:n ovelta?

Yritän muuten sitkeästi käyttää sanoja 
’Alankomaat’ ja ’alankomaalainen’. 
Ilmeisesti ne ovat suositellumpia kuin 
Hollantiin viittaavat ilmaisut, sillä Hollanti 
todellakin on vain alue Alankomaiden 
länsiosassa. Ainakin jotkut alankomaa-
laiset kuulemma närkästyvät, jos eng-
lanniksi käyttää ilmaisua ’Holland’ koko 
maan nimenä. Tosin tuohon sortuvat 
usein alankomaalaiset itsekin. En tosin 
ihan ymmärrä mitä alankomaalaisille 
kuuluu, miten me heitä kutsumme. 
Onhan suomen kielessä pitkät perinteet 
koko maan nimeämistä yhden alueen 
mukaan, kuten Alankomaiden naapu-
rin, Saksan, ja oman naapurimme Viron 
kohdalla on käynyt. Eikä unohtaa saa 
Varsinais-Suomea, kiitokset nimestä 
vain. Kannattanee siis pyrkiä käyt-
tämään Alankomaita, muttei tarvitse 
vaipua epätoivoon, jos joskus Hollannin 
luikauttaa.
 Belgiaan kuuluvalla Flanderin 
alueella puhutaan kieltä, jota puhujansa 
kutsuvat flaamiksi, mutta joka oikeasti 
on hollannin kieltä. Belgialaiset ään-
tävät murrettaan pehmeämmin, mutta 
samaa hollantia se silti on. Kieltä voi 
siis suruitta kutsua hollanniksi.

Schiermonnikoog opettaa

Alankomaiden Hailuodossa, Schier- 
monnikoogissa, tehdään runsaasti 
kasvi- ja eläinekologista tutkimusta, vie-
läpä usein noita kahta yhdistäen. Vah-
vana esiintyy näkemys ettei noita kahta 
voi kovin tiukasti toisistaan erottaa. Saari 
on siis biologismielisen normaaliuden 
tyyssija erilaisine ekologisine koekentti-
neen; yhtäällä suolaluhdalla voi nähdä 
aidattuja ja lannoitettuja koeruutuja, toi-
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saalla taas ruohonleikkurilla tasaiseksi 
parturoitua luhtakasvillisuutta. 
 Niinpä voitte kuvitella järkytyk-
seni, kun eräänä päivänä sattui silmiini 
omituista toimintaa keskellä silmänkan-
tamattomiin ulottuvaa hiekkatasankoa. 
Kiikarillakaan ei touhusta saanut selvää, 
joten piti oikein mennä paikan päälle 
asiaa tutkimaan. Ja siellä, tuulten tuiver-

taman hiekkaerämaan selkosilla ahersi 
parinkymmenen ihmisen ryhmä raken-
tamassa hiekkalinnoja! 
 Syitä tähän käytökseen tiedustel-
lessa selvisi, että nämä ihmiset olivat 
saarella virkistyspäivää viettäviä ark-
kitehteja. Hyvä opiskelijatoveri tai jo 
valmis biologi, ei huolta, me olemme 
niitä normaaleja.

Tee näin: Kerää kakkaa ja laske koealojen hanhien ja jänisten runsaudet. 

Älä tee näin: Rakenna hiekkalinnoja keskelle hiekkatasankoa.
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Marja-Liisa Timonen

Alkukaaoksen jälkeen elämä on 
kevään aikana asettunut melko lailla 

vakioraiteisiinsa, olemme saaneet naut-
tia säiden puolesta kuivimmasta ja läm-
pimimmästä keväästä vuosikymmeniin. 
Nyt sitten tällä viikolla sadehanat ovat 
taas auenneet ja tätäkin kirjoittaessani 
vesi litisee “kotoisasti” räystäältä, tuulen 
lisätessä sään kastelevuutta vielä enti-
sestään. Mutta enpä taida valittaa enää 
tässä vaiheessa, kun viimeinen kuu-
kausi täällä on jo alkanut – siitäkään 
huolimatta että pyykkien pesu ja kuivaus 
on tällä säällä miltei mahdotonta sekä 
sisällä että ulkona. Opiskelut ovat jat-
kuneet samaa rataa, lukuun ottamatta 
miellyttävää kolmen viikon pääsiäislo-
maa tuossa kurssien välissä. Kevään 
todelliset koitokset ovat kuitenkin vielä 
edessä päin, sillä toukokuun lopussa

rysähtää yhden viikon aikana loppu-
tentit kaikista kevään kursseista – olen 
vakaasti sitä mieltä ettei siinä ole niin 
mitään järkeä, ihmiset tuntuvat menet-
tävän hermonsa kerratessaan 4-5 tent-
tiin yhtä aikaa.

Mutta mitä jäi käteen?

Loppujen lopuksi olen huomannut että 
mitä pitempään täällä on viivytty, sitä 
kriittisemmäksi huomaa itse tulevansa 
miltei kaikkien asioiden suhteen – tar-
koittaa käytännössä sitä että asenne on 
kuin huomaamatta muuttunut positiivis-
painotteisesta ‘Onpas Mukava Oppia / 
Nähdä Uusia Asioita Ja Ihmisiä jne.’ kriit-
tisempään ‘Pahus, Miksi Täällä Kaikki 
Tehdään Niin Vaikeasti/Omituisesti, 

Kuulumisia graniittikaupungista
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Kyllä Suomessa On Kaikki Paremmin!’ 
–linjaan. Ja mikäli enteet pitävät paik-
kansa, tuohon jälkimmäiseen linjaan 
tulee minunkin mielipiteeni loppujen 
lopuksi jäämään. Kaipa tämän kevään 
opetuksena omalta osaltani oli se, että 
kannattaa olla tyytyväinen siihen, miten 
useimmat asiat hoidetaan Suomessa, 
koska se on loppujen lopuksi se paras 
tapa, eikä parempia vaihtoehtoja 
oikeasti useinkaan ole edes tarjolla. 
Mitenhän kiteyttäisin ajatukseni tältä 
loppukevään osalta, etten antaisi liian 
negatiivista ja hapanta vaikutelmaa? 
 No, aloitetaan siitä että jos olet 
joskus valittanut esim. kierrätyksen 
toimimattomuudesta, Kelan/pankkien/
sähköyhtiön/puhelinlaitoksen/minkä 
tahansa viraston tai tahon palveluista, 
kauppojen jonoista, opetuksen tasosta 
yliopistolla Suomessa jne., niin suositte-
len muutaman kuukauden visiittiä vaik-
kapa tänne. Takaan että näkökulmasi 
tulee muuttumaan. En suinkaan halua 
lietsoa tässä mitään suurta suvaitse-
mattomuuskampanjaa, sillä kaikkihan 
on loppujen lopuksi kiinni siitä, millai-
sella mielellä itse olet liikenteessä – 
todellisuudessa kaikki havaintoni ovat 
varmaan vain koti-ikävän aiheuttamaa 
subjektiivista “oma napa lähinnä” -har-
haa, joka tulee haihtumaan viikon Suo-
messa oleskelun jälkeen.
 Jos vielä pureskelen vähän 
enemmän täkäläistä opiskelua ja ope-
tusta, niin ainakin minulle on jäänyt vai-
kutelma hiukan hajanaisesta “jokaiselle 
vähän kaikkea pintaraapaisuna” –sys-
teemistä, johtuneeko sitten pelkästään 
omista kurssivalinnoistani, jotka eivät 
sisällöltään ja vaatimustasoltaan tuntu-
neet vastaavan esim. Oulun kursseja 
ja vaatimustasoa. Toki koko tutkinto-

systeemi on täällä erilainen, useimmat 
käyvät läpi 4 vuotta yliopisto-opiskelua, 
jonka jälkeen sitten voivat päättää halu-
avatko jatkaa ns. postgraduate –tasolla 
eli tähdätä maisterintutkintoon ja myö-
hemmin kohti PhD:ta. Ja nämä jatkajat 
tuntuvat monessa yhteydessä olevan 
ns. parempaa kastia, eli ainakin usko-
vat tietävänsä monista asioista paljon 
enemmän kuin muut… 
 Oma lukunsa näyttää olevan 
lajintuntemus sekä muut käytännön 
taidot (esim. mikroskoopin käyttö!), jotka 
minusta ainakin Oulussa on katettu kai-
kille yhteisissä perusopinnoissa varsin 
tehokkaasti. Parasta aikaa osallistun 
eräälle kasviekologian kurssille – odotin 
innolla oppivani jotain uutta täkäläisestä 
kasvillisuudesta, kasviekologisesta tut-
kimuksesta tai ainakin joitain uusia 
lajeja. No, ainakaan kurssin assareista 
ei huomattavasti apua ollut, kun he 
joutuivat mm. ottamaan mukaan “näyt-
teen” kuolleesta piikkihernepensaasta 
varmistuakseen “että se tosiaankin on 
kataja”! Eli turha kysyä mitään itselle 
tuntemattomista lajeista - saroja, heiniä 
tai sammalia taitaa olla turha mainita-
kaan. Jotta ette nyt aivan järkyttyisi, voin 
kuitenkin kertoa että kurssien vetäjät 
ovat kyllä yleisesti olleet ihan päteviä ja 
alastaan innostuneita, mutta esim. nuo 
em. assistentit olivat näitä ‘kaikentietä-
viä’, jo tutkimusta tekeviä postgraduate-
tyyppejä. Ongelma taitaa pohjimmiltaan 
olla se, että tutkintorakenne on paljon 
hajanaisempi kuin esim. Oulussa, ja 
sen vuoksi esim. mikroskopointitaidot 
ja lajintuntemus ovat lapsenkengissä. 
Täytyy kyllä myöntää että tuon em. koke-
muksen jälkeen täkäläisen kasvieko-tut-
kimuksen uskottavuus kärsi inflaation 
minun silmissäni...
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Elämää yliopiston ulkopuolella… 
kuten Orkneylla?

Niin, onhan sitäkin ollut ihan muka-
vasti, vaikka esseiden, raporttien ym. 
kirjallisten tuotosten väkertäminen onkin 
tuntunut vievän enemmän aikaa kuin 
Suomessa. Pääsiäisloman loppupuo-
lella saimme tänne lisää suomalais-
vahvistuksia: Kaartisen Riikka Oulusta 
ja Viitasen Emilia Manchesterista pyy-
hälsivät tänne meitä ilahduttamaan ja 
porukalla teimme ikimuistoisen ekskur-
sion Skotlannin koillispuolella sijaitse-
ville Orkneyn saarille – Riikka tietysti 
etenkin lintuja silmällä pitäen, ja me 
muut kaikkea mahdollista ihmetellen. 
Kuten aina täällä maassa, matkan var-
rella tuli törmättyä monenlaisiin kummal-
lisuuksiin esim. matkustuskäytännöissä 
– lauttamatkan loppupuolella ilmeni, että 
meillä käytössä olleessa, virallisessa (!) 
aikataulussa sattui vaan valitettavasti 
olemaan yli tunnin virhe, joka tietysti 
aiheutti ylimääräisiä mutkia matkaan, 
kun saavuimme perille vasta puolenyön 
jälkeen… “We are sorry for any inconve-
nience” oli lause, joka tuli liiankin tutuksi 
reissun aikana etenkin lauttamatkoilla, 
kun sekä ‘ferryyn’ sisään että sieltä ulos 
jonottaminen vei yli 1,5 h. 
 Ensimmäiset päivät majailimme 
Kirkwallin kaupungissa, retkeilimme 
merenrannoilla saaren länsipuolella – 
ja aurinko paistoi koko ajan täydeltä 
terältä! Yhdeksi päiväksi pöräytimme 
pienellä potkurikoneella Orkneyn kaik-
kein pienimmälle ja pohjoisimmalle saa-
relle, North Ronaldsaylle, jossa aikaa 
olisi voinut viettää rutkasti enemmänkin. 
Koko saari oli melkoisen litteä ja läpimi-
taltaan vain n. 6x3 km, saaren sisäosat 
pääasiassa peltoja ja laitumia, kallioiset 

vuorovesirannat  oli erotettu kiviaidalla 
laitumiksi (!) paikallisille lampaille, jotka 
elelevät rannalla vain merilevää syöden. 
Rantakallioilla kohtasimme huomattavat 
määrät sekä kirjo- että harmaahylkeitä, 
ja kyllä Riikkakin oli ihan kohtalaisesti 
työllistetty kiikareidensa kanssa, vaikka 
ymmärsin ettei tähtäimiin mitään hui-
keita harvinaisuuksia sattunut. Itselleni 
melkein kaikki havaitut merilinnut olivat 
uusia ja mielenkiintoisia lajeja – mm. 
suulat, etelänkiislat, riskilät, isokihut ja 
huomattavat määrät myrskylintuja saivat 
lintuinnostuksen jälleen pintaan!  Lisaksi 
visiitti saaren hienoon vanhaan majak-
kaan oli ikimuistoinen, eikä vähiten siksi 
että esittelijänä toimi oikein varsinainen 
majakanvartijan perikuva: harmaapäi-
nen ahavoitunut pappa kapteeninla-
kissaan, tarinoiden leppoisasti meille 
suomalaisturisteille. 
 Paluu ‘mainlandille’ ja sivistyksen 
pariin pikkusaaren rauhasta oli melkoi-
sen karu, jäljellä oli vielä yksi yö hos-
telissa ja seuraavan päivän ohjelman 
improvisoiminen – pääsiäispäivä hipihil-
jaisessa kaupungissa kun kaikki paikat 
ovat kiinni osoittautui kinkkiseksi tehtä-
väksi. Oman auton puutteessa hyödy-
timme koko reissun ajan huomattavissa 
määrin Kirkwallin taksiyrittäjiä, ja luul-
tavasti aiheutimme ylimääräistä pään-
vaivaa aika monelle ihmiselle viimeisen 
päivän toilailuillamme… Ihan kaikkea 
en taida viitsiä näin julkisesti paljastaa, 
mutta mainittakoon mm. että ensim-
mäistä kertaa elämässäni jouduin len-
tokentän turvapalvelun puhutteluun – 
yllätys, yllätys: tallustellessani Riikan 
kanssa lintuja kiikaroiden ja mereneläviä 
tutkiskellen ympäri Kirkwallin lentoken-
tän rannanpuoleista reunaa! Onneksi 
rikkeemme ei kuitenkaan johtanut jat-
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kotutkimuksiin, vaan saimme luvan luik-
kia häntä koipien välissä rantaa pitkin 
“riittävän kauas”.

Takaisin skottiarkeen – kotiinpaluuta 
odotellessa…

Lomanjälkeinen elämä on kulunut melko 
tiiviisti opiskelun ja työn merkeissä, vii-
konloppuina olemme retkeilleet lähiym-
päristössä ja sainpa eilisen kävelyretken 
aikana Riikalta näkemättä jääneen num-

miriekonkin “bongattua”. Edessä on 
vielä mm. Edinburgh-viikonloppu sekä 
erinäinen määrä muuttovalmisteluja 
sekä tentteihin kertausta toukokuun 
loppua kohden. Uskokaa tai älkää, en 
ole ollenkaan harmissani päästessäni  
taas palaamaan takaisin Suomen 
rajojen sisäpuolelle ja nauttimaan 
oikeasta suomalaisesta keväästä… Kai-
kesta huolimatta, älkää antako ehkä 
kieroutuneen asenteeni vaikuttaa lii-
aksi suhtautumiseenne vaihto-opiske-
luun Skotlannissa – maisemanvaihto 
avaa taatusti silmänne kotoisille asioille 
ja ainakin omalla kohdallani potkii opis-
kelumotivaatiota huimasti eteenpäin. 
Siispä rohkeasti hakemuksia täyttele-
mään ja kapsakkeja pakkaamaan – 
kyllä se kannattaa.
 Skotlannin kirjeenvaihtajanne 
päättää täältä sateen seasta tähän (ja 
uneksii jo melkein joka yö Oulun kotoi-
sesta tuoksusta). 

Valokuvat
· Dioina tai paperikuvina.
· JPG, TIFF tai EPS muodossa; digitaali-

kameran kuvat vähintään 72 dpi tarkkuu-
dessa, skannatut paperikuvat vähintään 
150 dpi tarkkuudessa, skannatut diat 
vähintään 750 dpi tarkkuudessa.
· JPG on häviöllinen kuvanpakkaus-

muoto, joten kuvaa ei saa tallentaa 
montaa kertaan tässä muodossa 
koska sen laatu heikkenee joka tal-
lennuksella.

 
Piirrokset

· Tussattuina mustavalk. paperikuvina.
· GIF, TIFF tai EPS muodossa (ei JPG) 

mustavalkoisina vähintään 150 dpi tark-
kuudessa.

Taulukot yms. XLS muodossa (Excel-taulukko).

Tekstit RTF, DOC tai TXT muodossa.
· Tekstit mahdollisimman vähän muo-

toiltuina, liiat muotoilut joutuu hävit-
tämään ennen taittoa.

· Pitkiin teksteihin väliotsikot.
· Kappaleenvaihdoksi tyhjä rivi. 
· Sarkain 1 cm, riviväli 1.
· Tekstiin ei saa liittää muita element-

tejä kuten kuvia tms. koska niitten 
laatu voi kärsiä ja ne joutuu siirtä-
mään erilleen ennen taittoa.

Ohjeet aineiston toimittamisesta
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Juliana Heikkinen

Aloitimme Hetan, Rikun ja Laurin 
kanssa kenttäelämän etukäteen ja 

karkasimme Oulangalle pari päivää 
ennen kurssin alkua. Matka taitettiin 
Rikun Ladalla, eikä kukaan meistä osan-
nut lauantaiaamuna aavistaa, mitä kaik-
kea Ladan kanssa saatiin kokea. Jo 
tässä vaiheessa täytyy sanoa, että tuo 
auto ei muistuta tavallista autoa muussa 
kuin siinä, että siinä on ratti ja neljä 
rengasta alla. En yllättyisi, vaikka sekin 
olisi Ladan tekosia, ettei Riku päässyt 
suoraan rappumme eteen, vaan hän 
kiersi ensin kaikki naapuritalotkin läpi. 
Ajo-ohjeissanihan ei voinut olla mitään 
vikaa… Lauria haettaessakin auto meni 
väärään pihaan, ja jäi vielä hankeen 
kiinni. Asiaa tosin ehkä auttoi se, kun

      

Riku päätti oikaista väärästä pihasta 
auraamattoman tien kautta Laurin talon 
pihaan. Ystävällisen koiranulkoiluttajan 
avulla pääsimme kuitenkin hangesta 
irti ja Hetaa hakemaan. Sitten matka 
Oulangan satumaahan saattoi alkaa – 
sukset katolla ja pulkat sylissä.
 Kuten sanottu, Rikun auto on 
epätavallinen. Se ansaitseekin kokonai-
sen kappaleen tässä kertomuksessa, 
sillä sitä ei voi sivuuttaa pelkällä mai-
ninnalla sivulauseessa. Auto siis on 
Lada vuosimallia -87, väriltään punai-
nen. Edessä olevat pyöreät lamput 
luovat siitä sympaattisen ja hyväntuuli-
sen näköisen. Kummallisuuksista mai-
nittakoon se, että avain täytyy laittaa 
oveen joka toinen kerta toisin ja joka 

Talviekologia ja -fysiologia
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toinen kerta toisin päin. Autossa on 
vakionopeudensäädin, koska sillä ei 
pääse juuri nopeampaa kuin 80 km/h. 
Tosin hyvässä alamäessä vapaalla ajet-
taessa se voi kiihtyä jopa sellaisiin huip-
pulukemiin kuin 100 km/h, mutta se 
lienee kyllä ehdoton maksimi. Jyrkiin 
ylämäkiin vauhti vastaavasti hidastuu 
50-60 km/h.
 Alkumatka meni mainiosti, sillä 
Riku ajoi. Eräs hauska hetki koettiin, kun 
peräämme ilmestyi samanlainen punai-
nen Lada. Riku sanoi, että sitä ei var-
masti päästetä ohi, mutta saman tien 
jouduimme kohtaamaan raa’an todelli-
suuden.  Se meni meistä kuin heittäen 
ohi. Muutaman sata metriä pysyimme 
perässä kaasu pohjassa ja imu päällä. 
Sitten häviö oli pakko tunnustaa.
  Kuusamosta eteenpäin ajoin 
minä, sillä minun oli tarkoitus hoidella 
muu sakki asemalle, kunhan Riku oltai-
siin heitetty Karhunkierroksen varteen, 
josta Rikun oli tarkoitus hiihtää ase-
malle. Kädet täristen tartuin rattiin, enkä 
kaikkien hämmästykseksi edes onnis-
tunut sammuttamaan autoa ensim-
mäiseen risteykseen. Rikun mukaan 
suoriuduinkin paremmin kuin hän 
ensimmäisellä ajokerrallaan, vaikka tan-
kissa olikin kengurubensaa. Kun köröt-
telimme mäkistä maastoa ja keräsimme 
muutamia autoja peräämme, mieleeni 
tuli eräs ajatus, joka huvitti Rikua valta-
vasti. Koskaan aiemmin jonkun junna-
tessa edessä en ollut ajatellut, että se 
auto ei välttämättä todellakaan pääse 
sen lujempaa. Niin autoiluun avautui 
uusi näkökulma.
  Pääsimme onnellisesti Karhun-
kierroksen varteen, vaikka ajaminen 
olikin huteraa: ratissa oli paljon tyhjää 
ja auto puolsi molemmille puolille tasai-

sen vaihtelevasti. Kun Riku oli jätetty 
Karhunkierroksen varteen, ajaminen oli 
vieläkin epävarmempaa. Nyt voin myön-
tää, etten ole koskaan ennen ajaes-
sani pelännyt niin paljon kuin tuolloin. 
Ajelinkin melko hitaasti, eikä mahan-
pohjista ottanut yhdessäkään Oulangan 
mäessä, vaikka yleensä niin tapahtuu. 
Aseman pihassa huokaisin jo helpotuk-
sesta, mutta liian aikaisin.
 Parkkipaikalla nimittäin hais-
toimme katkeran hajun ja huomasin 
ajaneeni parikymmentä kilometriä käsi-
jarru päällä. Sellaistahan sattuu naiskus-
keille useinkin, mutta eräs asia säikäytti: 
toinen takarengas oli niin kuuma, että 
Lauri poltti siihen sormensa. Säikähtä-
neenä soitin Rikulle ja hän otti asian 
tyynesti – aivan kuin olisin kertonut aja-
neeni ikkuna auki. Riku katsasti auton 
seuraavana päivänä hiihtoreissulta 
kotiuduttuaan. Hän tuli iloisena ker-
tomaan, että Lada on parempi kuin 
koskaan ennen: kaikki renkaat jarrut-
tavat. Ilmeisesti yksi jarrupala oli ollut 
paksumpi kuin muut, mutta olin kulutta-
nut sen muiden paksuiseksi ajellessani 
käsijarru päällä. 

Rakkaalla asemalla

Aseman majoitusrakennuksessa hais-
toin sen ihanan Oulangan hajun, josta 
jo lukion opettajani kertoi. Sellaisen ei-
välttämättä-järin-miellyttävän, mutta sel-
laisen hauskan puutalon hajun. Se sai 
hajumuistot pintaan. Oli ihanaa olla jäl-
leen rakkaassa paikassa, joka kenttä-
kurssien myötä oli muodostunut toiseksi 
kodiksi itse kullekin. Alussa paikka oli 
varsin autio, mutta sunnuntai-iltana 
väkeä alkoi saapua asemalle ja rakas 
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porukka oli jälleen koossa. Mieli oli hyvä. 
Retkeily aseman lähettyvillä rauhoitti: 
kiireinen elämä kaupungissa unohtui ja 
mieli puhdistui. Kuulimme Luontokes-
kuksesta, että Kiutakönkään lähellä oli 
nähty saukko. Jälkiä näkyi kyllä run-
saasti, mutta itse otus ei suostunut 
näyttäytymään meille monen tunnin väi-
jytyksestä huolimatta. Hupaisin havainto 
oli pitkät liukumajäljet, kun saukko oli 
heittäytynyt mahaliukuun ja tullut rin-
nettä alas kenties jaloillaan vauhtia 
potkien. Saukon piileskellessä aseman 
ruokinnan töyhtötiaiset ja kuukkelit ilah-
duttivat suuresti. Töyhtötiaisten, noiden 
lintumaailman jasser arafatien, iloinen 
hihitys valtasi välittömästi paatuneen 
kasviekologin sydämen.

Pyryä ja paakkuja

Varsinainen kurssi alkoi maanantaina. 
Kokoonnuimme aamupalan jälkeen 
luentosaliin, jossa Marko toivotti poru-
kan tervetulleeksi kurssille ja jakoi 

meidät ryhmiin. Meille esiteltiin kaikki 
huipputieteelliset ja monimutkaiset 
kurssityöt, jotka oli tarkoitus suorittaa 
minimiajassa. Lisäksi Kale puhui järvien 
ja jokien jäästä.
 Lounaan jälkeen alkoivat varsi-
naiset maastotyöt. Meidän ryhmä lähti 
Markon kanssa kattamaan jäniksille 
herkkumenyyn. Meidät vietiin autolla 
Liikasenvaaraan päin, josta lähdimme 
tulemaan sähkölinjaa pitkin alaspäin. 
Kaunis, koskematon hanki oli pian 
muisto vain, kun hiihtelimme metsässä 
eestaas ja jätimme jälkeemme mukavan 
vanan etsiskellessämme kantovesallisia 
koivuja. Sopivien puiden osuessa koh-
dalle leikkasimme niistä oksan alhaalta 
ja oksan ylhäältä. Laitoimme oksat 
läheisten puiden tyvelle tarjolle jänik-
sille. Yleensä jänisten ulottuvilla olevat 
alaoksat sisältävät enemmän puolustu-
saineita kuin jänisten ulottumattomissa 
olevat yläoksat, joten oletimme, että 
jänöt nakertavat enemmän yläoksia. 
 Sää oli aivan kamala: lunta tuis-
kutti taivaan täydeltä ja tuuli. Itse kui-

Jäniksille herkkumenyytä kattamassa - laskettelu sähkölinjoja pitkin alas.
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tenkin nautin jo pelkästään siitä, että 
sain olla ulkona ja kaukana kaupungin 
pauhusta. Marko kysyi minulta, että 
eikö olekin ikävää tehdä maastohom-
mia tässä säässä. Vastasin siihen, että 
paljon mieluummin minä kyllä olen täällä 
kuin teen PCR:ää labrassa. Vastaukseni 
jälkeen Marko kertoi vain testanneensa 
minua – onnekseni en langennut hänen 
ansaansa, vaan läpäisin maastotestin. 
Juuri satanut nuoskalumi tarttui tiu-
kasti puusuksiini, joiden huolto oli tain-
nut jäädä useampana vuonna väliin. 
Mutta oli se aika hurjaa, kun pystyin 
kävelemään mäet sekä ylös että alas. 
Pidinkin yllä suomalaisten kunniaa 
laahustamalla vaihtariryhmässä jonon 
viimeisenä, kymmenen senttiä lunta 
suksien pohjassa. 

Kolmioita, pilkkimistä, labrahommia

Jannen kanssa teimme minikokoisia 
riistakolmioita, sillä kolmion sivun pituus 
oli vain 666 metriä. Mitään pelottavaa 
ei kuitenkaan tullut vastaan, vaikka 
kolmion sivun pituus enteilikin pahaa. 
Ensimmäisenä päivänä merkkasimme 
kaikki sivujen yli menneet jäljet ja seu-
raavana laskimme uudet jäljet. Näin 
saimme laskettua tiheyksiä eri eläimille. 
Itse teimme kolmiomme tiheäpuustoi-
sessa talousmetsässä, jossa eräs ulko-
maalaisvahvistuksemme törmäili yhteen 
jos toiseenkin puuhun. Häntä katsel-
lessani ymmärsin Sinin huudahduksen: 
”Täältä tullaan, Pinus sylvestris!”  Kolmi-
oita tehdessämme tutkiskelimme myös 
asian vaatimalla vakavuudella eläinten 
jätöksiä – fekaalisia pellettejä kuten 
Marko sanoisi – aina kun niitä tielle 
sattui. Näkipä Riikka lisäksi jotain isoa, 

mustaa ja naksuttelevaa. Ukkometso-
han se siellä soi, vaikka Janne ei sitä 
heti ollutkaan uskoa. Mahtoi olla koko 
ryhmälle unohtumaton hetki, joka sai 
katsojat hieraisemaan silmiään uudem-
man kerran.
 Kalen kanssa tutkailimme erilais-
ten tekijöiden, kuten moottorikelkkailun 
ja lumipeitteen paksuuden, vaikutuksia 
lampien jäihin ja mittailimme veden hap-
pipitoisuuksia. Jokainen ryhmä pääsi 
Kalen kanssa myös pilkille, kuinkas 
muutenkaan. Ainakin oman ryhmämme 
vaihtaripojat olivat pilkkimisestä lumou-
tuneita, eikä ihme, sillä saimmehan 40 
ahventa puolen tunnin sisään. Olihan se 
heille varmasti kokemus vetää ahventa 
reiästä heti, kun pilkin sinne laski. Suu-
ressa saaliissa oli haittapuolikin, josta 
Alinan kanssa kärsimme. Kukaan ei tah-
tonut ehtiä vääntämään kaloilta niskoja 
nurin emmekä itse siihen todellakaan 
kyenneet, joten jouduimme katsomaan, 
kun ne vääntelehtivät hangella. Lab-
rassa ahvenista mitattiin erinäisiä asioita 
Kalen tutkimuksia varten. Lopulta puh-
distimme ne ja paistoimme uunissa.
 Kurssin pakollinen labraosuus 
suoritettiin norjalaisvahvistuksemme 
Oddvarin kanssa. Me Hetan kanssa 
mittailimme kylmänkestävyysnäytteiden 
sähkönjohtavuuksia. Lisäksi autoimme 
hienontamaan neulasnäytteitä, joista 
määritettiin klorofyllien ja karotenoidien 
määrää. Lienee tarpeetonta kuvailla 
labran tunnelmia, kun ulkona paistoi 
aurinko ja linnut lauloivat…

Riisitunturilla

Riisitunturin retken aamuna satoi märkiä 
lapasia taivaan täydeltä. Linja-auto jäikin 
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heti pihaan kiinni, mikä tuntuu kuulu-
van talvikurssin perinteisiin. Matkaan 
kuitenkin päästiin, kun kuski kävi lait-
tamassa hiekkaa renkaiden alle. Lunta 
oli teillä monta kymmentä senttiä, joten 
kuskin hurjastelu pelotti. Tulin jälleen 
kerran siihen tulokseen, ettei bussikus-
keilla taida olla itsesuojeluvaistoa ollen-
kaan.
 Lumisade lakkasi onneksi pian 
Riisitunturille saavuttuamme. Markon 
sissiryhmä lähti edeltä Riisitunturin 
laelle, Oddvarin porukka lähti suurin 
piirtein puoliväliin  ja me jäimme Jannen 
kanssa kaivamaan oman lumikuop-
pamme aivan alas. Kuopassa etsimme 
eri lumikerroksia, joista mittailimme 
lumen kestävyyksiä, raekokoja, lämpö-
tiloja ja valon pitoisuuksia.
 Mittaukset tehtyämme aloimme 
nousun Riisitunturin laelle. Tavoittee-
namme oli mökki, jonne olisi päässyt 
hyvinkin helppoa tietä. Janne kuitenkin 
käski meidän seurata jälkiä, joten 
menimmepä sitten sissiryhmän perässä 
huipun kautta tuvalle. Kädet olivat koe-
tuksella, kun Rikun huoltamat sukset 
toimivat vähän liiankin hyvin. Mutta kyllä 
laella oli kaunista! Lasku alas mökille 
olikin sitten kamala. Tuuli sai vedet sil-
miin, joten näkyvyys oli hieman heikko. 
Vähän väliä oli pakko heittäytyä han-
keen, kun hirvitti suuresti. Mökillä oli 
jo Markon porukka kaivamassa nuotio-
paikkaa ja tekemässä nuotiota. Iltapäivä 
kului eväitä nautiskellen ja makkaraa 
paistellen. Kun oli aika alkaa palailla 
bussille, hulluus iski yllättäen ja pää-
timme lähteä tyttöjen kanssa vielä 
huipun kautta takaisin. Raju tuuli oli kui-
tenkin vienyt jäljet, joten emme uskal-
taneet lähteä ihan huipulle. Kävimme 
kuitenkin ylempänä kuvaamassa mah-

tavia maisemia, kun aurinkokin vihdoin 
oli tullut pilvien takaa. Sitten edessä 
oli vielä leppoisa lasketteleminen alas 
autolle.
 Paluumatkalla teimme ylimääräi-
sen reissun Kiveskoskelle katsomaan 
hupaisia koskikaroja, joita siellä olikin 
kolme yksilöä. Matkalla pysähdyimme 
myös kauppaan ostamaan juomia ja 
pullatarpeita. Ruuan jälkeen Riikka jäi 
vetämään leipomistouhuja, kun suunta-
simme tekemään pulkkamäkeä kauniin 
kuutamon valaistessa. Mäki oli jyrkkä, 
joten siitä sai aivan mahtavat vauhdit. 
Huimapäisimmät pojat tulivat mäen vielä 
suksillakin alas. Mäen teko oli aivan 
mielettömän hauskaa, ja ylös olikin kii-
vettävä, kunnes ei enää kerta kaikki-
aan jaksanut nousta mäen päälle, vaan 
kaatui joka askeleella turvalleen rintee-
seen. 
 Asemalla odotti sauna ja pullat. 
Saunasta kuului tietysti mennä avan-
toon, jonka kurssin pojat hakkasivat 
alkuviikosta. Täytyy kyllä ihmetellä, 
miten he taikoivat paksuun jäähän niin 
ison (n. 1,5m*3m) avannon. Laurin 
tuoma roihu valaisi iltaisin avannon 
reunojen isot jäälohkareet, jotka ker-
toivat omaa tarinaansa. Saunomisen 
jälkeen jonkinlaista sosiaalista elämää-
kin oli havaittavissa, kun Marko, Janne 
ja Oddvar ilmestyivät takkahuoneeseen 
opiskelijoiden seuraksi.

Jänisten säikyttely ja pulkkakisa

Torstaiaamuna oli aika järkyttää lähistön 
jäniksiä perinteiseen tapaan. Lähdimme 
tietä Liikasenvaaraan päin ja ylhäällä 
vedimme tiestä kaksi linjaa metsään. 
Kuljimme hiljaa ja merkkasimme kaikki 
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jänisten jäljet maastoon. Alueen takana 
muodostimme rivin, joka eteni rinta-
mana pitäen mahdollisimman suurta 
melua itsestään: jotkut lauloivat jänis 
istui maassa torkkuen, joku huuteli let-
kana numeroita, kirjaimia ja planeettoja, 
joku vihelsi pilliin, joku paukutteli metal-
lisauvoja toisiinsa. Hulluja piolookeja 
säikkyen jäniksen poistuvat alueelta ja 
jättivät tuoreet jäljet neliön laidoille. Sal-
dona taisi olla viidet uudet jäljet, ja läh-
tipä yksi pitkäkorva Jannen jaloistakin.
 Iltaruuan jälkeen oli vuorossa 
pulkkakisa, jossa kellua ei pidetty pilk-
kana, vaan ainoastaan laskun pituus rat-
kaisi. Joukkueiden nimien keksimisessä 
biologien luovuus pääsi jälleen vallalle, 
ja aikaansaannoksena oli hauska kirjo 
nimiä (ks. tulokset), joista osa aukeni 
joillekuille vasta saunan lauteilla. Kisan 
säännöt olivat julmat: jos ensimmäi-
sellä laskulla ei päässyt K-pisteeseen 
saakka, oli ulkona kilpailusta. Toinen 
kierros ratkaisi voittajan. Kisan diplomit 
jaettiin yöllä takkahuoneessa, mutta 
voittajaa ei voitu kuitenkaan julistaa var-
masti, sillä B-näytteen tulos ei ollut sel-
vinnyt. Tulokset eivät myöskään olleet 
vertailukelpoisia vuosien välillä eikä niitä 
voitu analysoida toistettujen mittaus-

ten ANOVA:lla, sillä K-piste ei ollut 
pysyvä, vaan Kale satunnaisti sen joka 
vuosi. 
 Viimeisen illan bileet olivat aika 
rauhalliset. Porukka paistoi makkaraa ja 
jutteli pöydissä olutta nautiskellen. Edes 
savanni ei jaksanut nukahtaa rankasta 
väsymystilasta johtuen.

Viimeisen aamun tunnelmia

Perjantaiaamuna pientä haikeutta oli 
aistittavissa, eikä ruokapöydän vaisu 
porukka keksinyt edes pakkasrunoja. 
Aamupalan jälkeen kävimme las-
kemassa maanantaina viemistämme 
oksista syödyt oksankärjet ja silmut. 
Suureksi harmikseni pitkäkorvat eivät 
olleet löytäneet herkkumenyytämme, 
joten laskettavaa oli hyvin vähän. Katettu 
ateria oli sentään kelvannut riekolle, 
joka oli syönyt yhden oksan silmut. 
Laskettelimme jälleen alas sähkölinjaa, 
jossa suoritinkin luultavasti yhden kurs-
sin näyttävimmistä kaatumisista. Vauh-
tini kiihtyi kuoppaisessa rinteessä turhan 
lujaksi, ja lopulta kaaduin pää edellä 
hankeen. Kädet ja sauvat jäivät alleni, 
enkä pystynyt nousemaan ylös. Siinä 
makasin rinteessä pää alaspäin naama 
lumessa ja raajat nalkissa. Onneksi 
Rescue Marko kiipesi paikalle autta-
maan.
 Viimeinen ruokailu oli aivan mah-
tava. Tarjolla oli todella herkullisia siikoja 
ja pottumuussia. Ruuan jälkeen Marko 
jakoi seminaariaiheet ja päätti kurssin. 
Oddvar näytti vielä muutamia dioja ja 
sitten oli aika lähteä kotiin. Hyvästejä 
jätettäessä tunnelmat olivat haikeita, ja 
asemalle olisi tehnyt mieli jäädä loppu-
elämäksi. Lumi pöllyää Rainerin laskiessa pulkkakisassa. 
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Lada hajoaa

Kotimatka oli täynnä seikkailua. Veli-
Matti kyseli jo asemalla, onko Rikun 
kuksa vielä takkahuoneessa. Riku 
sanoi, ettei voi olla, kun hän pitää kuk-
sastaan niin hyvää huolta. Siellähän 
se kuitenkin oli, ja Riku korjasi sen 
talteen. Autolla meitä odotti pieni yllä-
tys: lumiukko konepellin päällä ja teksti 
LUJAA LAATUA puskurissa. Vieläkään 
emme tiedä, kenen tekosia ne olivat. 
Itse epäilin Lauria, Lauri ja Riku puoles-
taan minua. 
 Pakkasimme auton ja  olimme 
jo ajelemassa asemalta, kun Riku ajat-
teli, että onpa hänellä jano. Siitä hän 
muisti, että kuksa jäi teelastissa auton 
katolle. Yritimme soitella asemalle ja 
pyytää jotakuta tarkistamaan, olisiko 
kuksa siellä parkkipaikalla. Emme kui-
tenkaan saaneet ketään kiinni, joten 
lähdimme takaisin asemalle. Jyrkässä

rinteessä yliopiston auto tuli vastaan ja 
parkkiin päästyämme Rikun puhelin soi. 
Yliopiston autosta soitettiin, että kuksa 
oli siellä. Ja kukas muukaan kuksan jäl-
leen huomasi kuin Veli-Matti. Voin vain 
kuvitella huvin määrää, kun Veli-Matti 
on hihkaissut: ”Ihan kuin Rikun kuksa 
olisi tuossa tienposkessa.”
 Mutta eihän seikkailumme siihen 
loppuneet. Jo Oulusta lähtiessämme 
Riku sanoi, että tällä matkalla autolla 
menee 100 000 kilometriä rikki. Riku 
vielä vitsaili sitä, että ehkä auto on 
tehty kestämään siihen asti ja kaikki sen 
päälle on ekstraa. Kun tuo matka tuli täy-
teen, matkamittariin pyörähti lukema 00 
000, mikä saikin minut epäilemään, että 
saattoihan Lada olla taittanut matkaa 
oikeasti useammankin sata tuhatta kilo-
metriä. Pian tämän maagisen rajan 
ylittämisen jälkeen alkoi kuulua kova 
metallinen ääni. Riku säikähti, että joku 
metallitanko tulee pohjan läpi. Pian kui-

Kenen tekosia lumiukko ja LUJAA LAATUA -kirjoitus ovat?
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tenkin selvisi, että kuskin turvavyön 
metallijousi purkautui metelöiden.
 Pääsimme Ouluun hyvin ja 
saimme heitettyä Hetan ja Laurin kotei-
hinsa. Rikun käynnistäessä autoa Laurin 
pihassa, auton sisälle tuli kamalaa siner-
tävää savua ja  katkua. Riku soitti tutul-
leen, joka sanoi, että autolla voi yrittää 
ajaa vielä lyhyen matkan. Ohjeeksi Riku 
sai pitää kenttälapion käden ulottuvilla 
ja heittää lunta koneeseen, jos se syttyy 
palamaan. Urheasti Riku ajoi, vaikka 
ratin alta tuli savua autoon. Lopulta 
hänen oli pakko ajaa jalkakäytävälle, 

kun savua rupesi tulemaan huolestut-
tavan paljon. Hetken luimme Venäjän 
matkailusta kertovaa kirjaa, jossa annet-
tiin ohjeita Ladojen vikojen etsimiseen 
ja korjaamiseen. Loppumatka mentiin 
kuitenkin hinauksessa, ja Rikun pihas- 
sa auto työnnettiin suureen vesilätäk-
köön. Kurssista toipuminen vei aikaa, 
mutta muistot eivät unohdu koskaan. 
Suuri kiitos kaikille ilonpitoon osallistu-
neille!
 P.S. Uskollinen ystävämme Lada-
kin on jälleen kunnossa – ja varaosat 
maksoivat jopa 2,5 euroa.

Henkilökohtaisen 
kisan tulokset

1. Juliana
2. Lauri
3. Kaisa
4. Antti
5. Riikka
6. Rainer
7. Sanni
8. Alon Zaban
9. Kale
10. Francesc
11. Sami 
12. Kirsi 
13. Paavo
14. Oddvar

Joukkuekisan tulokset

1. Hot Buns (Kirsi, Riikka & Juliana)
2. Pulkkajoukkue 666 (Antti, Sanni & Anastasia)
3. Norway Intelligence and Mediterranean Power mixed
    to wining!!! (Oddvar, Francesc & Alon)
4. 333 - The half of the Beast (Rainer, Alina & Paavo)
5. Hekuma Heta & Girls (Kaisa, Christina & Heta)
6. Team “Murjottelevat välkyt” (Marko & Kale)
7. The Idiots (Veli-Matti, Riku & Lauri)
8. Havuja, perkele (Santtu, Ville & Sami)
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Juliana Heikkinen

Filosofian lisensiaatti Anna Liisa 
Ruotsalainen väitteli tohtoriksi 

Oulun yliopistossa 2.5.2003 aiheesta 
Mycorrhizal colonization and plant per-
formance in arcto-alpine conditions. 
Lehdykän lukijoiden iloksi Annu suos-
tui jakamaan kokemuksiaan väitöskir-
jan tekemisestä.
 Annu on suuresti helpottunut, kun 
väitöskirja lopulta on valmis. Hän kertoi, 
että loppuvaiheet olivat väsyttäviä ja pit-
källisiä, sillä koko esitarkastus- ja pai-
natusprosessi vei kuukausia. Mutta nyt 
itse väitöksen ja sitä edeltäneiden päi-
vien fyysisen ja psyykkisen stressin 
läpikäynnin jälkeen Annu tuntee olonsa 
hyväksi. Uuden tohtorin mieltä lämmit-
tää myös se, että kaikki vaivannäkö 
palkittiin vihdoin, kun siitä sai näkyvän 
palkinnon. Hän tosin huomautti, että 
vastauksiin vaikuttaa varmasti se, että 
hän vastasi Lehdykän kyselyyn vain 
muutama päivä väitöksen jälkeen.
 Väitöskirjassaan Annu tutki 
mykorritsan merkitystä arktis-alpiinisille 
kasveille. Peruskysymys oli miksi äärim-
mäiset vuorenhuiput ja yläarktis ovat 
laajalti ei-mykorritsallisten kasvien asut-
tamia, vaikka niissä oloissa mykorritsa- 

symbioosista voisi ajatella olevan 
kasveille hyötyä. Väitöskirjan tekemisen 
jälkeenkään Annu ei tosin voi vastata 
kysymykseen ’miksi’, mutta hän kertoo 
syiden olevan monisyisiä. Toimittaja sai 
kuulla, että kasviyhteisöt vaikuttavat 
maanalaiseen sieniyhteisöön ja 
päinvastoin. Mutta mikä sitten on 
kulloinkin määräävä tekijä? Annu esitti, 
että niin kauan kun kasvipeite on 
yhtenäinen, mykorritsaa muodostavilla 
kasveilla on keskimäärin suhteellisen 
korkea mykorritsakolonisaatio. Ylä-alpii-
nisissa oloissa kasvipeite taas muuttuu 
aukkoiseksi, jolloin myös mykorritsako-
lonisaatiot laskevat. Hän kuitenkin pohti, 
onko varmasti näin ja mistä syystä – 
tutkittavaa kuulemma riittää edelleen!
 Kun toimittaja kyseli Annulta, 
miten hän eksyi näiden asioiden pariin, 
vastaus tuli pitkän kaavan mukaan. 
Pikkutyttönä hän oli ollut maalla 
kiinnostunut eläimistä, vaikka sienetkin 
olivat erilaisuudessaan ja kum-
mallisuudessaan kiehtoneet. Hän oli 
jo silloin osannut näppärästi perustella 
syyn kiinnostukseensa: sienet eivät ole 
kasvi-, eläin- eikä kivikuntaa. Myö-
hemmin Annu ajautui opiskelemaan 
biologiaa ja nimenomaan eläintiedettä. 
Hän oli kuitenkin jo kauan harrastanut 
lankojen värjäystä sienillä, joten kasvi- 
ja sienipuoli alkoi kiinnostaa enemmän 
ja lopulta vei mukanaan. Lankoja 
värjätessään hän oli ihmetellyt, miten 
seitikkejä onkin niin valtavasti, eikä niistä 
saa selvää, mikä on mitäkin. Gradunsa 
Annu pääsi tekemään sienistä Ohen- 
ojan Essun ohjauksessa Kasvimuseolla. 
Sienet työllistivät Annua ihan mukavasti, 

Lehdykkä onnittelee
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kunnes silloinen museon intendentti 
Henry Väre ehdotti hänelle väitöskirjan 
tekemistä juuri tästä kyseisestä 
aiheesta. Alussa Annu ei ilmeisesti 
nähnyt itseään tulevana taitavana 
mykorritsatutkijana, vaan hänen 
ensimmäinen lausahdus Henryn 
kysymykseen oli: ”Jaa – mitäs siinä on 
tutkimista”. Toinen vastaus sen sijaan oli 
jo hieman pehmeämpi: ”No, onhan siinä 
sentään kyse sienistä.” Myöhemmin 
Annulle valkeni, että tutkittavana olikin 
valtavan laaja ja mielenkiintoinen 
kysymys, josta tohtorimme kertoo 
raapaisseensa vain pintaa. Lisäksi 
hänelle selvisi, että mykorritsan 
toiminnan ja merkityksen tutkimisessa 
on välttämätöntä tietää monia asioita 
kasveistakin.
 Annun oli vaikea eritellä haus-
kinta tapahtumaa väitöskirjan teon 
ajalta, sillä maastotöissä tuppasi aina 
sattumaan ja tapahtumaan. Niistä oli 
lisäksi niin kauan, ettei hän oikein 
muistanut mitään yksittäisiä tapahtu-
mia. Annu kertoo kuitenkin maastopo-
rukan olleen hauska näky turisteille 
kantaessaan rinkassa ja käsissä muovi-
pusseissa valtavia maamääriä Saanan 
rinteitä alas. Sivustakatsojia varmasti 
huvitti myös veden raahaaminen san-
koin ja kanisterein tunturiin istutetuille 
kasveille.
 Tuore tohtorimme kertoo väitös-
kirjan tekemisen vaativat ennen kaik-
kea sisua ja sinnikkyyttä. Itseironisesti 
hän toteaa, että suuria älynlahjoja se 
ei ilmeisesti vaadi (Toim. huom. Annu, 
älä ole liian vaatimaton!). Tärkeää on 
myös kiinnostus ja innostus, jotka kan-
tavat yli vaikeiden ja raskaiden het-
kien. Annu kertoo myös hyötyneensä 
organisointitaidosta, luovuudesta ja jat-

kuvista keskusteluista ohjaajien ja tut-
kimusryhmän jäsenten kanssa. Pisara 
suhteellisuudentajuakin lienee hyväksi, 
sillä elämää on yliopiston ulkopuolella-
kin. Annu muistuttaa, että väitöskirjan 
tekeminen on niin pitkä prosessi, että 
aivan alussa ei kannata aloittaa yliopis-
tolla asumista, sillä loppuvaiheessa sen 
kuulemma kuitenkin joutuu tekemään.
 Kun Lehdykän toimittaja hyök-
käsi heti väitöksen jälkeen haastatte-
lemaan Annua, hän ei osannut juuri 
sanoa elämästä väitöskirjan jälkeen. 
Työkuviot olivat kuitenkin poikkeuksel-
lisen selviä: Annu jatkaa mykorritsatut-
kijana Oulussa Kasvimuseon uusissa 
tiloissa. Tutkimus niveltyy mukavasti 
väitösaiheeseen, sillä tutkittavana on 
mykorritsan rooli kasvien välisissä suh-
teissa. Kenttätöihin Annu pääsee Kuolan 
niemimaalle!
 Annu toivottaa Lehdykän lukijoille 
hyvää ja aurinkoista kevättä – tai itse 
asiassa kesää! Lehdykkä puolestaan 
kiittää Annua haastattelusta ja toivottaa 
oikein paljon onnea tuleviin haasteisiin!

Anna Liisa Ruotsalainen
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Marjaana Hellsten

Kaikessa näkyvyydessään eläinmu-
seo lienee yksi biologian laitok-

sen näkymättömimpiä osia. Se on 
näkyvä, sillä jokainen voi mennä ihaste-
lemaan vitriineissä olevia eläimiä. Esillä 
on kaikille tuttuja lajeja, harvinaisia 
värimuunnoksia sekä oudompia ulko-
maiden vieraita. Museo on myös näky-
mätön, sillä päästäkseen syvemmälle 
täytettyjen eläinten ihmeelliseen maail-
maan on vierailtava sen takahuoneissa. 
Lehdykkä kävi siellä ja tuloksena on 
tarina, josta valitettavasti puuttuu sille 
ominainen haju, mutta joka jatkaa urhe-
asti edellisessä numerossa alkanutta 
juttusarjaa.
 Museon näyttelyssä kulkiessaan 
voi vain hämmästellä, miten eläimet ovat 
täytettyinäkin niin elävän näköisiä. Kau-
nein teos on muutaman seinän pitui-

nen diorama, jonka on tehnyt jo 
eläkkeellä oleva konservaattori Heikki 
Kangasperko. Kuten yleensä, tässäkin 
tapauksessa ne kaikkein mielenkiintoi-
simmat näytekappaleet ovat piilossa 
yleisöltä. Preparatorion oven vieressä 
on niin kutsuttu musta museo, hylly 
täynnä kummallisuuksia. Vaikea sanoa 
mihin katse ensimmäisenä kiinnittyy. 
Kenties se on gorillan pää, kahdeksan-
jalkainen karitsa tai jokin muu. Varmaa 
kuitenkin on, että kukaan huoneessa 
vieraillut ei sitä unohda. Lehdykän toimit-
taja sattui olemaan preparatoriossa juuri 
samaan aikaan kun vieraileva ryhmä 
oli tutustumassa eläinmuseoon. Tuula 
Pudas esitteli heille eläinten täyttöä ja 
kertoi, että niihin laitetaan sisälle pää-
asiassa polyuretaania. Kaulaan ja jalkoi-
hin tulee rautalankaa ja pehmikkeeksi 

Lehdykkä selvittää: täytetyt eläimet
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käytetään talouspaperia ja pumpulia. 
Kuka tahansa voi viedä museolle kuol-
leena löytämänsä eläimen, mutta usein 
lähettäjänä on poliisi, joka saattaa myös 
pyytää virka-apua eläimen kuolinsyyn 
selvittämiseen. Museo on myös saanut 
lahjoituksena muiden täyttämiä eläimiä. 
Kaikki eläimet merkitään tulokirjaan ja 
käsitellään heti tai pakastetaan myö-
hempää käyttöä varten. Jokaisesta ote-
taan myös museomitat ja DNA-näyte. 
Lähempi tutustuminen museon tulo-
kirjaan paljasti, että vuodessa sinne 
tulee noin muutama sata eläintä, viime 
vuonna viitisensataa. Suurin osa lajeista 
on luonnollisesti suomalaisia, mutta 
joukkoon on mahtunut mm. kilpikonna 
ja papukaija. Joulukuun 2002 kohdalla 
lukee ”jääkarhun pää”. Kyseessä on 
Ranualta EELA:an tullut yksilö − tai siis 
sen osa − joka lopulta lähetettiin sinne 
takaisin. Tutkimuksissa paljastui, että 
arktisella otsolla oli ollut hammastuleh-
dus.
 Lehdykkä kyseli tarkemmin eläin-
ten päätymisestä museolle ja niiden 
täytöstä preparatorion sielulta, konser-
vaattori Eero Lindgreniltä. Kävi ilmi, 
että kaikki kuolleena löytyneet eläimet 
ovat erittäin tervetulleita museolle. Luon-
nonsuojelulain perusteella rauhoitetuille 
eläimille näin on tehtävä ja museoomme 
päätyvätkin pohjoissuomalaiset tapa-
ukset. Näin ei kuitenkaan käy aina: 
Lapissa kärähtäneen munienkeräilijän 
saalis päätyi aikanaan Helsingin luon-
nontieteelliseen keskusmuseoon. Eläin-
ten tuloon museolle vaikuttavat myös 
käytännön seikat: juuri kukaan ei vai-
vaudu tuomaan kuollutta västäräkkiä, 
vaikka se onkin rauhoitettu. Isomman 
otuksen löytyminen kuolleena on puo-
lestaan todennäköisempää. Vaikka eläi-

men voikin lähettää museolle ilmaiseksi 
postissa, voi etäisyys Ouluun tuntua 
joskus liian pitkältä ja eläin jää lähet-
tämättä. Poliisin joukossa on joitain 
”hovihankkijoita”, joille voi ilmoittaa esi-
merkiksi käynnissä olevasta projektista, 
jossa halutaan tiettyä lajia. Tämän seu-
rauksena Ouluun on saatu mm. palo-
kärkiä ja kurkia.
 Mikä sitten on harvinainen 
museoeläin? Kysymys sai Eeron poh-
timaan harvinaisuuden määritelmää. 
Esiintymisen perusteella hän nimesi kir-
jorastaan (Zoothera dauma), jota on 
tavattu Suomessa vain kolmesti. Muse-
olla näitä Siperian lintuja on peräti kaksi. 
Työn määrän perusteella arvostusta saa 
eniten dioramoissa oleva metsäpeura-
koiras. Eläinten täyttäminen on aikaa 
vievää puuhaa ja peuraan sitä kului kuu-
kausia, joutsenen täyttö sen sijaan mita-
taan päivissä. Rasvan poisto ja nahan 
ohentaminen vievät prosessissa eniten 
aikaa, sillä täyttö on hyvin pitkälti käsi-
työtä. Kaloissa on täytön jälkeen jäljellä 
alkuperäistä vain mitat ja nahka, joka 
sekin on maalattava uudelleen värin 
hävitessä käsittelyssä. 
 Rauhoitetun eläimen täyttäminen 
vaatii Suomen ympäristökeskuksen 
luvan, josta veloitetaan maksu. Tiettyjä 
linturyhmiä, kuten petolintuja, ei saa 
täyttää lainkaan yksityiselle, mutta 
kokoelmiin kylläkin. Kokoelman on 
oltava yleisesti hyödynnettävissä, esi-
merkiksi koulussa, museossa, kunnan-
virastossa tai opastuskeskuksessa. 
Valitettavasti kysyntä ja tarjonta eivät 
aina kohtaa, ja on muutamia suuria 
ryhmiä, joita ei koskaan tule eläinmuse-
olle. Kahlaajia ei lehtokurppaa lukuun 
ottamatta juuri ole ja Eero olisi erittäin 
iloinen, jos joku toisi museolle esimer-
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kiksi liron, metsä- ja valkoviklon tai 
punajalkaviklon, jota ei ole tullut 20 vuo-
teen. Huonokuntoisetkin eläimet ovat 
arvokkaita, sillä niistä tehdään luusto-
näytteitä. Myös kaloja, sammakoita ja 
matelijoita on vähän museon kokoel-
missa. Museolla on eläinten hankki-
mista varten ampumislupa, jonka käyt- 
tö vaatii ilmoituksen ympäristökes-           
kukseen ja maanomistajan luvan. Täl-
lainen keino voisi tulla kysymykseen                 

esimerkiksi vesilintu-uroksia hankitta-
essa. Tästä eteenpäin kannattaakin 
luonnossa liikkuessaan tähyillä ympä-
rilleen, jos vaikka sattuisi törmäämään 
kuolleeseen eläimeen. Vaikkei kyseessä 
olisikaan punajalkaviklo, niin eläinmuse-
olla se otetaan innolla vastaan. Raatoa 
kuljettaessaan voi sitten pohtia mitä 
kummaa keksii selitykseksi vastaantu-
lijoille, mutta se onkin jo aivan toinen 
tarina…

Eero käymässä jänisten kimppuun, taustalla musta museo. 

• Sambaan pääsee bilsan mikroluokassakin. Kun 
kirjaudut Pajuun kirjoita Port Numberiksi 222 ja 
kun olet sisällä paina ikkunan yläreunassa olevaa 
keltaista laatikkoa (New File Transfer Window). 
Avautuu uusi ikkuna jonka vasemmassa puo-
liskossa (Local Name) näkyy Desktop (eli ruu-
dulla näkyvät kuvakkeet) ja oikeassa puoliskossa 
(Remote Name) Samban sisältö. Sambaan saat 

tallennettua, kun tallennat ensin Desktopille ja sen 
jälkeen menet tuohon äskeiseen ikkunaan, tartut 
hiirellä tiedostosta kiinni ja raahaat sen vasem-
manpuoleisesta ikkunasta oikeanpuoleiseen.

• Killalla on kaukoputki jonka vuokra on 2 € / enin-
tään 2 vrk. Varauslista on kiltahuoneella kaapin 
ovessa. 

Tiesitkö tämän?
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Marjaana Hellsten

Ihminen on varsin kummallinen otus, 
joka vaivaa usein pientä päätään mitä 

ihmeellisimmillä mietteillä. Ajatellaanpa 
vaikka vuodenaikoja. Yleisesti on tie-
dossa, että Suomessa esiintyy neljä 
vuodenaikaa: kevät, kesä, syksy ja talvi. 
Aloin eräänä iltana pohtia, että mitä 
ihmettä nämä neljä sanaa oikein pitävät 
sisällään ja miten kummassa vuoden-
aikoja on oikein määritelty. Vähältä piti, 
etteivät lähes rusinan kokoiset aivoni 
kärähtäneet. Tuloksen, arvon lukijat, löy-
dätte seuraavalta riviltä alkaen.
 Tällä hetkellä on ilmeisesti kevät, 
mutta miten kummassa se on määri-
telty? Termiselle keväälle on olemassa 
oma rajansa, mutta kenelläkään Taavi 
Tavallisella ei yksikertaisesti ole aikaa 
tuijottaa lämpömittaria ja tehdä sen 
perusteella jotain laskelmia. Ensim-
mäinen varma merkki keväästä täällä 
Pohjolassa on tietenkin aurinko, joka 
monen kuukauden poissaolonsa jäl-
keen ilmaantuu taas kiusaamaan ihmi-
siä. Räystäät alkavat tiputtaa vettä, eikä

aamuisin voi nukkua rauhassa kun valo 
tunkeutuu verhojen lomasta ja vielä 
peitonkin läpi. Kaiken kukkuraksi pik-
kulinnut tulevat suorastaan hulluiksi ja 
alkavat piipittää päivät pitkät kuin seko-
päiset. Onneksi lämpötila pysyy vielä 
selkeästi pakkasen puolella, joten kevät-
hangista ja lumesta nauttiminen voi 
jatkua. Kevään toinen vaihe pitää sisäl-
lään ilman hetkittäisen lämpenemisen, 
erittäin intensiivisen lumen sulamisen ja 
märkyyden. Vaikka hyökyaaltona tuleva 
tulva ei onnistuisi hukuttamaan taloja, 
on tavallisella ihmisellä aivan tarpeeksi 
tekemistä sen kanssa. Iltapäivisin paras 
mahdollinen jalkinevalinta olisi kumi-
saapas, mutta seuraavana yönä kaikki 
on jäätynyt uudelleen, joten päivä olisi 
hyvä aloittaa luistimet jalassa. Olen-
naista tälle vaiheelle on myös flunssan 
ja muiden pöpöjen rantautuminen maa-
hamme – tosin tätä saattaa edesaut-
taa pöljä tapa heittää villapaidat kaapin 
perukoille aivan liian aikaisin. Lumen 
sulettua on vuorossa lyhyt, niin kutsu-
mani ruskea vaihe, jota leimaa edellis-
kesän nurmikko ja muut vanhat ”asiat” 
jotka paljastuvat lumen alta samaan 
aikaan kun jotain uutta ja vihreää alkaa 
tunkea näkyville.
 Jossain kevään ja kesän välillä 
majailee takatalvi. Kyseessä on yleensä 
mikä tahansa hetki, jolloin on kylmem-
pää kuin aiemmin. Mikäli on erittäin 
paljon kylmempää, on termin eteen 
tapana liittää jonkinlainen voimasana. 
Takatalveen liittyvät olennaisina äkilli-
set lumikuurot, joita tervehditään värik-
käin ilmauksin. Puoli vuotta aiemminhan 
vastaava ilmiö saa aikaan riemunkil-

Katsaus Suomen vuodenaikoihin
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jahduksia. Muinaishistoriassa eläneille 
suomalaisille takatalvella saattoi olla 
suurikin merkitys maanviljelyn ja toi-
meentulon kannalta, nykyään tämä 
näkyy lähinnä lisääntyneenä kiinnos-
tuksena etelänmatkoihin.

Kevään ja kesän vaihtumisen näkee 
parhaiten katsomalla ulos: ruskea yleis-
väritys vaihtuu viimein vihreäksi. Oman 
lisänsä tähän tuovat kaikki ne enemmän 
tai vähemmän värikkäät rehut, jotka 
pukkaavat ilmoille valtavan määrän sii-
tepölyä – ihan vaan kaikkien allergik-
kojen kiusaksi, kuinkas muuten. Toinen 
varma merkki kesän alkamisesta on 
sammakkomiesten ja muiden ennusta-
jien ilmaantuminen tiedotusvälineisiin. 
Ihmisillä on jokin kumma sisäinen pako-
tus saada tietää juhannuksen ja hei-
näkuun sää hyvissä ajoin, mielellään 
jo edellisenä vuonna. Yllättäen kaikkein 
suosituimmaksi ennustajaksi (riippu-
matta siitä osuuko hän lopulta oikeaan 
vai ei) kohoaa se joka ennustaa aurin-
koa juhannukseksi ja hellettä hei-
näkuuksi. Ei liene kovinkaan vaikea 
tehtävä? Juhannuksena voi kokea 
pienen helpotuksen tunteen auringon 

ollessa korkeimmillaan ja purkaa kaikki 
kertyneet angstit yöttömään yöhön. 
Tämän jälkeen aurinko sitten lyhentää-
kin tasaisesti lentorataansa eikä häi-
ritse seuraavan kerran kunnolla kuin 
vasta vuoden päästä. Kesää on vaikea 
yrittää jaotella minkään hallitsevan sää-
tilan perusteella, sillä matala- ja korkea-
paineet myllertävät Suomen ilmatilassa 
joka vuosi eri tavalla. Helpointa tämä 
onkin tehdä vasta myöhemmin kun 
muistelee tuliko nahka poltettua Sai-
maan vai Välimeren rannalla. Auringon 
tai vesisateen määrästä riippumatta joka 
kesälle tuntuu riittävän yllin kyllin kai-
kenkarvaisia pörriäisiä. Ampiaiset, paar-
mat, hyttyset (siis itikat tai sääsket, ihan 
miten haluatte) sekä mäkäräiset pitä-
vät huolen siitä että lomalainen ei voi 
olla rauhassa edes omalla pihallaan, 
saati sitten metsässä. Sinne on kuiten-
kin pakko mennä, sillä kypsyneet marjat 
on kerättävä talteen.

Syksy on oikeastaan nurinkurinen kevät, 
joka alkaa loogisesti kesän päättyessä. 
Ilmat alkavat kylmetä ja kaikki vihreä 
muuttuu räikeänkirjavien värien kautta 
tasaisen ruskeaksi ja lopulta epämää-
räiseksi velliksi viikkoja jatkuvien satei-
den aikana. Lapset ovat luonnollisestikin 
tästä innoissaan ja hyppivät kuralätä-
köstä toiseen roiskuttaen kaiken mudan 
kanssaihmisten päälle. Samaan syyllis-
tyvät myös autoilijat, sillä jonkinlainen 
kirjoittamaton laki suorastaan sanelee, 
että vesilätäköihin ajettaessa on lisät-
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tävä tuntuvasti vauhtia. Monet linnut 
ottavat viisaasti hatkat ilmojen kylme-
tessä ja suuntaavat matkansa Afrikkaan 
tai edes etelämmäs Eurooppaan, joten 
niidenkään liverrystä ei voi kuunnella 
talvella – mikä surku. Jossain vaiheessa 
järjetön kaatosade loppuu ja elohopea 
painuu pakkasen puolelle. Tästä ei kui-
tenkaan ole hirveästi iloa, sillä se tapah-
tuu paljon ennen kuin lunta alkaa sataa. 
Maa pysyy kylmänä ja harmaana ja 
tiivis tuijotus taivaalle alkaa. Luonnolli-
sesti ensilumi sataa viimeisenä siihen 
osaan Suomea, missä sattumoisin juuri 
sillä hetkellä olet. 

Kun valkea peite on vihdoin satanut 
maahan, siirrytään talveen. Lumentu-
loa seuraa kuitenkin väistämättä petty-
mys: sitä on joku aivan liian vähän tai 
liian paljon ja suuri odotus kääntyy kar-
vaaksi pettymykseksi. Lumen ja pakka-
sen määrä vaihtelevat eri vuosina, joten 
niiden perusteella tyypillistä talvea ei voi 
kuvata. Yleensä kuitenkin joskus tammi-
helmikuussa tulee ”yllättäen” muutaman 

viikon jakso jona pakkanen romahtaa 
lukemiin, joissa vain pingviinit ja jääkar-
hut elävät. Tyypillinen talvinen päivä sen 
sijaan on hyvin lyhyesti kuvattu: aamulla 
on pimeää, päivällä on pimeä ja yöllä-
kin on pimeää. Vähän sama kuin kul-
kisi silmät kiinni tai säkki päässä 24 
tuntia vuorokaudessa. Ainoa hetki jolloin 
todella näkee jotain on yöllä nukkuessa 
– unia nimittäin. Horrosmaisen valvetilan 
aikana voi kuitenkin harrastaa kaikenlai-
sia talvitouhuja. Suosituinta lienee hiih-
täminen tai TV:n tuijottelu, riippuu vähän 
siitä keneltä kysyy. Lumesta voi muo-
toilla kaikenlaista kivaa kuten lumiuk-
koja ja palloja, jotka singahtavat ääntä 
nopeammin viattoman kanssaihmisen 
takaraivoon. Muuta mukavaa tekemistä 
on jääpuikkojen imeskely ja kielen tök-
kääminen jäiseen metalliin. Käsi ylös, 
kuka on kokeillut? Jäähän liittyy kui-
tenkin oma riskinsä, minkä huomaa 
liukastellessaan ulkona tai viimeistään 
katkaistuaan koipensa. Hiekoituksesta 
on oma apunsa, mutta keväällä se 
nostattaa valtavan pölypilven ja silloin 
yskittää. Tästä saakin alkunsa valtaisa 
noidankehä, jolla ei ole loppua: mikään 
vuodenaika ei tunnu hyvältä silloin kun 
sitä elää. Kesällä pitäisi olla talvi ja 
niin edelleen. Ymmärrättekö, mitä tar-
koitan?
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Anna Tammilehto

Pönttötalkoot aloitettiin tänä vuonna 
uusien pönttöjen rakentamisella 

Normaalikoulun puukäsityöluokassa tal-
koita edeltävänä iltana. Vasaran otti 
käteensä Rikun ja Jaakon johdolla viisi 
innokasta rakentajaa. Ripustamista 
vaille valmiita pönttöjä saatiin aikaan 
kymmenkunta ja hieman keskeneräi-
seksi jääneitä tuli saman verran. Puo-
litoistametrisille ja sitä lyhyemmille 
mitoitettu puukäsityöluokka oli kuin 
paluu ala-asteaikoihin. Luokan puun-
tuoksuinen ominaishaju toi mieleen 
monia vasara ja saha kädessä vietet-
tyjä hetkiä silloin joskus.

Varsinainen talkoopäivä 5.4. valkeni 
varsin kurjannäköisenä. Taivaalta putoili 
euron kolikon kokoisia räntärättejä ja 
taivaan peittävä pilvikerros näytti kovin 
paksulta ja pysyvältä. Säästä huolimatta 
aloituspaikkaan Välivainiolle ilmestyi 12 
talkoolaista, olipa joukkoon saatu 
bilsalaisten lisäksi yksi kirkkaankel-
tainen kemistikin. Emännät vastasivat 
taas eväshuollosta herkkusämpylöi-
neen, jotka repussa kukin ryhmä lähti 
omalle osuudelleen. Ihmisiä ja tika-
puita lähtöpaikoille kuskasivat Juliana 
ja Riku, edellinen eläintarhalta lainaan 
saadulla maijamallilla ja jälkimmäinen 
omalla maastoautollaan. Tikkaita saa-
tiin lainaan eläintarhalta ja puutarhalta. 
Kalevakin innostui tekemään talkoista 
jutun ja haastateltaviksi suostuteltiin 
Jaakko, Juliana ja Lauri. Lintujen paluu-
seen liittyvä juttu pääsikin lehdessä 
(Kaleva 6.4.2003) varsin näkyvälle pai-
kalle: kontrasti suuren pöntönputsaus-
kuvan ja  yläpuolella olleen pienen 
sotakuvan välillä oli huomattava.
 Putsausryhmiä tuli neljä. Kaksi 
niistä aloitti talkoot reitin päistä, Kauko-
vainiolta ja Kuivasjärveltä. Kaksi muuta 
ryhmää ryhtyi toimeen Välivainiolla 
edeten kohti reitin päistä aloittaneita 
joukkoja. Lisäksi kaksi naakkapartiota 
kierteli pitkin kaupunkia puhdistamassa 
pönttöjä, joita oli laitettu naakkakolo-
nioille. Kun hommat saatiin kunnolla 
käyntiin, alkoi ilmakin muuttua pikkuhil-
jaa parempaan suuntaan. Sade lakkasi 
ja pilviverhoon alkoi ilmestyä rakoja. 
Päivän edetessä ilma muuttui aina vain 
aurinkoisemmaksi ja iltapäivällä pilviä ei 

Pönttötalkoot

Tea puussa, Teresa avustaa 
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taivaalla juuri näkynyt. Pönttöjen puhdis-
taminen sujui melko joutuisasti, koska 
useimmat niistä oli käyty läpi kahtena 
edellisenä vuonna. Huonokuntoisimmat 
pöntöt vaihdettiin uusiin – työtä, jonka 
tulisi jatkua tulevinakin vuosina. Oli 
mukava huomata, että pöntöissä tosi-
aan asustellaan, useimmissa oli tarvetta 
puhdistukseen.Koska elettiin jo huhti-
kuun alkua, oli käsillä viimeiset hetket 
pönttötalkoisiin. Kuivasjärven suunnalla 
eräästä pöntöstä pyrähti jo lentoon 
sinitiainen, Puolivälinkankaalla pöntöstä 
kipaisi ulos orava. Ne pöntöt jäivät 

sitten luonnollisesti puhdistamatta. Tänä 
vuonna ehdittiin käydä läpi kaikki killan 
parisensataa linnunpönttöä ja valtaosa 
naakanpöntöistä – tulos oli siis odotet-
tua parempi.
 Illalla keräännyttiin Tellervontien 
kerhotiloihin saunomaan ja paiste-
lemaan lättyjä. Sinä iltana saatiin naut-
tia kauniista auringonlaskusta sekä 
katsella Oulua silmänkantamattomiin. 
Pimeän saapuessa ilmaantuivat tai-
vaalle revontulet, jotka saivat pohjoi-
sen asukinkin hieraisemaan silmiään 
uudemman kerran.

Anna Tammilehto

Maaliskuun toiseksi viimeisenä per-
jantaina oli vihdoin ja viimein aika 

suunnata kulkunsa Joensuuhun vuoden 
2003 biologitapaamiseen. Vanhempien 
opiskelijoiden kertoman perusteella 
mielessämme siinsi jo liki legendaari-
sen maineen saavuttanut BiTa, jossa 
toimintaa ja hauskanpitoa tulisi riittä-
mään. Olihan se siis lähdettävä koke-
maan.
 Perjantai-iltapäivänä yhteen pik-
kubussiin ja kahteen henkilöautoon sul-
loutui Oulussa parikymmentä innokasta 
matkalaista ja stereoista alkoi kuulua: 
”Minä lähden Pohjois-Karjalaan…” Taka-
penkin räpätys alkoi varsin pian, kun 
Oulu oli jäänyt taakse. Sehän kuului 
asiaan, joten etupenkiltä ei tullut vas-
talauseita. Jossain vaiheessa matkaa 
tosin piti pysähdellä niin tiheään, että

 kuski käski kanssamatkustajia kostutta-
maan kurkkuaan hieman harvempaan, 
jotta perillekin päästäisiin vielä saman 
päivän aikana. Pienenä vastoinkäymi-
senä menomatkalla oli toisen henkilö-
auton renkaan puhkeaminen. Kaikeksi 
onneksi se ei sattunut kaukana huolta-
mosta, mikä olisi kuitenkin ollut täysin 
mahdollista välillä Oulu-Joensuu. Ren-
kaan puhkeamisessa saattoi olla takana 
jopa paikallisten huoltamo- ja kor-
jausyrittäjien salaliitto, näin epäiltiin, 
ainakin takapenkillä… Kun hätä oli 
suurin, apukin oli lähellä.
 Määränpäähän päästiin kahdek-
salta illalla. Ensimmäiseksi oli ohjel-
massa majoittuminen Joensuun Lyseon 
yläasteelle. Jokaiselle ainejärjestölle oli 
varattu oma luokka, joihin syntyi pian 
kodikas sekamelska makuualustojen ja 

BiTa 2003
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–pussien peittäessä lattiat ja muiden 
tavaroiden ottaessa myös oman tilansa. 
Iltapalan jälkeen lähdettiin Aavarantaan 
bileisiin.
 Bilepaikassa oli hyvä, mutta 
varsin tiivis tunnelma. Ohjelmassa oli 
tervetulotoivotukset sekä ainejärjestö-
jen esittäytymiset. Syntaksiksen edusta-
jana kunnostautui taustakuoronsa kera 
Kari esityksellä Lumber Jack. Emilia sai 
ensimakua rastojen poistosta, kun Kari 
rapsaisi häneltä esityksessä pari hius-
tukkoa, mikä herätti yleisössä äänek-
käitä vastalauseita. 
 Lauantaina pidettiin BiTa:n semi-
naari yliopiston biologian laitoksella. 
Aiheena oli evoluutio, mitä ilman mis-
sään ei ole mitään järkeä. Luentoja oli 
viisi, aiheinaan mm. lintujen ja ihmisten 
evoluutio. Haalaripukuisia kuuntelijoita 
riitti jokaisella luennolla. Seminaarin 
jälkeen oli vuorossa kyykkäturnaus 
kampuksella. Iltabileet olivat jälleen 
Aavarannassa. Siellä järjestettiin myös 

arktinen suunnistus. Kuten edellisenäkin 
iltana, myös lauantaina suihkuosastolta 
löytyi arktisuutta. Lämminvesivaraaja 
oli nimittäin mitoitettu huomattavasti 
pienemmälle käyttäjämäärälle kuin 
BiTa:ssa. Vesi kyllä virkisti - mikäli kykeni 
suihkun alla pysymään. Illan ohjelmassa 
oli luvassa voimistelua. Esitys kuiten-
kin myöhästyi ja se herätti jo epäilyksiä 
ohjelman tasosta. Turhaan. Miesvoi-
misteluryhmä Testosteronin näytelmä 
”Valikoituja otoksia Oidipuksen rakasta-
misen taidosta” ylitti odotukset. Esiinty-
jien pinkeät trikooasut ja keskittyminen 
liikkeiden puhtaaseen suorittamiseen 
eivät jättäneet yleisöään kylmäksi. Tai-
dokasta!
 Sunnuntaiaamuna ilmassa oli 
haikeutta. Vuoden 2003 BiTa alkoi olla 
ohi. Jäljellä oli enää kotimatka. Kiitosten 
ja siivouksen jälkeen pakkauduttiin taas 
autoon ja auringonpaisteessa lähdettiin 
kohti Oulua. Hauskat muistot jäi jäljelle. 
I win!
   

Aavarannassa sai ruokaakin...
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Sanni Tapio

The fact that a tiny animal can make 
you understand enormous matters 

seems unlikely. It’s true, though, and to 
achieve that realization, I had to kill.
 I was just a little girl when the 
event took place. As we were on our 
way home from school, my friend and 
I saw a cute, hairy maggot crawling 
across the road. We were fascinated by 
it, and therefore decided that the best 
thing to do was to save the creature 
from an almost certain death. Gently we 
put it beside the road.

A bit later we saw another maggot. This 
one wasn’t as beautiful a sight as the 
first one: it was bleeding and yet alive. 
I didn’t know what to do. My friend told 
me that I would have to kill it. I was quite 
stunned and replied that she might as 
well kill it herself, but that was somet-
hing she wouldn’t do. I felt the responsi-
bility weighing on me, but I didn’t want 
to be a killer, the Grim Reaper.
 Suddenly a thought hit me: while 
I was thinking what my actions would 
be, the hairy maggot was suffering ext-
reme pain. I was ashamed and started 
wrapping the poor thing inside a leaf. It 
hurt me deeply to put a stone on the 
whole package and finally step on it: 
the maggot ceased to be for good.
 The maggot had taught me how 
to let go. The cold stone on the leaf was 
a horrible sight, but I knew I had done 
the right thing. 

The maggot of my life

Pekka Halonen

”Nyt se on viimeinkin valmis – tai 
siis vain pientä viimeistelyä vaille 

valmis!”
 ”Mikä on viimeistelyä vaille valmis?”
 ”Se minkä sanoit olevan pelkkä ikui-
suusprojekti, älytöntä utopiaa ja turhaa 
ajanhukkaa.”
 ”Eivätkö kaikki sinun projektisi ole
 sellaisia?”

 ”Todella hauskaa, Michael. Tiedät 
varmaan mitä tarkoitan.”
 ”Tarkoitatko ehkä sitä hyper… hype-
raktivointimusiikkia? Mitä se sitten tar-
koittaakaan.”
 ”Aivan niin! Ja tarkemmin sanoen se 
tarkoittaa aivolohkoja sekä väliaivoja sti-
muloivaa ja suggeroivaa hyperaktivointi-
musiikkia.”

Kukkaniitty
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 ”Olen silti yhä yhtä kysymysmerk-
kiä, Tom.”
 ”Loistava keksintöni on yksinkertai-
sesti musiikkia, jolla saadaan aikaiseksi 
halutunlaisia aistielämyksiä aivolohkoja 
ja väliaivoja aktivoimalla. Se on syvää 
hypnoosia musiikilla ja autenttisilla 
äänillä.”
 ”Nyt teit asian melkein ymmärret-
täväksi, loistava keksijä, mutta miksi 
haluat minun kuuntelevan musiikki-
asi?”
 ”Koska se on kuuntelemisen 
arvoista ja haluan piristää sinua! Saat 
kunnian olla ensimmäisten joukossa 
joka on tutustunut tähän. Se on merkit-
tävä keksintö vaikka itse kehunkin.”
 ”Mitä johtoväki pitäisi siitä, jos he 
tietäisivät, että käytät työaikaasi 
musiikkiharrastuksiin.”
 ”Itse asiassa tämä ei ole ollut pelk-
kää harrastusta. Levy syntyi sovellutuk-
sena osaprojektista jossa sinäkin olet 
ollut mukana. Olen keksinyt ja kehitellyt 
tekniikan, mutta Peter ja Mark audiola-
boratoriosta ovat olleet mukana koosta-
massa musiikkia.”
 ”Näytäpä sitä levyä… Näyttää ihan 
tavalliselta minilevyltä. Mitä biisejä tästä 
löytyy?”
 ”Tuota noin, toivottavasti pidät kap-
palevalikoimasta. Se on Hiekkaranta, 
Kukkaniitty ja Karuselli. Jokainen niistä 
kestää noin varttitunnin.”
 ”Tylsää! Eikö löydy mitään kunnol-
lista rock’n’rollia?”
 ”Toistaiseksi voin tarjota vain täl-
laista keinutuolimusiikkia, joka ei katko 
hauraita luitasi eikä kiihdytä liikaa 
vanhaa sydäntäsi.”
 ”Älähän nyt Tom-poju! Olen vasta 
42 ja tiukasti elämässä kiinni toisin kuin 
te nynnyt nörttikakarat.”

 ”Olet siis jo täysin ikäloppu… ja 
ilmeisesti hieman katkera siitä. Ja 
muuten, onko herra tutkimusassistentilla 
ollut huono päivä? Oletko taas hävinnyt 
D-rakennuksen siivoojalle Intranet-sha-
kissa?”
 ”Etkö ymmärrä että olen turhau-
tunut työskentelyyni täällä! Toisinaan 
mietin minkä ihmeen takia yleensäkin 
suostuin tulemaan tähän betonilabyrint-
tiin. Okei, tarjolla on siis kolme biisiä. 
Tulen huonovointiseksi jopa pikkulas-
ten karusellissa, hiekkarannoilla tahtoo 
olla rikottuja pulloja ynnä muuta ikävää, 
joten valitsen kukkaniityn. Toivottavasti 
se on jotain yhtä kaunista kuin niityt 
lapsuuteni kotiseudulla vehreässä Ken-
tuckyssa.”
 ”Hyvä valinta! Kukkaniitty on myös 
minun suosikkini.”
 ”Tämä amebamaisen epämääräi-
nen FALL-projekti on kestänyt jo pienen 
ikuisuuden, joten siitä on kauan kun 
olen ollut viimeksi edes puistossa. Kuule 
Tommy… toissaviikolla kerroin lääkäril-
lemme että olen kauhean uupunut.”
 ”Tiedän sen.”
 ”Helvetti, miten niin tiedät? Mitä tar-
koitat?”
 ”Älä hikeenny. Tarkoitin vain että olet 
näyttänyt hirvittävän väsyneeltä viime 
aikoina.”
 ”Juuri niin! Olen väsynyt ja kyllästy-
nyt kurkkuani myöten. Päästäkseni het-
keksi pois tästä loukosta laitan siis levysi 
soimaan ja kohta olen kirmaamassa 
kukkaniityllä. Siinäkö kaikki; onko se niin 
yksinkertaista?”
 ”No, ei se aivan riitä. Lisäksi tar-
vitaan päähuppu, jossa on kahdeksan 
impulssianturaa, ja sinun pitää ottaa 
myös hieman mietoa, rauhoittavaa lää-
kettä.”
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 ”Huumaat siis minut, ja piakkoin 
näen taivaisiin kohoavia kukkasia ja har-
maakarhun kokoisia mehiläisiä.”
 ”Kuten sanoin, se on vain mieto 
rauhoittava lääkeaine. Se vähentää her-
moärsytystilaa, millä varmistetaan alt-
tius suggestiolle.”

 ”Onko siellä niityllä ehkä jotain muu-
takin kuin kukkasia, kuten vaikkapa mii-
noja, lohikäärmeitä ja noitalinna?”
 ”Siellä on pelkkä viehättävä kuk-
kaniitty ja hieman metsän reunaa. Ei 
miinoja eikä mörköjä. Mutta jokainen 
kuuntelukerta on tietysti hieman erilai-
nen.”
 ”Siltikään en suostu laittamaan pää-
häni mitään sähköimpulsseja antavaa 
huppua enkä suostu nappaamaan rau-
hoittavia pillereitä ennen kuin olet näyt-
tänyt itse minulle että se on täysin 
turvallista.”
 ”Oletko tullut aivan paranoidiksi? 
Etkö luota edes lähimpään työtove-
riisi?”
 ”En ole luottanut kehenkään sen 
jälkeen kun lapsuudessani tapasin koti-
seutuni suurimman kaupungin ostos-
keskuksessa joulupukin, joka sönkkäsi 
ja haisi viinalle. Sanoin äidilleni ettei 
tuo ole oikea joulupukki, ja hän uhkaili, 
etten saisi yhtään lahjaa jos en usko 
pukkiin. Minä en uskonut siihen haise-
vaan teeskentelijään ja sain silti lahjoja, 
vaikken niitä jotka olin listannut toivelis-
tan kärkisijoille.”
 ”Liikuttava tarina Mike. Toivottavasti 

olet saanut takaisin uskosi joulupuk-
kiin.”
 ”Mihinkä enää luottaisin? Pitkäaikai-
nen oleskelu tässä laitoksessa kierout-
taa ajatukset. Tiedät varmaan kuinka 
CIA ja armeija tutkivat 1950-luvulla 
omalla henkilökunnallaan LSD:n käyttä-
mistä totuusseerumina. Olivat aikaisem-
min jo kokeilleet kannabista samaan 
tarkoitukseen huonolla menestyksellä. 
Tosin osa testihenkilöistä muuttui mel-
koisiksi hölösuiksi, mutta vielä use-
ammasta tuli hysteerisiä hihittelijöitä 
ja eräät vaipuivat puhumattomaan 
vainoharhaisuuteen.”
 ”Totta kai tiedän noista tutkimuk-
sista joiden aikana tapahtui monen-
laista ikävää. Ensimmäisenä menetti 
henkensä joku tohtori…”
 ”Frank Olson.”
 ”Niin, hänelle annettiin LSD:tä vas-
toin hänen omaa tahtoaan, ja myöhem-
min mies teki itsemurhan hyppäämällä 
ikkunasta. Tapauksesta jäi sitkeästi elä-
mään käsitys että LSD:tä tai mitä 
hyvänsä huumetta käyttäneillä on vas-
tustamaton halu loikkia ikkunoista.”
 ”Entäpä jos te yritätte jotain samaa 
minulle, sillä olenhan vain vähäpätöi-
nen tutkimusassistentti, jonka voi uhrata 
tieteen alttarilla. Antakaa armoa maan 
matoselle.”
 ”Tunnustan kaiken. Minä, osaston 
johtaja ja varajohtaja, laitoksen pääjoh-
taja sekä tusina muuta olemme salaa 
myrkyttäneet sinua jo alusta lähtien. 
Olen oikeasti Irvikissa ja pääjohtaja on 
Hullu Hatuntekijä. Hyvä on Liisa pie-
noinen, näytän sinulle ensin henkilö-
kohtaisesti miten kaikki tapahtuu, niin 
huomaat, ettei hommassa ole mitään 
hämärää. Mutta tämä työhuoneesi ei 
käy siihen, koska musiikkia täytyy kuun-
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nella kunnollisessa lepoasennossa.”
 ”Mennään sitten asuntooni asun-
tolasiipeen – minulla on myös sopiva 
soitin minilevyille. Kohta alkaa ruokatunti 
joten se on vapaata aikaa musiikkihuvi-
tuksille.”
 ”Haetaan ensin muut tarvittavat 
kamat laboratoriostani. Michael… toivon 
että pitäisit omana tietonasi että olen 
edes kertonut sinulle tästä projektista. 
Minähän en ole tehnyt tätä levyä yksin. 
Lupaatko ettet kerro kenellekään?”
 ”Hämärää, hämärää, mutta lupaan 
sen.”

Nielin pienen tabletin, menin makaa-
maan sohvalle ja laitoin kuulokkeet 
korvilleni. Anturipäähine kiristi hieman 
ohimoilta, muttei häiritsevän paljon. 
Rauhoittava musiikki alkoi soida; ensin 
hiljaa, melkein huomaamattomasti hii-
pien tietoisuuteeni. Erotin musiikista 
tuttuja ääniä: tuulen huminaa, oksien 
havinaa, hiljaista hyönteisten surinaa. 
Kuulin lintujen laulua ja jossain kaukana 
määkivät lampaat. Minun oli hyvä olla. 
Ensimmäinen mitä näin oli auringon 
kirkas paiste, joka lämmitti miellyttävästi 
kasvojani. Valon häikäisyn vähetessä 
ympäristö alkoi muovautua yksityiskoh-
tineen ja samalla jostain kaukaa men-
neisyydestäni tutut huumaavat tuoksut 
tavoittivat tietoisuuteni. Tuoksut ja näky-
mät olivat tuttuja koska olin tullut lap-
suuteni kotiseudulle.

 Vaelsin hiljakseen kumpuilevalla 
kesäniityllä jonka ilma huokui lämpöä. 
Tiesin kaiken olevan harhaa – taita-
vasti luotua illuusiota. Välillä pistäydyin 
metsän reunan vilvoittavassa siimek-
sessä palaten kohta takaisin ihastele-
maan eriväristen kukkien, perhosten ja 
kovakuoriaisten rikkautta. Sitten erään 
kumpareen alla kasvillisuus oli lakoon-
tunutta aivan kuin joku muukin olisi 
juuri käynyt täällä. Ryhdyin seuraa-
maan epämääräisiä jälkiä jotka vähi-
tellen muuttuivat talloutuneeksi poluksi. 
Kasvillisuus oli täällä matalampaa; ehkä 
se oli hieman aikaisemmin niitetty, ja 
kauempana näin hoidettua nurmikent-
tää. Tulin nurmelle jossa polku oli laa-
toitettu ja kukkivia kasveja oli enää 
istutuksina. Myös pensaista ja puista, 
joita oli vähemmän kuin alkumatkasta, 
tuli selvä vaikutelma että ne olivat istu-
tettuja. Tämä oli hyvin outoa, sillä täällä-
hän pitäisi olla pelkkää villinä rehottavaa 
kukkaniittyä eikä mitään hoidettua puis-
toa. Kiinnitin huomioni ympärilläni hiljaa 
soivaan musiikkiin, joka oli pysynyt 
samana, mutta taustaääniä oli aikai-
sempaa huomattavasti vähemmän.
 Käännyin katsomaan taakseni ja 
suureksi yllätyksekseni näin kaikkialla, 
silmänkantamattomiin, samanlaista 
säntillistä nurmikenttää. Kukkaniitty oli 
kadonnut kokonaan. Polku oli nyt pari 
metriä leveä ja siellä täällä sen varrella 
oli penkkejä ja pylväsvalaisimia. Jatkoin 
matkaani muuta maastoa korkeammalla 
olevalle mäelle, ja sen laella koin uuden 
yllätyksen. Muutaman sadan metrin 
päässä oli betoninen rakennus joka 
muistutti tutkimuslaitoksemme taloja. 
Halusin kääntyä takaisin mutta joka 
puolelle mäen ympärille oli ilmestynyt 
nelikerroksisia betonirakennuksia.
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 Oliko kulunut jo viisitoista minuut-
tia? Vilkaisin vasenta rannettani, jossa 
tavallisesti pidin nahkahihnaista ranne-
kelloa, mutta nyt kelloa ei ollut. Musiikki 
varmaan loppuisi kohta ja pääsisin pois 
täältä. Mutta sitä ennen katselisin vielä 
hiukan ympärilleni; niinpä jatkoin mat-
kaani kohti ensimmäiseksi havaitse-
maani rakennusta. Päästyäni tasaiselle 
maalle en enää kävellyt laatoitetulla 
polulla vaan asvaltilla. Nurmikentät ja 
kukkaistutukset olivat hävinneet ja täällä 
oli täsmälleen samannäköistä kuin tutki-
muslaitoksemme ympäristössä. Taivas 
oli myös muuttunut, sillä suurina pumpu-
lilaivoina purjehtivat pilvet olivat poissa 
ja tilalle oli tullut raskaan harmaita 
pilviä, jotka olivat alaosastaan uhkaavan 
mustia. Taivaalla ei näkynyt myöskään 
lintuja ja täällä oli täysin hiljaista lukuun 
ottamatta vaimeaa musiikkia, johon kor-
vani olivat turtuneet.
 Saavuin rakennuksen ulko-ovelle 
jonka yläpuolella oli F-kyltti. Tämä oli 
näköjään tutkimuslaitoksemme F-raken-
nus, jossa sijaitsi muun muassa terveys-
asema ja sairastupa. Kokeilin ovea; se 
ei ollut lukossa. Ensimmäisen kerrok-
sen käytävässä oli puolivalaistus eli joka 
toinen kattolamppu oli päällä. Ulko-oven 
lähellä olevassa vastaanotto- ja opas-
tuspisteessä ei ollut ketään ja muuten-
kin talo vaikutti autiolta. 
 Käytävän kello näytti 12:17. Jos se 
oli oikea aika, aloitin musiikin kuunte-
lun runsaat puoli tuntia sitten. Lievä 
huolestuneisuuteni alkoi muuttua ahdis-
tavaksi peloksi. Askeleeni kaikuivat 
aavemaisesti kävellessäni pitkin käytä-
vää jonka varrella oli molemmin puolin 
suljettuja ovia. Mikään täällä ei kiinnos-
tanut minua, vaan menin käytävän puo-
livälissä olevalle ovelle, josta pääsisin 

porraskäytävään ja ylempiin kerroksiin. 
Menin portaisiin joka vei toiseen kerrok-
seen. Vasta nyt havahduin miettimään 
tänne tuloni tarkoitusta. Niityllä olin läh-
tenyt seuraamaan polkua, joka oli kuin 
tehty pelkästään minua varten, jotta tuli-
sin F-rakennukseen. Tänne oli järjes-
tetty jotain minua varten, ja tiesin pian 
saapuvani määränpäähäni, jossa salai-
suus paljastuisi.
 Käteni nousi ovenkahvalle kuin toi-
mien itsenäisesti vailla tahtoni kontrol-
lia; vedin oven auki ja astuin käytävään 
jonka ilma oli tunkkaisen raskas. Täällä 
oli muutoin samannäköistä kuin ensim-
mäisessä kerroksessa mutta yksi käy-
tävän ovista oli auki. Sydämeni lyöntien 
kiihtyessä menin lähemmäs oviaukkoa. 
Kuulin vaimeana kantautuvaa puhetta. 
Astuin sisälle huoneeseen.
 Tämä oli pieni sairashuone johon ei 
mahtunut juuri muuta kuin sänky, pieni 
sivupöytä sekä tuoli. Raskaat verhot oli 
vedetty ikkunan eteen enkä aluksi tun-
nistanut ketään hämärässä huoneessa 
olevista henkilöistä. Ensimmäiseksi tun-
nistin vasemmalla puolellani seisovan 
Markin joka oli huomannut saapumiseni. 
Edessäni oleva henkilö, joka roikutti 
kädessään revolveria, ei ollut kääntynyt 
katsomaan minua, vaan puhui jollekin 
joka istui hänen edessään sängyllä.
 Tunnistin miehen edessäni: se oli 
minä itse! Silmänräpäyksessä olinkin 
sängyn luona edessäni Michael, joka 
näytti riutuneelta ja pelokkaalta. Mie-
leeni tulvivat nyt muistot kuinka olin 
tullut tänne Markin seurassa. Hän oli 
antanut minulle revolverin. ”Se on lahja 
Michaelille”, oli Mark sanonut.
 Tunsin olosi huumautuneeksi. Muis-
tin hämärästi olleeni kukkaniityllä joskus 
useita päiviä sitten. Kukkaniityn jälkeen 
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olin tullut puistoon ja sen jälkeen johon-
kin rakennukseen ja huoneeseen. Se 
oli tämä sama huone.
 ”Anna se Michaelille”, kuulin Markin 
käskevän.
 Tottelin käskyä. Michael tarttui 
kahva edellä ojentamaani revolveriin; 
työnsi piipun suuhunsa ja laukaisi.
 Korvia raastava pamahdus, Michael 
selällään sängyllä, ja paljon verta joka 
syöksyi hänen suustaan. Havahduin 
tapahtumien kauheuteen.
 ”Tapoin hänet! Aiheutin Michaelin 
kuoleman!”

”Aiheutin Michaelin kuoleman. Mark 
kertoi Tomin hokeneen sitä kun tämä 
oli tullut hänen työhuoneeseensa. Miksi 
Tom sanoi aiheuttaneensa sinun tai 
jonkun muun Michaelin kuoleman?”
 ”Kertooko hän tappaneensa minut? 
Ei kai Tom ole tappanut ketään?”
 ”Ei onneksi. Miesparka on vain jos-
tain syystä syvästi järkyttynyt ja hou-
railee. Hän kertoo lisäksi kuulevansa 
musiikkia joka ei lopu.”
 ”Musiikkia… Tom on aina vaikutta-
nut täysin terveeltä… varsinainen har-
haton estimaattori. Enkä tiedä hänen 
käyttäneen myöskään mitään huumeita. 
En ymmärrä mitä on tapahtunut.”
 ”Tomin elimistöstä ei löytynyt päih-
teitä. Ainoastaan vähäinen määrä erästä 
tavallista sedatiivia. Huumeiden kulkeu-
tuminen tänne on lisäksi hyvin epä-
todennäköistä. Onko sinulla Michael 
mitään aavistusta mistä voisi olla kysy-

mys?”
 ”Kuten sanoin, en ymmärrä mitä on 
tapahtunut. Sitä paitsi haluan pois tästä 
laitoksesta. Sanoudun irti projektista.”
 ”Se ei ole toistaiseksi mahdollista. 
Joudut vielä jäämään tänne koska tutki-
muksemme ovat kesken. Ja tiedäthän, 
ettet ole aivan kunnossa.”
 ”Tomin tapauksessa on siis kysy-
mys jostain hyvin vakavasta. Minä 
puolestani haluan tietää mitä täällä 
tapahtuu. Luulenpa että sinä laitoksen 
lääkärinä tiedät paljon enemmän kuin 
minä. Tehdäänkö täällä jotain mikä ei 
kestä julkisuuden päivänvaloa?”
 ”Älä tee omia tulkintojasi tapah-
tumista. Michael… tutkimuskeskuksen 
työntekijät ovat läpäisseet tiukan seulan, 
ja tänne tullessasi tiesit mihin sitou-
duit. Jo runsaan puolen vuoden ajan 
olemme nähneet sinussa vakavia stres-
sioireita ja kognitiivisia häiriöitä. Pahim-
millaan sellainen voi johtaa vakavaan 
henkiseen murtumiseen.”
 ”Selvä on, sir. En ajattele liikaa 
omilla aivoillani.”
 ”Tohtori Easton sinulle. Olen huo-
lestunut sinusta. Joudun raportoimaan 
vakavasta frustraatiosta mikä ilmeisesti 
heikentää arvostelukykyäsi. Sellainen ei 
ainakaan nopeuta poispääsyäsi täältä.”
 ”Anteeksi, äskeinen ei tule toistu-
maan, tohtori Easton.”
 ”Toistan kysymykseni. Tiedätkö mitä 
Tomille on tapahtunut? Älä esitä tie-
tämätöntä, sillä löysimme huoneestasi 
tämän minilevyn ja muutakin, jonka tie-
dämme kuuluvan Tomille.”
 ”Te siis tiedätte siitä musiikista… Ja 
miksi sinä ylipäätänsä kyselet kaikista 
näistä asioista?”
 ”Kerro lisää levystä.”
 ”Niin, keskiviikkona Tom tuli työhuo-
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neeseeni ja hihkui saaneensa viimein-
kin levynsä valmiiksi. Heitin aluksi herjaa 
koko jutusta, mutta hänen innostuk-
sensa oli vakuuttavaa. En kumminkaan 
halunnut tai paremminkin en uskalta-
nut kuunnella hänen musiikkiaan, jonka 
luonteen sinä varmaan tiedät. Niinpä 
Tom halusi näyttää, että musiikki olisi 
vaaratonta kuuntelemalla sitä ensin itse. 
Sitten – vajaa kymmenen minuuttia seu-
rasin kuinka Tom vain makasi tyynenä 
asuntoni sohvalla kuulokkeet korvillaan 
ja päässään anturit. Kaikki näytti olevan 
kunnossa, joten pistäydyin hakemaan 
kahvia asuntolasiiven kanttiinista. Siellä 
seuraani tuli osaston varajohtaja jonka 
kanssa keskustelin muutaman minuu-
tin. Kun palasin takaisin, oli Tom häipy-
nyt.”
 ”Oletko kuunnellut levyä? Tietääkö 
joku muukin tutkimuslaitoksessamme 
Tomin keksinnöstä?”
 ”Millaisen vastauksen haluaisitte? 
En ole kuunnellut sitä enkä tiedä mitä 
Tom on kertonut keksinnöstään muille. 
Sen vain tiedän että hän on ollut yhteis-
työssä audiolaboratorion Markin ja Pete-
rin kanssa.”
 ”Markin ja Peterin osuus on totta. 
Mutta se muu mitä sanoit… entäpä jos 
en usko sinua?”
 ”Sille en voi mitään.”
 ”Toivoisin sinulta parempaa yhteis-
työhalua. Se olisi myös sinun etujesi 
mukaista. Oletko siis kertonut kenelle-
kään Tomin levystä?”
 ”En ole.”
 ”Älä myöskään kerro, toistaiseksi. 
Ymmärräthän että ajattelemme paras-
tasi. Valitettavasti en voi kertoa tarkem-
min mistä on kysymys, mutta tärkeintä 
on että saamme sekä sinut että Tomin 
täysin kuntoon.”

 ”Uh, voin taas huonosti. En 
jaksa…”
 ”Näytät tosiaankin uupuneelta 
Michael. Et ole aivan terve – tiedämme 
sen. Sinulle on järjestetty oikein mukava 
lepotila F-rakennuksen toiseen kerrok-
seen. Mark voi opastaa sinut sinne.”
 ”Mark?”
 ”Etkö ottaisi Tomin levyä mukaasi? 
Jos et ole vielä kuunnellut sitä, niin 
sinun kannattaisi tutustua siihen. Kuten 
tiedät, tarvitset myös tätä anturipäähi-
nettä laitteineen sekä näitä pillereitä. Ne 
ovat vain mietoja rauhoittavia lääkkeitä 
ja täysin harmittomia. Mark mielellään 
auttaa sinua laitteiden kanssa jos haluat 
kuunnella levyä vaikkapa tänään.”
 ”Saanko jo mennä?”
 ”Michael.”
 ”Mitä vielä? Päästä minut.”
 ”Olet varmaan ajatellut paljon tätä 
Tomin tapausta. On todella ikävää kun 
läheiselle työkumppanille tapahtuu yllät-
täen tällaista järkyttävää. Ymmärrän 
hyvin jos et ole vielä aivan kunnossa. 
Olosi voi tuntua epätodelliselta.”
 ”Epätodelliselta – sellaiselta oloni 
on todellakin tuntunut viime päivien 
aikana.”
 ”Michael.”
 ”Mitä vielä? Päästä minut.”
 ”Olet varmaan ajatellut paljon tätä 
Tomin tapausta. On todella ikävää kun 
läheiselle työkumppanille tapahtuu yllät-
täen tällaista järkyttävää. Mene Kukka-
niitylle minkä jälkeen tapaat ystävän. 
Tapaat Tomin jolta saat lahjan. Ymmär-
rän hyvin jos et ole vielä aivan kunnossa. 
Olosi voi tuntua epätodellisel-sel-
selta.”
 ”Epätodelliselta – sellaiselta oloni 
on todellakin tuntunut viime päivien 
aikana.”
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Juliana Heikkinen

Eksyin eräänä päivänä paremman 
tekemisen puutteessa keskustele-

maan internetistä löytyvän Lintukodon 
Oraakkelin kanssa.
(lintukoto.dyndns.org/oraakkeli)

Minä kysyin: Onko evoluutio totta? 
Oraakkeli vastasi: On, ja on aina 
oleva.

Minä kysyin: Ihanko todella? 
Oraakkeli vastasi: Ajattelin, että 
se olisi hyvä vastaus...

Minä kysyin: Siis et ole varma asi-
asta? Oraakkeli vastasi: Niin.

Minä kysyin: Eikö oraakkelin tulisi 
tietää kaikki? Oraakkeli vastasi: Kek- 
si itse parempi vastaus, jos ei miellytä.

Minä kysyin: Taidat olla riidanha-
luinen, kun heti suutuit? Oraakkeli 
vastasi: Kyllä taidan. Valitan. Olet vää-
rässä.

Minä kysyin: Voisitko rauhoittua 
hieman, niin jatkaisimme keskustelua? 
Oraakkeli vastasi: Joo, tää homma 
onki aika tylsää.

Minä kysyin: Tiedätkö, kuka Darwin 
on? Oraakkeli vastasi: En, mutta Lau-
rilan Matti tuntee sen oikein hyvin!

Minä kysyin: Kuka on Laurilan Matti? 
Oraakkeli vastasi: (Tuleva) puolisosi.

Minä kysyin: Missä tapaan hänet? 
Oraakkeli vastasi: Veneessä.

Minä kysyin: Milloin? Oraakkeli 
vastasi: Tuo on päätetty jo kauan 
sitten, ja se vuosi on 2009.

Minä kysyin: Sittenkö vasta? Oraak-
keli vastasi: Tästä sun olisi pitänyt 
keskustella aikanaan kouluterveyden-
hoitajan kanssa.

Nyt menee turhan henkilökohtaiseksi, 
joten vaihdetaanpas aihetta.

Minä kysyin: Polveutuuko ihminen 
apinasta vai kalasta? Oraakkeli vas-
tasi: Ei näillä ole tässä suhteessa 
mitään eroa.

Minä kysyin: Kalalla ja apinallako ei 
ole eroa? Oraakkeli vastasi: Kyllä vain!

Lintukodon oraakkeli
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Oulusta Lieksaan, 25. huhtikuuta
Perjantaiaamu valkenee varsin lumetto-
mana ja aurinkoisena, mutta sää muut-
tuu viimeistään Kontiomäellä pilviseksi 
ja sateiseksi. Matkan varrella pelloilla 
näkyy paljon kuoveja ja töyhtöhyyppiä. 
Lumen määrä lisääntyy itään mentä-

Marjaana Hellsten

Viikon ”hermoloma” vei toimittajan 
vapun aikoihin puolen Suomen 

ympäri. Sain matkallani jälleen ker-       
ran oivan muistutuksen siitä että Suomi 
on laaja maa, jossa kevät etenee     
joskus epävarmoin ja hypähtelevin 
askelin.

Minä kysyin: Huomaatko, että puhut 
nyt ristiin? Luotettavuutesi kärsii. 
Oraakkeli vastasi: Todennäköisesti 
en, mutta muista etten voi paljastaa 
kaikkea etten joudu työttömäksi.

Minä kysyin: Kesä tulee, ihanaa. Mistä 
vuodenajasta pidät eniten? Oraakkeli 
vastasi: Herkkuruuista.

Minä kysyin: Onko herkkuruoka vuo-
denaika? Oraakkeli vastasi: Ei tässä 
elämässä.

Minä kysyin: Seuraavassako sitten? 
Oraakkeli vastasi: Tottakai! Ei viinaa 
enää ikinä, mä rupean raittiiksi.

Minä kysyin: Viisas päätös, mutta 
miten se tähän liittyy? Oraakkeli 
vastasi: Tavallisesti. Sä oot ihan kiva 
muuten.

Minä kysyin: Kiitos, niin säkin, mutta 
vähän pimeä. Pidätkö linnuista? 
Oraakkeli vastasi: En tiedä kun 
en oo koskaan kokeillu.

Minä kysyin: Kokeillu, kuulostaa 
pahalta. Linnut on kivoja, mun lem-
pilintu on töyhtötiainen. Oletko kos-
kaan nähnyt? Oraakkeli vastasi: 
Emmä noin pitkiä jaksa ees lukea.
Tiivistä!

Minä kysyin: Ok, oletko koskaan 
nähnyt töyhtötiaista? Oraakkeli 
vastasi: OK.

Minä kysyin: Piditkö siitä? Oraakkeli 
vastasi: Juu, silloin kun muut eivät 
nähneet.

Minä kysyin: Salailetko siis lintu-
havaintoja? Oraakkeli vastasi: Niin. 
Kamala olo!

Minä kysyin: Sietääkin olla. Huh! 
Oraakkeli vastasi: Hymyile elämälle
ja elämä hymyilee sinulle.

Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos mie-
lenkiintoisesta keskustelusta, arvon 
Oraakkeli!

Kevään jalanjäljillä
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essä ja Lieksassa sitä on keskustas-
sakin selvästi enemmän kuin Oulussa. 
Varsinaisessa määränpäässäni, vain 
muutama kilometri itärajalta, tilanne on 
kuitenkin jotain uskomatonta: ainakin 
kymmenen senttiä lunta! Ainoa paljas 
kohta pihassa on aurauksen tulos. 
Viikonlopun ajan lämpötila pysyttelee 
varjossa sitkeästi muutaman asteen tun-
tumassa ja saa säestystä kuuroista, 
joissa vettä tulee taivaalta lähes kai-
kissa olomuodoissa.

Hollola, huhti-toukokuun vaihde
Kylmää ja sateista, ilkeä flunssa pakot-
taa viettämään aikaa sisätiloissa. Suuri 
suunnitelma vappupiknikistä järven ran-
taan on pakko haudata hyvissä ajoin ja 
katson telkkarista kun oululaiset uivat 
jäiden keskellä. Ei käy kateeksi. Varsi-
naisen elämyksen aiheuttavat kuiten-
kin talon takaa löytyvät sinivuokot ja 
leskenlehdet, valkovuokot vain eivät 
ole vielä kukassa. Eläinmaailmakin 
esittäytyy lähinnä räkätti-, musta- ja 
punakylkirastaiden sekä sepelkyyhky-
jen muodossa. Lämpötila on kymmenen 
asteen kieppeillä, mutta ulkona tuntuu 
paljon kylmemmältä ja ankeammalta, 
vaikka aurinko yrittääkin välillä lämmit-
tää. Yritän vakuutella itselleni, että tämä 
on vain huonoa tuuria tai vähintään 
epämääräinen yhteensattuma ja ensi 
vuonna on oleva paremmin.

Helsinki, 2. ja 3. toukokuuta 
Tuulee. Jätin hanskani autoon, mutta 
kädessäni oleva leijonakäsinukke läm-
mittää sentään puolet sormistani. Aree-
nan edusta on lähes kauttaaltaan 
sinivalkoinen, mutta sillä ei ole mitään 
tekemistä veden tai lumen kanssa. 
Tuhannet Suomi-fanit ovat kansoitta-
neet pihan hyvissä ajoin ennen ottelua 
ja yrittävät välillä löytää suojaa alueelle 
pystytetyistä teltoista. Toisinaan huomio 
kiinnittyy ylilentävän lokin kirkaisuun, 
mutta ottelun alun lähestyessä ainoa 
ääni tuntuu olevan olutteltasta kuuluva 
”Den glider in” -rallatus. Aurinko pais-
taa ja keväistä tunnelmaa latistaa aino-
astaan Suomen Slovakialle kärsimä 
tappio. Matkan viimeisestä vaiheesta ei 
valitettavasti tullut aivan haluttua koho-
kohtaa.

Takaisin Ouluun, 4. toukokuuta
Aamulla sataa rakeita ja tuulee nava-
kasti, sade kuitenkin loppuu päästes- 
säni junaan. Matkalla jää tentti-                  
kirjallisuuden lomasta aikaa ihailla mai-
semia ja onneksi aurinkokin alkaa      
paistaa. Oulussa on erittäin lämmin          
– vai johtuuko se vain paksusta vaa-
tetuksestani − ja istun varsin tyytyväi-        
senä odottamassa bussia. Toisinaan 
vain käy niin, että etsinnän kohde löy-
tyykin paikasta mistä retkelleen on läh-
tenyt.

Fuksipassit

Seuraavat henkilöt keräsivät ahkerasti pisteitä fuksipasseihinsa 
ja saavat lahjakortit Yliopiston paperikauppaan:

Perttu Hiisivuori 50 €, Satu Tanskanen 20 €, Merjo Laine 20 €
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