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Jäähyväispääkirjoitus  Juliana Heikkinen

Nyt on jäähyväisten aika. *sniff* Tämä on nimit-
täin vihoviimeinen Lehdykän numero, jonka 
päätoimittajana minä toimin. Vanhuus alkaa jo 
painaa, ideat alkavat ehtyä ja gradukin pitäisi 
tehdä. On aika antaa tilaa nuoremmille, vet-
reämmille ja innokkaammille. Ehdinhän ollakin 
päätoimittajana kaksi vuotta, joka on pitkä aika. 
Aika aikaansa kutakin. Kaikki lysti loppuu aika-
naan. Mutta eteenpäin on elävän mieli!
 Huvittavinta on, etten millään muista, 
miten tähän hommaan päädyin, vaikka kuinka 
olen sitä yrittänyt muistella. Kysyin sitä myös 
oikealta kädeltäni, ystävältäni ja Lehdykän toi-
mittajalta Marjaana Hellsteniltä, mutta hänkään 
ei sitä kyennyt millään muistamaan. Muistan 
vain, että edeltäjäni Kristjan Niitepõld houkutteli 
minua siihen, mutta epäröin kovasti hommaan 
ryhtymistä. Jotenkin kai tulin maininneeksi asi-
asta biologian käytävällä Marjaanalle, joka ryhtyi 
innosta puhkuen hommaan kanssani. Yhdessä 
sitten marssimme häiritsemään Kristjanin ruo-
kailua ja ilmoittauduimme Lehdykän uudeksi toi-
mitukseksi.
 Noihin kahteen vuoteen on mahtunut 
uskomattoman paljon kaikkea. Muistan vieläkin 
ensimmäisen lehden teon tirisevän ja lähes käsin 
kosketeltavan jännityksen. Deadlinen lähesty-
essä tunteet vaihtelivat epätoivosta onnenhyp-
pyihin, kun ensin juttuja ei tuntunut tulevan, 
mutta sitten niitä alkoikin sinkoilla. Tuolloin lehti 
vielä painettiin Yliopistopainossa ja tuotiin sitten 
Lehdykän telineeseen yleiseen jakeluun. Muis-
tan, kuinka suurin piirtein pakoilin ihmisiä käytä-
villä, sillä kaikilla tuntui olevan käsissään Lehdy-
köitä ja kaikki lukivat niitä ja puhelivat niistä. Se 
oli hyvällä tavalla jännittävää aikaa, eikä unoh-
tune koskaan. Silloin kaikki oli vielä niin uutta ja 
oma toiminta kovin epävarmaa ja huojuvaa.
 Toinen ääripää olikin sitten edellinen 
numero. Tuntui, että vuosituhannen kirous leijui 
päällämme. Materiaalia kyllä tuli riittämiin, mutta 
kun yritin lähettää niitä uudelle taittajallemme, ne 
eivät menneet millään perille. Niitä lähetettiin ja 
lähettiin, uudelleen ja uudelleen, eri muodoissa. 
Päiväkausia siinä meni tekniikan kanssa tuher-
taessa, ja pinna oli tiukalla itse kullakin. Oltiin 
myöhässä aikataulusta ja seuraavankin lehden 
deadline tuntui lähestyvän kiihtyvällä vauhdilla. 
Lopulta kaikki materiaali oli taittajalla, mutta 
taiton ongelmista en osaa kertoa kuin sen, että 
niitä oli.

Kun originaalit olivat lopulta yhtenä iltana minun 
ja Marjaanan käsissä, huokaisimme jo helpo-
tuksesta ja marssimme killan kopiokoneelle tar-
koituksenamme painaa lehdet. Kone kuitenkin 
ilmoitti heti ensitöikseen, että skanneri on rikki 
ja pitää tilata huoltomies. Se kuulosti pahalta ja 
kalliilta, todella pahalta ja todella kalliilta. Yritin 
saada killan kopiokonevastaavan kiinni, mutta 
en saanut. Kone ei suostunut kopioimaan kuin 
yhden sivun kerrallaan ja sitten kone täytyikin 
sammuttaa, että saattoi kopioida jälleen yhden 
sivun, jonka jälkeen se täytyi jälleen sammuttaa, 
joten meidän täytyi luovuttaa painaminen siltä 
illalta.
 Seuraavana aamuna luennolle men-
nessäni näin, kun jotkut opiskelijat kopioivat 
koneella ilman ongelmia. Soitin oitis Marjaa-
nalle, että se toimii, se toimii, tule äkkiä tänne. 
Kun Marjaana oli päässyt yliopistolle ja olimme 
raahanneet jälleen kaikki tykötarpeet koneen 
luokse, kone ilmoitti jälleen, että skanneri on rikki 
ja pitää tilata huoltomies. Onneksi ihana kopio-
konevastaavamme tuli kuin tilauksesta kopioko-
neelle ja antoi maailman parhaan neuvon kenk-
kuilevan kopiokoneen korjaamiseksi: jos virran 
katkaiseminenkaan ei auta, vedä johdot seinästä 
irti muutamaksi minuutiksi. Sen jälkeen kopiointi 
onnistui olosuhteisiin nähden hyvin, mitä nyt 
kone ruttasi paperia sisäänsä tasaisin väliajoin. 
Kirous siis vihdoin poistui päältämme ja saimme 
lehden loppujen lopuksi painettua.
 Lukiossa äidinkielen opettajani kielsi 
minua aloittamasta lausetta ja-sanalla, kunnes 
minulla olisi oma kustantaja. Nyt olen voinut 
tehdä sitäkin, vaikka tiedän, että se on kieli-
opillisesti väärin, sillä minulla on ollut kahden 
vuoden ajan oma kustantaja. Olen nauttinut Leh-
dykän toimittamisesta, sillä olen aina pitänyt kir-
joittamisesta. Lehdykkä on ollut minulle tärkeä 
henkireikä opiskelujen puristuksessa. Lehdykän 
tekemisen huonot muistot ovat jo nyt painuneet 
hyvien muistojen alle. Muun muassa se pääl-
lämme leijunut kirous on auttamatta jäänyt kaik-
kien kiitosten sanojen varjoon. Näiden kahden 
vuoden aikana olen vallan kiintynyt Lehdykkään, 
siitä on tullut minulle kovin rakas lehti. Rakkau-
teni on kasvanut huippunsa nyt, kun lehtiä on 
alettu painaa käsin killan kopiokoneelle. Siinä 
on saanut jotenkin henkilökohtaisen kosketuk-
sen ihan jokaiseen lehteen. 
 Haluan kiittää erityisesti Marjaanaa, 



4

joka on ollut tukenani näiden kahden vuoden 
aikana. Yhdessä olemme miettineet eettisiä 
kysymyksiä, kuten mitä Lehdykän sivuilla voi kir-
joittaa. Olemme yrittäneet varmistaa sen, ettei 
kukaan loukkaantuisi mistään lehden sivuilla kir-
joitetusta. Haluan kiittää Marjaanaa myös siitä, 
että hän on ollut äärimmäisen innokas toimit-
taja, joka on suoltanut juttua jutun perään ja 
jonka ideavarasto on tuntunut ehtymättömältä. 
Olen iloinen siitä, että Marjaana on innostunut 
minun ideoistani ja minä puolestani olen innostu-
nut hänen ideoistaan. Mielestäni olemme olleet 
varsin mainio aisapari, jonka yhteistyö on ollut 
saumatonta.
                   Suuren kiitoksen ansaitsee myös Paavo 
Närhi, joka taittoi Lehdykkää vuoden verran. 
Marjaanan kanssa saatoimme vain ihailla sitä, 
miten tekstit ja kuvat muuttuivat hänen käsis-
sään taiteellisiksi ja hyvännäköisiksi lehdiksi. 
Enää lehtiä ei tehty alkeellisella leikkaa-liimaa-
tekniikalla, vaan ihan oikealla taitto-ohjelmalla, 
jonka ansiosta kuvia saattoi laittaa hienosti teks-
tin sisäänkin. Täytyy kyllä sanoa, että Paavolla 
on taiteellista silmää ja luovuutta. Kiitos myös 
siitä, että hän jaksoi viilailla pilkkua meidän 
kanssamme ja korjailla taitossa syntyneitä vir-
heitä, ennen kuin lehti vietiin painoon. Lehdy-
kän uutta taittajaa, Aija Degermania, haluan 
kiittää erityisesti kärsivällisyydestä, jota edelli-
sen lehden tekeminen vaati. Myös hänen tait-
tamansa lehti oli varsin hyvännäköinen, joten 
hänellä on ilmiselvästikin samanlaisia kykyjä 

kuin Paavollakin. 
 Ja jottei tämä kiitteleminen tähän lop-
puisi, niin suuret kiitokset kaikille Lehdykkään 
kirjoittaneille. Jokainen juttu on ollut tarpeel-
linen, ainutlaatuinen, ihmeellinen ja sinällään 
arvokas. Olen jokaiselle kirjoittajalle henkilö-
kohtaisesti kiitollinen. Täytyy kyllä sanoa, että 
olen välillä tuntenut itseni Julmuri-Juuliksi, kun 
olen tarttunut jokaista vastaantulijaa hihasta ja 
ahdistellut kirjoittamaan Lehdykkään. Erityisesti 
tästä ovat kärsineet rakkaat ystäväni, joilla ei 
ole juuri ollut kieltäytymisen varaa, vaan jotka 
ovat yhteisen ystävyyden nimissä joutuneet 
näppäimistön ääreen. Lopuksi vielä suuri kiitos 
kaikille lukijoille siitä, että olette jaksaneet roik-
kua Lehdykän mukana. Uskollisesti lehdet ovat 
hävinneet telineestä viimeistä lehteä myöten, 
numero numeron perään. 
 Edellisessä numerossa oli painovirhe 
paholainen. Maaelukan jutun kirjoittajaksi oli 
mainittu Anna Honkala. Ei pidä paikkaansa. Kir-
joittajan oikea nimi on Anna Honkanen. Tästä 
lähtien hän tulee itse henkilökohtaisesti vas-
taamaan siitä, että hänen nimensä kirjoitetaan 
oikein. Ai, mitenkä niin? Siten niin, että Anna 
Honkanen on Lehdykän uusi päätoimittaja! 
 Nyt minun on aika jäädä eläkkeelle 
Lehdykän toimituspuuhista. Se on vaikeaa ja 
haikeaa, mutta voin tehdä sen levollisin mielin, 
sillä tiedän, että Lehdykkä on Annan huomassa 
hyvissä käsissä. Pysykää matkassa, uutta on 
luvassa! Kiitos ja heippa!
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Toimittajan jäähyväiset 
- Sankaritarinoita  Marjaana Hellsten
Suunnaton peto piinaa kylää 1700-luvulla teuras-
taen viattomia naisia ja lapsia, eivätkä asukkaat 
pysty hankkiutumaan siitä eroon. Kylään saapuu 
intiaaniystävänsä kera ritariksi kutsuttu henkilö 
joka on sivistynyt ja koulutettu, maailmaa nähnyt, 
eliökunnan ihmeellisyyksiin perehtynyt sekä kyke-
nevä ampumaan tarkkaan ja heiluttamaan terä-
asetta. Letti liehuen hän säntää pedon perään 
ja siinä sivussa tietenkin hurmaa kaikkien tavoit-
teleman kaunottaren. Seuraa mitä jännittävimpiä 
tapahtumia, hidastettuja taistelukohtauksia ja 
muita taiteellisia kikkoja ennen kuin tarina saa-
daan päätökseen. Kyseessä on ranskalainen elo-
kuva Susien klaani. Suoraan sanottuna kammot-
tava tekele on valinnut sankarikseen hieman poik-
keuksellisen henkilön: biologin.

Mieleeni tuli pakostakin edellisessä numerossa 
ollut tulevan päätoimittajamme tekemä sarjakuva, 
jonka päähenkilö haaveili biologin tähdittämästä 
coolista elokuvasta. Mikä olisikaan sen hienom-
paa kuin nähdä joskus valkokankaalla elokuvat 
Taru lajien synnystä, Sekaisin DNA:sta ja Kadon-
neen assarin metsästäjät? Taitaa kuitenkin olla, 
että juuri arkeologit ja tietokonenörtit ovat syrjäyt-
täneet biologit kassamagneettien pääosista. No, 
onhan leffojen Indiana Jones myös jonkin verran 
vetävämpi ilmestys kuin suuri idolimme Charles 
Darwin. Ensi vuoden alkupuoliskolla teattereihin 
on tosin tulossa Sahara – elokuva, jonka juoni 
nivoutuu ekologisen katastron ympärille. Ongel-

maa siinä selvittävät merentutkimuslaitoksen 
tyypit yhdessä biokemistin kanssa. Elokuva 
perustuu Clive Cusslerin mielestäni erinomai-
seen kirjaan ja odotankin sitä mielenkiinnolla, 
sillä the Day after Tomorrow jäi viime kesänä 
näkemättä.
 Niin, kukapa ei haluaisi olla sankari. 
Muistatteko, kuinka joskus viisitoista vuotta sitten 
mielikuvitus oli yksi parhaimmista ystävistämme? 
Hernekepistä sai kätevästi miekan ja Vakoojan 
käsikirja luettiin puhki. Siinä sivussa tehtiin 
puuhun muutama maja ja ryömittiin pitkin ojia 
saniaisiin naamioituneina. Sitten kun Viisikosta 
ja Neiti etsivästä ei irronnut tarpeeksi viihdettä, 
niin tarinoita oli helppo jatkaa esittämällä itse 
niiden henkilöitä. Tämän tilalle ovat sitten myö-

hemmin tulleet hieman arki-
semmat seikkailut ja uro-
työt. Monelle meistä on 
tarpeen läpäistä tärkeä 
tentti tai hankkia gradun 
aihe ja joskus myös 
joudumme kohtaamaan 
ennalta arvaamattomia ikä-
vyyksiä. Näiden tapahtu-
mien sankareille ei aina riitä 
suurta mainetta ja mammo-
naa, mutta jokainen osaa 
varmasti arvostaa ainakin 
omia tekojaan – taito, jota 
kannattaa harjoitella ja 
jonka osaamisesta on vain 
hyötyä. Miettikääpä, mitä 
tarkoitan.
 Yksi kokemisen 
arvoinen seikkailu elämäs-
säni on ollut Lehdykän toi-

mittaminen – pesti mitä ei ole tarvinnut katua 
sen vastaanottamisen jälkeen. On vaikea sanoa, 
tuliko Lehdykästä juuri sellaista, millaiseksi sen 
kuvittelin muuttuvan. Tuskin, mutta jälki on aina 
miellyttänyt silmää ja mielestäni olemme pysty-
neet pitämään yllä omaksumamme tyylin, mikä ei 
olekaan yhtään huono juttu. Huipulta on kaikkein 
paras lopettaa, vaikka sitten jälkeenpäin ehkä 
vähän kaduttaisikin. Päästänkin hyvillä mielin 
Anna Honkasen tiimeineen jatkamaan Lehdy-
kän toimittamista. Itse lähden tästä teroittamaan 
kynäni ja suuntaan uusiin seikkailuihin.
Heippa!
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Puhenjohtajan jäähyväispääkirjoitus 
Jonna Saapunki

Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin jätän pj-kauteni ja toi-
votan uuden pj:n tervetulleeksi Lehdykän palstoille!

Nyt tuli lunta? Vai onkohan se unta?

Katsoin aamulla ikkunasta ulos
ja tämä oli ajatusteni tulos:

nyt tuli lunta 
vai onkohan se unta?

Jokin valkea narskuu kenkien alla,
se ei kyllä voi olla mikään muu kuin halla!

No nyt siis lähikauppaan.
Äkkiä sinne laukkaan
ja ostan joulutähden, 

myös Tiimariin nopsaa lähden.

Sieltä mukaan kartonkia ja liima,
nyt on joulukorttien askartelutiima.

Joulutortut ja piparit pöytään,
nyt täytyis vielä viimevuotiset glögit 

jostain jääkaapin kätköistä löytää.

Minulle kun joulu tulee jo marraskuussa.
Tällöin ei tarvi olla pimeyden armoilla ja mutrusuuna.

Mikko Alatalon joululaulut vaan soimaan,
niin kaikki yltyy tanssiin roimaan!

Siis kun katsot ikkunasta ulos,
toivottavasti tämä ei ole ajatustesi tulos:

voi ei kun tuli lunta,
toivottavasti se on vaan unta!

En kyllä missään muualla mieluummin makais,
kuin lumihangessa enkeleitä tehden, vaikka rän-

tääkin satais!
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Valenssin vieressä oli biofyysikoiden rasti, tämä 
oli ehkä paras rasti, vaati mittausvälineiden 
(myös omia sai käyttää) luovaa käyttöä, nope-
utta ja hyvää suullista ulosantia, näitä taitoja 
meillä riitti. Tanja oli koehenkilö, Maria kirjuri 

ja Krista, Tuija ja Teija pitivät tuloksista kak-
siminuuttisen esitelmän. Tosin rastilla vittuil-
tiin joukkueemme jäsenelle, joka kompastui 
kynnykseen, sehän on vaan inhimillistä. Iso 
miespuolinen rastivahti rohkeni väittää, että 
alkoholilla olisi osuutta asiaan, että kömpelyk-
semme olisi nauttinut sitä enemmän kuin hän, 

törkiää. 10p
 Sitten kartanlukutaitomme johdatti 
meidät Atlaksen rastille tanssimaan Igorin 
kanssa. Arpaonni toi meille USA:n ja esitimme 
arvoisille rastiraatilaisille cancaniä ja cheerleade-
ria, johon piti tietysti heittää mukaan pari kärryn-
pyörää ja spagaati. Lisäksi tarjoilimme arvoste-
lijoillemme gallianokahvia ja leivonnaisia, nehän 
maistuivat paleleville maantieteilijöille. 10p
 Nikolin rastilla muodostimme yhdek-
sän hengen kiderakenteen ja yritimme epätoivoi-
sesti tunnistaa kiviä. Koska kaverille sai kilaut-
taa, Tuija soitti asiantuntevalle enolleen, mutta ei 
niitä kiviä ole helppo näkemättä tunnistaa. Lah-
jonta avuksi ja geologithan pitivät eväistämme 
ja pikku irttailusta. 9+p
 Varianssi piti rastipaikkaansa Yliopis-
tonkadulla, siellä piti selitellä ja esittää sanoja, 
mm. keskiha- jonta, odotusarvo, normaali ja 
pii. Meillä oli hyvin selkeä, humoristinen 

ja havainnollinen esitys, josta 
irtosikin mukavasti pisteitä… 

10p
Sitten lähdimme kohti 
keskustaa eri konsteilla, 
bussilla, llarilla ja hen-

kilöautolla ja tapasimme taas 
Blankon rastilla. Siellä piti laittaa tietoko-

Lutraavat fuksisuunnistajat Teija Aarrekari

Loistavan joukkueemme kokoonpano: Teija 
Aarrekari, Krista Hummastenniemi, Johanna 
Huusko, Tanja Jylänki, Reetta Penttinen, Tiina 
Sauvola, Tuija Selänpää, Eevi Suleva ja Maria 
Tikkakoski.
 Joukkue koostui Tiinan ja Hannen 
pienryhmäläisistä, kahdesta turhan pienestä jou-
kosta muodostettiin yksi iso. Joukkueemme nimi 
Lutra lutra keksittiin matkalla verisuonelta ilmoit-
tautumispisteeseen, josta saimme joukkueen 
numeroksi 29.
 Jo ensimmäisellä rastilla osoitimme 
kisakuntomme tietämällä kaikki (tosin eräällä 
joukkueemme jäsenellä sattui olemaan repus-
saan Olut-esite, jossa kerrottiin oikeat vastauk-
set), mutta koska olemme niin mukavia ihmisiä, 
päätimme kuitenkin lahjoa hieman Leenaa ja 
Niinaa, Oluen loistavia rastivahteja. 10p
 Olut-rastilta jatkoimme matkaa Histo-
nien luo, tämä rasti ei oikein auennut meille. Piti 
noutaa känninen biokemisti, biokemisti joka ei 
koskaan valmistu ja äidin pieni sieni. Biokemis-
tejä kyllä löytyi tarpeeksi, mutta ei äidin pientä 
sientä. Siitä syystä jouduimmekin väkertämään 
jostain ihmemuovikikkareista tähden, se kyllä 
onnistui (tosin hieman kesti) ja lahjonnalla loput. 
10p
 Valenssin rastiviritelmä oli hieman 
mälsä, jos kerran laitetaan hauskoja vastaus-
vaihtoehtoja, niin pitääkö oikeiden vastausten 
sitten olla tylsiä, lisäksi siellä sai odottaa todella 
kauan. No, onneksi siellä sentään oli hyvännä-
köinen ja mukava kemisti (voiko sellaista olla?) 
rastivahtina, joka piti lahjuksistamme ja meistä. 
7p

neen näppäimistön irto-osat paikoilleen, ja jos 
näytti tissejä, sai heti 10 pistettä, tähän ei meistä 
kukaan sortunut. Nörtit ei muuten koskaan näe 
tissejä, niin kai niiden surkimusten täytyi jotain 
yrittää. Kyseinen rasti hylättiin laskelmista liian 
nestepitoisuuden takia, sekä rastivahdeissa että 
tulospapereissa, joten toivottavasti kukaan ei 
turhaan vilautellut. 9p 
 Syntaksiksen rastilla pääsi testaa-
maan onko niistä latinankielisistä nimistä jäänyt 
mitään mieleen, tulevina biologeina mehän pär-
jäsimme kohtalaisen hyvin. Lisäksi rastilla oli 
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Alaston totuus - Fuksiviikonloppu 
Hailuodossa 30.9.-3.10.2004 
Tuija Selänpää ja Aino Ventelä

ajateltu suunnistajien mukavuutta, koska siellä 
oli valtava sateenvarjo ja hengailuseuraa. 10p
 
Fokin rasti oli sillan alla, siellä piti mitata levyn-
pala käyttämällä omia mittavälineitä ja ilmoittaa 
tulokset sekä mahdollinen mittausvirhe. Eräät 
meistä vaan keskustelivat komean rastivahdin 
kanssa, eivätkä edes tienneet myöhemmin mitä 
rastilla tehtiin. 10p
 Viimeinen rasti oli Sigma rotuaarin 
pallolla, siellä piti koota jotain paloista, jotka 
roikkuivat narun varassa. Me kokosimme kol-
meulotteisen linnun, mielikuvituksesta, yhteis-
työstä ja taiteellisuudesta sai pisteitä. 10p
 Sigmalta piti vielä löytää tie Foxi-
aan, sinne olikin mukava mennä litimärkänä, 
tukka pitkin päätä ja takussa, mutta onneksi 
kaikilla oli sama ongelma. Pitkän jorausses-
sion jälkeen lavalla alkoi tapahtua ja tuloksia 
oli julkistamassa Tiina ja Niina. Tiina oli repiä 

pelihousunsa kun näki että lavalle tunkee omia 
pienryhmäläisiä. Palkinnoksi saimme 1,5 l Ely-
see-pullon, Olut-haalarimerkin, Olut-laulukirjan 
ja voittajapinssin.
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Torstai on toivoa täynnä
Varttia ennen neljää bussilastillinen fukseja, muu-
tama muu ja pari koiraa lähti kohti suurta seik-
kailua. Aikataulu oli suunniteltu niin, ettei mikään 
jää viime tinkaan, joten satamassa me odotimme 
lauttaa tuskallisen pitkään. Lautalle päästyämme 
lasti purkautui ulos raittiiseen ilmaan. Lopulta 
selvisimme Perämeren tutkimusasemalle ja pää-
simme majoittautumaan.

kai meistäkin tule tuollaisia!? Onneksi mielikuvat 
muuttuivat positiivisempaan suuntaan viikonlo-
pun aikana. Kun ”vanhukset” olivat majoittau-
tuneet, oli ohjelmassa erilaisia leikkejä. Tutus-
tuimme muun muassa evoluution kulkuun ja 
juoksimme itsemme henkihieveriin halihipan 
merkeissä. Sitten saunottiin, juotiin ja juhlittiin. 
Muumidiscossa oli välillä hieman homoerootti-
nen tunnelma, jota pääsi karkuun Riemuliiterin 

savunkatkuiseen hämyyn. Aikaa 
vietettiin sekä tuttujen että tun-
temattomien ihmisten seurassa 
ja kaikilla oli varmasti hauskaa. 
Yön ja aamun mittaan yksi toi-
sensa jälkeen kömpi yöpuulle.

Ei itketä lauantaina
Kimppakyydit kaupalle olivat 
kysyttyä tavaraa heti 
aamusta(?), kun ”eväät” olivat 
päässeet loppumaan. Päivän 
ohjelmassa ensimmäisenä oli 
askartelua vessapaperirullista ja 
biojätepusseista. Kun kaikilla oli 
asianmukaiset varusteet val-
miina, suuntasimme rannalle 
pelaamaan suomalaista jalka-
palloa fuksit vs. vanhemmat 
opiskelijat. Myönnetään rehelli-
sesti: Fuksit hävisivät sata nolla. 
(Ihan tyhmä laji!) Kengät täynnä 

hiekkaa talsimme lannistettuina pois taistelutan-
tereelta. Jotkut lähtivät katsastamaan paikalli-
sia menomestoja ja päätyivät Sumppuun (oliko 
vaihtoehtoja?!).
        Vanhemmat opiskelijat olivat järjestäneet 
fukseille pienimuotoisen suunnistuksen. Ras-
teilla juotiin olutta, syötiin puuroa, esitettiin pan-
tomiimia ja limboiltiin. Kahden eniten pisteitä 
keränneen joukkueen välillä käytiin hermoja kut-
kuttava naali: tukkihumala. Loppujen lopuksi 
molemmat joukkueet pääsivät maaliin. Voittaja 
palkittiin karkkirasialla ja muutamalla kaljapul-
lolla. Illalla taas saunottiin ja niin edelleen.

Sunnuntai – zzz
Lyhyiden tai vielä lyhyempien yöunien jälkeen 
oli taas aika nousta. Aamu kului paikkoja siivoil-
lessa ja tavaroita pakatessa. Hiljainen bussilasti 
lähti kohti Oulua. 
         Kaiken kaikkiaan viikonloppu oli oikein 
onnistunut. On mukavaa, että järjestetään tällai-
nen mahdollisuus tutustua muihin fukseihin ja 
vanhempiin opiskelijoihin. Toivottavasti nähdään 
ensi vuonna samoissa merkeissä!

Amanuenssi avasi laitoksen virallisen osuuden 
ruokalassa, jonka jälkeen fuksit jaettiin ryhmiin 
ja opastettiin rasteille. Seuraavat tunnit vietimme 
rastien kimpussa, joiden oli tarkoitus liittyä bio-
logian eri aloihin. Metsätyypin kartoitus pilkkopi-
meässä on sinänsä ihan haastava tehtävä! Lop-
puilta kului iltapalaa syöden ja saunoen hyvässä 
seurassa. Tunnelmaa ei edes latistanut se, että 
Riemuliiteriä jouduttiin alkuillasta boikotoimaan 
häkämyrkytyksen pelossa.

Perjantai on pahin
Päivä aloitettiin aamupalalla heti kahdeksan jäl-
keen. Eri tieteenalat olivat valmistelleet enem-
män tai vähemmän puuduttavat/tietoa antavat 
esitykset, joissa annettiin suunvuoro sekä opis-
kelijoille että opettajille. Tiiviin infopaketin jälkeen 
söimme ja aloimme purkaa edellisen päivän teh-
täviä ryhmissä. Ja viimein koitti sekin hetki, että 
virallinen osuus oli päätöksessä. Osa fukseista 
pakkasi kamppeensa ja lähti kirkuen pakoon. 
Mikä sinänsä oli varmaan ihan hyvä ratkaisu.
        Vanhempien opiskelijoiden alkaessa vir-
rata paikalle, ensimmäinen ajatus oli, että ei 

Suomalaista jalkapalloa fuksit vs. vanhemmat opiskelijat.



10

Sieniä, sieniä, sieniä... - Lyhyt katsaus 
sienituntemuksen jatkokurssiin 
Heini Hyvärinen
Sieniä on kaikkialla. Metsässä, pihanurmikolla, 
rappusten raoissa, kellarissa, varpaan väleissä 
ja pullataikinassa. Sienet ovat arkipäivää ja 
mukana lähes kaikessa, toisille enemmän ja toi-
sille vähemmän. Monille tiedostamatta, joillekin 
ihan tietoisesti. Vaikka sienistä kiinnostuneelle 
riittää mielekästä puuhaa vuoden ympäri, on 
syksy silti kiistatonta kulta-aikaa. Opiskeltava 
ei sienten sarallakaan ihan heti lopu. Yksivuo-
tisten itiöemien lyhyestä esiintymiskaudesta on 
otettava hyöty irti. Opetukselle ja asiantunte-
valle retkiseuralle on aina tilausta. Menneenä 
syksynä oli tarjolla runsaasti laatuaikaa sienten 
parissa. Yhtenä esimerkkinä sienituntemuksen 
jatkokurssi Konnevedellä.

Guruja ja keltanokkia
6.-15.9.2004 kokoontui Keski-Suomessa, Jyväs-
kylän yliopiston Konneveden tutkimusasemalla 
kirjava joukko sienistä kiinnostuneita opiskelijoita 
ja opettajia ympäri Suomea. Yliopistojen yhtei-
nen sienituntemuksen jatkokurssi toteutettiin kai 
neljättä kertaa. Ylintä komentovaltaa käytti koko 
kurssin isä Turun kasvimuseon hoitaja Seppo 
Huhtinen, tuttavallisemmin Sepi-setä, jonka ope-
tusinnon ja uutteran organisoinnin ansiota on 
koko kurssin olemassaolo.
 Nykyisin kahden vuoden välein järjes-
tettävällä kurssilla oli tällä kertaa edustus vii-

destä yliopistosta ja yhteensä kurssilaisia oli 
lähemmäs 40. Oulusta saapui osallistujia täysi 
pikkubussillinen. Seppo Huhtisen lisäksi kurs-
sin virallisina opettajina toimivat määrittäjäguru 
ja seitikkiekspertti Ilkka Kytövuori Helsingistä 
sekä Markku Kirsi Joensuusta. Maskotteina 
pyöri vaihteleva joukko sienituntijoita eri puolilta 
Suomea mm. sienikirjailija Lasse Kosonen Noki-
alta, Juhani Ruotsalainen, Savon lahja hapero-
tieteelle sekä asemapäällikkö Jarkko Korhonen 
Turun ja Helsingin väliseltä rataosuudelta.
 Harva yliopistokurssi käydään useam-
paan kertaan. En tarkoita tällä uusimista reput-
tamisen jälkeen, vaan sitä, että kurssin kirk-
kaasti läpäisseet tulevat samalle kurssille innolla 
uudelleen, kun se seuraavan kerran järjestetään, 

jopa kolmatta kertaa. Sien-
ten vetovoima kai on tällai-
sen ilmiön takana. Toisaalta, 
sienivuodet ovat aina erilai-
sia ja oppiminen on jatkuva 
prosessi. Sienituntemuksen 
jatkokurssin osanottajien jou-
kossa on läpi sen lyhyehkön 
historian (ehkä ensimmäistä 
kertaa lukuun ottamatta) ollut 
aina mukana myös kurssi-
konkareita. Kurssin tiimoilla 
onkin kehittynyt eräänlainen 
konkarikulttuuri. Kokeneem-
mat auttavat vasta-alkajia ja 
oppivat itse koko ajan lisää. 
Kun on riittävän kokenut, niin 
voi jatkaa uraa kurssimas-
kottina.

Tehosienestystä
Mennyt syksy oli sienten kannalta erinomainen 
suurimmassa osassa Suomea. Jostain kumman 
syystä sateet olivat kuitenkin alkusyksystä kier-
täneet Jyväskylän seudun ja Konneveden lähi-
alueilla sienimaastot ammottivat niukkuuttaan. 
Sienten vähyydestä huolimatta oli maastosaalis 
kurssilla joka päivä vähintäänkin kohtalainen. 
Suuri joukko sienestäjiä kun saa aika tehok-
kaasti riivittyä mukaansa parhaitenkin piilottele-
vat itiöemät. Metsät, kirkkomaat ja laitumet kolut-
tiin tarkasti. Maastoretkien jälkeen kävi kurssi-
salissa kuhina, kun koreja tyhjennettiin, sienille 
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mietittiin nimiä ja niitä sijoitettiin oikeisiin koh-
tiin pöydille. Kurssi oli helttasienipainotteinen, 
mutta lähes kaikkea sienikuntaan tai sen lähelle 
kuuluvaa kerättiin. Pääsääntöisesti eliöille saa-
tiin myös nimet. Näyttelypöydät notkuivat sien-
ten paljoudesta. Lajeja tuli ja meni sitä mukaan 
kun entiset näytteet mätänivät eikä uutta mate-
riaalia löytynyt tilalle. Toisaalta uusia lajeja löytyi 
joka päivä. Muistiinpanoja väsättiin ja lajeja 
opiskeltiin ahkerasti. Vahakkaat, orakkaat, juu-
rekkaat, loisikat, maahikkaat, risakkaat, häivä-
kät, haperot, seitikit jne. iskostuivat pikku hiljaa 
kalloihin. Pakko myöntää, että allekirjoittanut 
pakeni mieluusti pänttäämistä antautumalla tun-
tikausiksi jonkin merkillisen kotelosienen määrit-
tämiseen. Näyttelytilan viereisessä salissa teh-
tiinkin ahkerasti preparaatteja, kahlattiin määri-
tyskirjallisuutta ja tuijotettiin lumoutuneina mik-
roskooppeihin. Halukkaat saivat koetella toi-
saalla mykologisia taitojaan myös virtuaalimaa-
ilmassa. Kaikki, joilla aiempaa kokemusta ei 
vielä ollut, saivat kurssin aikana johdatuksen 
sienimikroskopian saloihin ja museonäytteiden 
tekemisen käytäntöön.

Työ ja huvit
Kurssipäivät olivat pitkiä ja työntäyteisiä. Aihepii-
rille antauduttiin täysin. Taisivatpa jotkut sanka-
rit kurssin loppuvaiheessa viettää öitäkin näyt-
telysalissa. Vaikka kaikki kurssilaiset näyttivät 
viihtyvän itse asian parissa, ei rentoutumispuo-
likaan täysin unohtunut. Saunanlauteita kulutet-
tiin ja virvokkeita nautittiin (kuin sienet?). Sepi-
setä, joka on tunnettu organisointikyvyistään 
myös iltaohjelmapuolella, oli järjestänyt kurs-
siohjelmaan kaksi virallista bilepäivää. Kevytbi-

letys-iltana miteltiin yösienisuunnistuksen mes-
taruudesta pakollisen dopingin voimin. Lajissa 
ei kokemuksesta ollut tälläkään kertaa hyötyä. 
Doping-tankkauksen apu oli sekin kovin kyseen-
alainen menestyksen kannalta. Tosibiletys lau-
antai-iltana vei suurimman osan kurssilaisista 
Mierontielle, kysymys ei kuitenkaan ollut lähibaa-
ria kummemmasta sivuraiteelle lipsahtamisesta. 
Karaoke raikui yössä, ja pääsimme kuulemaan 
varsinaisia tähtiesiintyjiäkin, kun karaoketaiturit 
Lasse ja Mauri panivat parastaan. Tanssilattia oli 
tietenkin ahkerassa käytössä.

Seppo teki tepposet
Kurssin aikana löydettyjen sienten lajimäärä ei 
tainnut kukaan tarkasti dokumentoida, mutta 
puhutaan joka tapauksessa sadoista sienilajeista. 
Omasta, kaksi kurssia palvelleesta monistees-
tani löytyy muistiinpanoja yli 600 lajista. Tunte-
mustani en valitettavasti voi kuitenkaan niin laa-
jana pitää. Harvinaisia sieniäkin kurssilla nähtiin. 
Jotain erikoista tai harvinaista tuli eteen päivit-
täin. Jäävuoren huippuna mainittakoon muiden 
muassa Suomelle uudet taksonit Dermoloma 
josserandii var. phaeopodium, Neobulgaria pura 
var. foliacea sekä Juupajoen Hyytiälästä elo-
kuussa löydetty ja kurssille näytille tuotu Hygro-
cybe ingrata. Löytyipä kurssilla jopa Suomelle 
uusi kantasienisuku. Pienenpienet kerrossam-
malella kasvaneet sokeritopan muotoiset tötteröt 
osoittautuivat Suomesta ennestään tuntematto-
man Ceratellopsis-suvun edustajiksi. Kunnia löy-
döstä kuuluu Tepolle ja määrityksestä Sepolle. 
Sepi-setä sienten nimistötoimikunnan puheen-
johtajana lanseerasikin hetimmiten suvulle sopi-
van suomenkielisen nimen, tepposet.
 

Piirros: Teppo Rämä (palohelokka, Pholiota highlandensis; itiöitä 
(A), basidioita (B), keilokystidejä (C1) ja pleurokystidejä (C2).
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Kurssin kuuluminen jonkun toisen yliopiston 
valikoimiin ei estä sille osallistumista. Oman yli-
opiston ulkopuoliset opiskelijat saatetaan tosin 
joutua karsimaan pois, mutta hyvässä tapauk-
sessa mukaan pääsee ongelmitta. Kurkistus 
aidan toiselle puolelle antaa mahdollisuuden 
hankkia tietoa aiheista, joista omalla laitoksella 
ei tarjota opetusta. Sienistä innostuneena halu-
sin oppia enemmän käävistä. Osallistuinkin 
syyskuussa Helsingin yliopiston kääpäkurssille 
Lammilla.  
 Sunnuntaina 19.9. kävelin pimene-
vässä illassa Lammin keskustasta kohti Helsin-
gin yliopiston kenttäasemaa. Maantie oli hiljai-
nen, rinkka painoi selässä ja vieraiden maise-
mien tummuus pelotti hieman. En silti rojah-
tanut toivottomana tienposkeen makaamaan, 
vaan löysin kuin löysinkin kaikista epäilyksistäni 
huolimatta biologisen aseman kaiken pimeyden 
keskeltä. Olin vihdoin, parin vuoden haaveilun 
jälkeen saapunut Tuomo Niemelän kääpäkurs-
sille. 
 Lammin asema tuntui massiiviselta ja 
hieman kolkolta omiin asemiimme verrattuna, 
mutta läheisen järven rantaan saunoineen ja 
pähkinäpensaslehtoineen ihastuin välittömästi. 
Pitkästä aikaa oli myös luksusta päästä val-
miiseen ruokapöytään. Vaikka olinkin oululai-
sena opiskelijana eräänlainen outolintu kurs-
silla, seuraa sain heti ensimmäisestä yhteisestä 

Kääpäkurssi Lammilla 2.-3.10.2004 
Emilia Pippola

aamupalasta lähtien. 
 Kurssi oli rakenteeltaan selkeä. Puolet 
päivästä määritimme kaavan avulla kuivanäyt-
teitä, puolet päivästä liikuimme maastossa kat-
somassa ja keräämässä tuoretta materiaalia. 
Kurssivaatimuksiin kuuluivat muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta ainoastaan lakilliset (eli 
pileaattiset) käävät, mutta maastoreissuilla kat-
soimme myös löytämiämme alustanmyötäisiä 
(eli resupinaattisia) kääpiä. Kuljimme vanhan 
metsän saarekkeissa ja muissa hienoissa pai-
koissa, minkä ansiosta näimme paljon mielen-
kiintoista lajistoa. Hienoimman henkilökohtaisen 
löytöni tein Kotisen aarnialueella, kun huomasin 
uhanalaisen sitruunakäävän erään sammaloitu-
neen, kantokäävän lahottaman kuusenrungon 
alla. Ilman konttauskestävyyttä ja kääpävainua 
kyseinen kääpä olisi jäänyt näkemättä. 
 Olin tehnyt tuttavuutta kääpien kanssa 
jo jonkin verran ennen kurssia. Vaikka kurssilla 
ei edetty kovin pitkälle, se oli eittämättä hyö-
dyllinen. Sain muun muassa paljon varmuutta 
peruslajien tuntemukseen. Vähän kääpiä tunte-
ville kurssi avasi varmasti silmiä. Uuden tiedon 
määrä saattoi joistain tuntua liialliseltakin. Suo-
sittelen siis kurssia lämpimästi kaikille käävistä 
kiinnostuneille. Siellä voi käydä hankkimassa 
pohjatiedot tai syventää aiempaa tuntemusta… 
tai ehkä joku toinen kurssi aidan toisella puolella 
kiinnostaa?!

Raidantuoksukääpä, Haploporus odorus
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Sienivärjäystyöpaja 2.-3.10.2004
Riikka Mikkonen
Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna kokoon-
tui pieni joukko sienivärjäyksestä innostuneita 
ihmisiä Pohjanlahden rannalla sijaitsevaan Kop-
panan leirikeskukseen Oulunsaloon. Paikalla oli 
lisäksi kattiloita, patoja, erilaisia värjäyssieniä, 
hailuotolaiselta lammastilalta hankittua villalan-
kaa ja muuta sienivärjäyksessä tarpeellista tava-
raa.

Työpajan ja värjäyksen kulku
Kaksipäiväinen työpaja alkoi lyhyellä esitelmäti-
laisuudella, jossa sienieksperttimme Anna Liisa 
Ruotsalainen perehdytti meidät sienivärjäyksen 
saloihin. Saimme kuulla, miten sienivärjäys suo-
ritetaan vaihe vaiheelta ja joitain ohjeellisia arvoja 
värjäyksessä käytettävien sienten ja lankojen 
määristä. Anna Liisa myös esitteli meille omien 
värjäyksiensä tuloksia sekä millaisia värejä eri 
sienistä voi saada. Kun meidät oli johdatettu 
aiheeseen ja olimme sopineet käytännön järjes-
telyistä, pääsimme itse asiaan. 
 Aluksi meidän piti käytännön syistä 
jakaa 100 g:n lankavyyhdit noin 50 g:n vyyh-
deiksi. Kun tämä oli tehty, oli vuorossa lanka-

vyyhtien peseminen. Haalea pesuvesi lämmitti 
mukavasti vyyhteämisen aikana kirpeän syysil-
man kohmettamia sormia. Seuraavaksi langat 
puretettiin. Pestyt langat laitettiin veteen suu-
reen saunanpataan, jonka annettiin kuumeta 
lähes kiehumispisteeseen. Veteen laitettiin myös 
alunaa, jonka tarkoituksena oli saada sienten 
väri tarttumaan paremmin lankoihin ja kirkastaa 
värejä. 
 Purettamisen jälkeen langat voitiin vär-
jätä. Jokamiesjantusenamme toiminut Teppo oli 
virittellyt värjäyspoppoolle nuotioita leirikeskuk-
sen rakennusten takana olevalle hiekkarannalle 
ja keitellyt valmiiksi erilaisia sieniliemiä. Ensim-
mäiset langat laitettiin okrakääpäliemeen ja jän-
nityksellä jäimme odottamaan lopputulosta. Pian 
myös muihin liemiin saatiin laitettua langat.
 Kun langat olivat keittyneet värilie-
missä riittävän kauan, nostettiin ne pois padasta 
tai kattilasta jäähtymään ennen kuin ne huuh-
deltiin vedessä. Joku keksi ripustaa juuri värjät-
tyjä lankavyyhtejä jäähtymään läheisen männyn 
oksiin ja pian männyn alaoksat olikin koristeltu 
mitä hienoimmanvärisillä lankavyyhdeillä.

Riina ja Taina vyyhteämässä.
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Yllätyksiä ja hienoja värejä
Sienillä värjättäessä ei koskaan voi olla täysin 
varma lopputuloksesta. Toki etukäteen voi 
tietää, että tietystä sienestä saa vihreää tai 
punaista väriä, mutta lopullista värisävyä ei 
voi ennustaa. Niinpä eri päivinä värjäämämme 
langat eivät olleet täysin identtisen sävyisiä, 
vaikka värjäyksessä oli käytetty samoja lajeja 
molempina päivinä.
 Esimakua sienivärjäyksen yllätyksel-
lisyydestä saimme heti ensimmäisenä päivänä 
ja vieläpä sellaisen sienilajin yhteydessä, josta 
piti varmasti saada juuri tiettyä väriä. Siinä 
vaiheessa kun laitoimme langat okrakääpälie-
meen, odotimme saavamme violetin värisiä lan-
koja. Väri oli kuitenkin kaukana violetista – 
se muistutti pikemmin vihertävänkukertavanrus-
keaa. Seuraavana päivänä osa ihmisistä vär-
jäsi okrakäävällä uudelleen ja tällä kertaa väri 
oli sitä mitä pitikin, violettia.

Langat keittyvät padassa. Riikka ja Heini esittelevät veriseitikin aikaansaamaa väriä. 

Muilla sienillä värjätessämme emme kokeneet 
samanlaisia yllätyksiä kuin okrakäävällä aluksi. 
Värjäyspadoista yleensä nostettiin sen värisiä 
lankoja, mitä oli odotettukin, mutta lankojen sävy 
oli toki aina yllätys. Muutama ihminen värjäsi lan-
kojaan susikäävällä, josta oli tuloksena syvänvih-
reitä lankoja. Vihreää väriä saatiin myös samet-
tijalasta ja suomuorakkaasta. Veriheltta- ja veri-
seitikit saivat aikaan punaisia värejä. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa värit olivat hieman voimak-
kaampia. Kokeilimme lankojen värjäystä myös 
seitikkien jälkiliemissä, jolloin tuloksena oli vaa-
leita, lohenpunaista muistuttavia sävyjä tai van-
hanpiianpöksynsävyjä, kuten Emilia väriä kutsui.
 Kaiken kaikkiaan työpaja oli onnistu-
nut, ja ihmiset saivat lähteä kotiin mukanaan upe-
anvärisiä lankoja. Itse olen jo osalle langoistani 
keksinyt käyttöä, mutta eri asia on, raaskinko 
neuloa värjäämistäni langoista mitään. Ne kun 
ovat kauniita jo vyyhteinäkin.
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Parasiittiseminaari 
- Seikkailu Jyväskylässä
Anna Honkanen
Perjantai 12.11.: Pelkoa ja inhoa vihreässä 
Skodassa 
Biostyf ry:n vuosittainen syysseminaari järjestet-
tiin tänä syksynä Jyväskylässä 13.11. Syntak-
siksella oli seminaarissa neljän hengen edus-
tus, allekirjoittaneen lisäksi toisen vuoden opis-
kelijat Nelli, Janiika ja Maria. Viikonloppumme 
alkoi viiden aikoihin perjantai-iltana, kun suunta-
simme vinhan vihreän Skodan keulan Raksilan 
marketeilta kohti Keski-Suomea. Marketeilta oli 
tietenkin hankittu tarpeelliset elintarvikkeet ete-
länmatkaa varten. Nelli ja minä vuorottelimme 
ratissa. Oli suorastaan ihme, että selvisimme 
hengissä ulos autosta Jyväskylässä, kun minä 
ajoin jälkimmäisen etapin. Maantie kyllä menet-
telee, mutta kaupungissa olen ajanut vain puo-
lenkymmentä kertaa... Nelli otti ohjat käsiinsä 
ja Janiikan veljen suosiollisella avustuksella löy-
simme majapaikkaamme Kortepohjan ylioppi-
laskylään ongelmitta. Ihanat Syrinxläiset olivat 
nähneet vuoksemme ylimääräistä vaivaa järjes-
täessään Marialle, Nellille ja minulle majoituk-
sen jo lauantainvastaiseksi yöksi. Yhteyshen-
kilömme Nina avasi meille ovet ja esitteli kort-
teerimme valtavassa kerrostalossa, jota myö-
hemmin kuulimme kutsuttavan DDR:ksi. Kii-
teltyämme Ninan jäimme kolmestaan ylivä-
syneinä hihittelemään toistemme vammaisille 
jutuille, kunnes simahdimme makuupus-
seihimme puoli yhden maissa yöllä.

Lauantai 13.11.: Seminaarinmäki tutuksi
Varsinainen seminaaripäivä valkeni kirkkaana 
ja kirpeänä. Kymmenen jälestä lähdimme etsi-
mään tietä Jyväskylän yliopistonkampukselle, 
Seminaarinmäelle. Teimme varsin viisaasti kun 
kysyimme heti ensimmäiseltä vastaantulevalta 
paikalliselta helpointa reittiä. Ongelma muodos-
tui vasta, kun piti löytää kampusalueelta oikea 
rakennus, ylioppilastalo Ilokivi. Onneksi harhau-
tuneelle polullemme laskeutui taivaasta Janiika, 
jolla oli sentään jonkinmoinen käsitys siitä, 
minne suuntaan mennä. Perillä Ilokivessä pää-
simme oikein etupenkkiin istua napottamaan.
      Yhdeltätoista akatemiaprofessori Dennis 
Bamford Helsingin yliopistosta avasi seminaa-
rin esityksellään ”Virukset – majoriteetin elämä”. 
Luento käsitteli virusten ekologiaa sekä evoluu-
tiota ja alkuperää, joita on tutkittu rakenneana-

lyysin avulla. Esi-
tyksestä jäi erityi-
sesti mieleen kuva, 
jonka oli tarkoitus konk-
retisoida virusten lukumää-
rää maapallolla. Siina oli rin-
nakkain meidän pieni sievä maapallo, jolla on 
varovaisen arvion mukaan 10^30 virusta, ja val-
tavan paljon isompi pallukka, joka esitti maapal-
loa, jonka pinnalla on 10^30 koppakuoriaista. Ja 
jos kaikki maailman virukset pistettäisiin jonoon, 
ketju ulottuisi sadan valovuoden päähän. Vertai-
lun vuoksi, aurinkoon on matkaa noin kahdek-
san valominuuttia...
        Seuraavan esityksen piti Varpu Marjomäki 
Jyväskylän yliopistosta. Aihe oli: ”Miten viekkaat 
virukset pääsevät solun sisälle?” Esityksessä 
kerrottiin, kuinka virukset ovat oppineet käyttä-
mään eukaryoottisolujen solukalvon reseptoreita 
päästäkseen tehokkaasti solun sisälle, sekä esi-
teltiin tärkeimmät sisään menoreitit. Aplodien jäl-
keen oli vuorossa lounas yliopistoravintola Wil-
helmiinassa, jonne oli noin puolen kilometrin 
kävelymatka Ilokivestä. Vaikka raitis ulkoilma 
tekikin hyvää kahden tunnin paikallaan istumisen 
jälkeen, tepastellessani jäistä katua alamäkeen 
ymmärsin kirkkaasti kuinka hienoa on, että Linnan-
maalla kaikki tarvittava löytyy saman katon alta.
        Seminaari jatkui taas kahdelta Maija 
Vihinen-Rannan esityksellä ”Virusten solunsisäi-
nen liikenne infektion alkuvaiheissa”. Päästy-
ään solukalvon läpi virusten on vielä selvitettävä 
tiensä kohti tumaa. Tässä ne käyttävät hyödyk-
seen solun sisäisiä tukirakenteita: mikrotubuluk-
sia ja aktiinia, sekä moottoriproteiineja. Esityk-
seen kuului upeita videopätkiä, joista moottori-
proteiinien liikettä mikrotubuluksia pitkin pystyi 
itse seuraamaan. Siellä ne blondit avoautois-
saan ajelivat, hiukset tuulessa hulmuten... 
 Kahvia ja tuoretta pullaa oli tarjolla 
ennen viimeisen luennon alkua. Tellervo Valto-
sen (Jyväskylän yliopisto) luento ”Loiset, eliö-
kunnan valtiaat!” valotti loiseliöiden monimuotoi-
suutta ja keskeistä osaa isäntäeliöiden elinkierto-
piirteiden evoluutiossa.  Esitys keskittyi Argulus 
coregoni -kalatäillä ja kalojen loiskaihia aiheut-
tavalla Diplostomum spathaceum -eläimellä teh-
tyihin kokeisiin. Lopuksi Valtonen kyseli, minkä 
verran muissa yliopistoissa on puhuttu loisista. 
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Hän riemastui, kun mainitsimme Jaakko Lum-
peen ja Gyrodactylukset.
 Seminaari oli saatu kunnialla läpi, ja 
Janiikan pipokudelma oli edistynyt monta kier-
rosta. Ostin vielä muistoksi pari haalarimerkkiä 
ennen kuin lähdimme Ninan johdolla käppäile-
mään takaisin Kortepohjaan. DDR:n yhteismajoi-
tustiloissa oli melko tiivis tunnelma, kun kahteen 
pienehköön huoneeseen mahdutettiin yhteensä 
kolmatta kymmentä ihmistä. Mutta kyllä sopuli 
sialle antaa ja niin eteenpäin. Kuudelta mentiin 
Kortepohjan kerhohuone Lillukkaan iltapalalle, 
minkä jälkeen alkoi kyykän peluu läheisellä ken-
tällä. Tässä vaiheessa Nelli, Maria ja minä etsiy-
dyimme lämpimämpään ilmanalaan eli saunaan, 
missä tulikin roikuttua kaikkiaan yli kaksi tuntia. 
Yhdeksältä koko bileporukka oli pakkautunut 
aloittelemaan saunan takkahuoneeseen, mistä 
piti kuitenkin häipyä Lillukan puolelle ennen 
puolta kymmentä.
 Janiikaa ja minua alkoi kummasti 
hiukoa, ja me lähdimme etsimään lähintä auki 
olevaa känkkylää. Lämmin kasvispizza sylissä 
palasimme kerhohuoneelle, jossa musiikki jo 
soi ja juttu luisti, ainakin kunkin ainejärjestön 
sisällä. Joko meitä biologisten aineiden opiskeli-
joita vaivaa sitkeä ja pitkäaikainen ujous, tai sitten 
me vain olemme tosi nurkkakuntaista väkeä... 
Pikkuhiljaa kireys hieman hellitti, ja illan aikana 
tuli tutustuttua moneen uuteen tyyppiin. Erityisen 
hyvin Syntaksislaisilla synkkasi Kuopion Kultin 
poikien kanssa. Poijjat näyttivät osaavan ottaa 
juhlimisen sen verran rennosti että heidän seu-
rassaan meilläkään ei tarvinnut tuntea itseämme 
tyhmiksi.  Nelli ja Maria rökittivät kuopiolaiset kirk-
kaasti illan ankarimmassa mölökkyottelussa.  Ja 

kaikkea sitä Kuopiolaisilta oppii: Vaikka kovasti 
yritin inttää vastaan, minulle todistettiin, että 
Oulu on yksi Suomen viidestä satamakaupun-
gista, jotka sijaitsevat idempänä kuin Helsinki. 
Väärässä olemisen noloutta lisää se, että jou-
duin myöntämään sen tyypille, joka valeli hiuk-

siaan oluella... Nelli ja minä painelimme 
pehkuihin kolmen jälkeen. Oli 

saatava kunnon unet koska 
tiedossa oli jälleen pitkä ja 
pimeä taival Skodan ratissa. 
Maria sen sijaan otti kaiken 

ilon Kulti-poikien seurasta ja 
äänistä päätellen meno hyytyi 

vasta puoli kuuden jälkeen.

Sunnuntai 14.11.: Iloinen jälleennäkeminen
Nelli ja Maria jäivät vielä jatkamaan uniaan, 
kun minä kymmeneltä seurasin Biostun halli-
tusta läpi kirkkaalta taivaalta vihmovan lumisa-
teen Lillukkaan, jossa pidettiin hallituksen syys-
kokous. Kokouksessa päätettiin muun muassa 
ensi kalenterivuoden hallituksen kokoonpano. 
Kun kenelläkään ei ollut mitään sitä vastaan, 
minusta nuijittiin varapuheenjohtaja. Kokouksen 
jälkeen palasin DDR:ään odottamaan, että tytöt 
kuoriutuisivat makuupusseistaan. Joka puo-
lelta lattialta konkoili pystyyn melko hehkeän 
näköistä porukkaa. Tunnelma lähenteli B-luokan
zombi-lmiä... Vielä ennen puolta kahtatoista, 
jolloin meidän oli poistuttava majoitustiloista, 
pääsimme todistamaan helsinkiläisten itsesää-
lituokiota. Kaikki muut suomalaiset ovat kuu-
lemma aina niin kovin töykeitä pääkaupunkilai-
sille. On se rankkaa... 
 Toivotettuamme hyvät jatkot kaikille 
tasapuolisesti, meidän kolmen päivä jatkui 
Jyväskylän keskustaan tutustuen. Haaku-
roimme hetken päämäärättä ja törmäsimme 
kultilaisiin, jotka yrittivät löytää jostain halpaa 
pizzaa. Ajatus pizzasta inspiroi niin kovin, että 
päätimme mennä iltapäiväksi Raxiin syöpöttele-
mään. Isänpäivää viettäneet lapsiperheet eivät 
välttämättä osanneet täysin arvostaa kolmea 
känkkyä hotkivaa biologi-zombia joukossaan... 
Olimme laittaneet viestiä Hannalle, joka loikkasi 
Oulusta Jyväskylän yliopistoon syksyllä, ja nyt 
sovimme treft Raxiin. Oli mukava vaihtaa kuu-
lumisia ja kokemuksia opiskelusta ja jutustella 
niitä näitä. Iltapäivä hurahti mukavasti, ja alkoi 
olla aika alkaa hätyytellä Janiikaa lähtövalmiu-
teen. Janiika tuli keskustaan, josta neljistään 
ajoimme vielä hetkeksi rapsuttelemaan Veera-
papukaijaa Janiikan kotiin. Olipa kyllä vekkuli ja 
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Naamiaisbileet
Anna Honkanen
Biologit ja biofyysikot yhdistivät voimansa 5.11. 
järjestetyissä Halloween-henkisissä naamiaisbi-
leissä. Teekkaritalon koristelu oli Syntaksiksen 
vastuulla. Kiltahuoneemme näyttikin loppuvii-
kolla käsityöpajalta, kun pöytien ääressä askar-
reltiin-paskarreltiin kartongista kissoja, lepakoita 
ja hirviökurpitsoita ynnä muuta kamalaa.
 Bileet alkoivat kahdeksalta perjantai-
iltana. Varovainen mainostus oli houkutellut pai-
kalle 86 juhlijaa, joista ilahduttavasti vain kou-
rallinen saapui Teekkaritalolle ilman naamiai-

sasua. Hekin saivat ylleen 
käärinliinat illan vauh-
dikkaimmassa kilpailussa, 
jossa tehtävänä oli pake-
toida puvuttomina paikalle 
uskaltautuneet vessapa-
periin. Muumio-look oli 
siten illan suosituin. Muista 

perinteisistä möröistä 
edustettuina olivat piru, 
noita, vampyyri, ruumis, 
musta-valkokasvoinen 
hullu ja hevari. Hieman 
mielikuvituksellisem-
paa linjaa edustivat 
elävä joulukuusi, Hal-
loween-amppari, koe-
eläin, rugbyn pelaaja ja 
luonnonkaunis punatukkai-
nen tennispimatsu. Par-
haasta asusta palkittiin itse-
oikeutetusti Hänen Korkeu-
tensa Kleopatra, joka kunni-
oitti tilaisuutta läsnäolollaan. :)
 Juhlijoita oli rohkaistu 
tuomaan omia levyjä bileisiin soitet-
taviksi. Liekö sillä ollut vaikutusta, mutta tans-

rapsutuksenkipeä otus!
 Viiden persiellä kaasutimme Jyväs-
kylästä kohti pohjoista. Takapenkillä Maria ja 
Nelli vetelivät kaikessa rauhassa hirsiä, mutta 
Janiika pysyi urheasti hereillä varmistamassa 
etten minä vain nukahda rattiin. Tai sitten siinä 
etupenkillä oli niin pelottavaa istua, ettei nukah-
taminen onnistunut... Pulkkilan ABC:llä käytiin 
kahvilla ja taas vaihteeksi syömässä. Sitten suo-

ritettiin kuskin vaihto loppumatkaksi, minä kun 
en enää tässä vaiheessa tuntenut jalkojani. J  
Nelli saatteli meidät turvallisesti takaisin Ouluun, 
ja niin oli Syntaksiksen delegaation etelänreissu 
paketissa. 

KYY-nel! Kiitoksia täydellisestä matkaseurasta, 
bilsakissat! :)
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siksi epäiltyjä alettiin polttaa roviolla ja heidän 
löytämisekseen apuun kutsuttiin yliluonnolliset 
ilmiöt tunteva seikkailija Van Uleå. Öisin kylän 
pappi yritti pelastaa kadotettuja ja Kaunis Neito 
Anna heräili unestaan etsimään milloin 
ihmissusia, milloin Van Uleåta. Kukaan pelin-
johtajaa lukuun ottamatta ei tainnut pysyä kär-
ryillä kylän tapahtumista. Lopulta, liian monen 
viattoman noustua savuna kylän yllä kaartuvalle 
harmaalle taivaalle, ihmissudet saatiin hengiltä 

ja peli päättyi.
 Kolmen maissa 
aamuyöllä väki 
alkoi vähetä. 
Ilmeisesti paikalle 
jääneiden sissien 
pidot sen kuin 
paranivat, sillä 
meno jatkui pie-
nellä porukalla 
vielä tuntikausia. 
Viimeiset hirvi-
tykset hoippuivat 
Teekkari talol ta 
a a m u n k o i t t o a 
pakoon kotoisiin 
kalmanhajuisiin 
kryptiinsa ja ruu-
misarkkujensa 
samettisiin sylei-
lyihin vasta kuu-
delta.

silattialla näytti riittävän väkeä koko yön. 
Siinä meni nuoret sekä vahat saman-
lailla, sellaista ei vauhtia nähty näillä 
mailla... Parketilla koettiin vuorovaiku-
tusta yli tiede- ja lajirajojen teekkarei-
den tanssittaessa keijuja ja meriros-
von joratessa sulassa sovussa kunin-
kaallisten, vainajien, Güntherin ja ties 
minkä kanssa. Aamuyön tunteina 
hitaiden soidessa oli jopa havaitta-
vissa lajienvälistä pariutumista...
 Illan ohjelmistosta vas-
tasivat biofyysikot. Muumiointi- ja 
paras asu-kilpailun lisäksi vieraita 
viihdytettiin Teekkaritalon yläker-
rassa roolipelillä. Pelissä ihmis-
sudet olivat alkaneet mellastaa 
pikkukylässä, jossa paniikkimie-
liala oli alkanut kohota. Ihmissu-
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Välähdyksiä Intiasta ja Bangladeshista
Emilia Pippola
Tekstiviesti Marilta 25.11.2003
”Hei pippolan vaaritar, en ehtiny sanoa hei naa-
matusten, teensenny. Heippa vaan, pidä huoli 
itsetäs ja nauti uusista jännistä asioista! Lavan-
taudista jne. Vi ses!”

Alkusanat
Matkustin viime vuodenvaihteessa ystäväni 
Reetan kanssa kahdeksi kuukaudeksi Intiaan 
ja Bangladeshiin. Matkan tarkoituksena oli vie-
railla reilun kaupan käsityötuottajien luona Bang-
ladeshissa. Sen lisäksi, että pystyimme muo-
dostamaan kuvan tuottajien nykytilasta, opimme 
paljon etenkin muslimikulttuurista. Matkan jäl-
keen vietin kaksi viikkoa Seinäjoen keskussai-
raalassa lavantaudin kourissa. Siitä huolimatta 
suosittelen köyhiin maihin matkustamista. Aasia 
opettaa, matkailu avartaa. Seuraavassa väläh-
dyksiä matkan varrelta.  

Ensikohtaaminen
Laskeudumme Delhiin marraskuun lopun 
aamuna. Lentokentän parkkipaikan hälinässä 
eräs taksikuski nappaa meidät vanhaan mus-
taan mersuun. Juuri näin ei olisi pitänyt matka-
oppaiden mukaan toimia. Perhosia kertyy heti 
vatsaan. Ajattelen, että meidät ryöstetään tai 

tapetaan ennen kuin matka on kunnolla alka-
nutkaan. Yritän seurata etenemistämme ruttui-
sesta karttakopiosta ja tarkkailen heräävää pää-
kaupunkia toisella silmällä. Delhi näyttää joten-
kin kumman tutulta: hökkelitalot teiden varsilla, 
puolialastomina juoksentelevat lapset, lehmät, 
koirat, nuotiot, roskat, hintelät miehet ja saas-
teista kylläisen ilman läpi tunkevat auringonsä-
teet.
 Taksikuski paljastuu luotettavaksi, ja 
pääsemme vahingoittumattomina  varaa-
maamme hostelliin. Huoneessa kaivamme 
makuupussit välittömästi esiin ja alamme 
nukkua.  Taustalla  Delhi  pitää mieletöntä 
meteliä. Puoliunessa luulen, että kadulla on 
suuri paraati. Kuvittelen rummut, torvet, tanssijat 
sekä riehakkaasti  etenevän ihmisjoukon. Kun 
herättyäni katson ikkunasta ulos, tajuan mete-
lin syntyneen täysin normaalista katuvilinästä: 
rikšakuskien kelloista,  minitaksien  tööttäilystä, 
keskusteluista  ja  katukauppiaiden huudoista. 
Lähdemme vilinän sekaan etsimään ruokaa.
 Kadulla kaikki näkevät meidän olevan 
uudessa maailmassa. Kauppiaat yrittävät 
kädestä pitäen hakea meidät liikkeisiinsä, ker-
jäläislapset roikkuvat hihoissa. Pakenemme 
nuhruisen katukeittiön suojiin. Osoitamme sor-
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mella niitä höyryäviä patoja, joiden 
sisältö näyttää kiehtovalta. Lauta-
selle kertyy riisiä ja polttavia lisuk-
keita. Tulisuus ja kuumuus saavat 
hien virtaamaan otsalta, selästä ja 
kainaloista. Olisin valmis juomaan 
katukeittiön hanasta pöytäämme 
tuotua vettä, mutta Reetta top-
puuttelee ja maltan mieleni.

Rajatapauksia
Matkattuamme 26 tuntia junalla 
Delhistä itään saavumme saastei-
den ja väkimassojen täyttämään 
Kalkuttaan. Kaupungin kasvot 
ovat Delhiä tutummat, selvästi 
länsimaisemmat. Alun kulttuuri-
shokki on  takana, eikä kaduilla liikkuminen 
tunnu enää suurelta voimanponnistukselta. Kat-
seemme eivät enää haparoi, tunnistamme huija-
rit liiallisesta ystävällisyydestä ja sujuvasta eng-
lannista, kerjäläislapsille annamme hedelmiä tai 
karistamme heidät kannoiltamme. Ennen lähtöä 
Intian ja Bangladeshin rajalle podemme uns-
saa hämyisässä hostellihuoneessa ja syömme 
viimeistä kertaa pitkiin aikoihin edes lähimain 
länsimaista ruokaa. 
 Junamatka rajaseudulle on todellinen 
tavaroiden ja tapahtumien taikamaailma. Nau-
russa on pitelemistä, kun kaupustelijat, kerjääjät 
ja katumuusikot pujottelevat ihmisten keskellä 
aivan täpötäydessä vaunussa. Milloin olisi mah-
dollisuus ostaa banaaneja, milloin sipsejä, mil-
loin pyyhe tai sukkia, milloin intialainen pehmo-
pornolehti. Varsinkin maitoteetä myydään sin-
nikkäästi. Hälinän yllä kaikuu kerta toisensa jäl-
keen nasaaliäänellä: ”Chai-i, chai-i, chai-i,…” 
 Rajanylitys sujuu suorastaan hävet-
tävän helposti. Länsimaisina meidät napataan 
jonon ohitse. Pönäkkä bangladeshilainen vir-
kailija tutkailee vakavana passia ja viisumia. 
Länttää lopulta leiman ja pyytää kainosti euroja 
rahakokoelmaansa. Kaivan rinkan uumenista 
miehelle 20 sentin kolikon, josta hän on ikion-
nellinen. 
 Sitten olemme jälleen uudessa maa-
ilmassa. Kailotamme tienposkessa määränpää-
tämme: ”Jessore, Jessore!”, ja eräs bussi poimii 
meidät kyytiin. Istumme aivan bussin etuosassa 
ja katsomme kauhulla eteenpäin. Tien ei uskoisi 
olevan kaksikaistainen, mutta silti bussit, rekat 
ja autot liikkuvat kahteen suuntaan. Lisäksi 
seassa on rikšoja, härkävankkureita, kävelijöitä 
ja kulkukoiria. Briteistä käytöstä poistettu, enti-

seen siirtomaahan päätynyt bussivanhus hytkyy 
ylös ja alas kuoppaisella tiellä. Jousituksen puut-
teen tuntee persuksissa. Emme enää ihmet-
tele, miksi matkapahoinvointi ja bussiturmat ovat 
Bangladeshissa niin yleisiä.

Rajan ja kulttuurishokin tuolla puolen
Bangladeshin pääkaupunkiin Dhakaan päästy-
ämme kulttuurishokki on enää kaukainen muisto. 
Ainoat shokit ovat hotellihuoneen torakka-
armeija ja ihmisten lakkaamaton tuijotus. Jälkim-
mäinen on ymmärrettävää, sillä muita länsimai-
sia ei enää tule vastaan. Lisäksi emme osaa käyt-
täytyä kuten naisten Bangladeshissa kuuluisi. 
Syömme ravintoloissa, kävelemme kaduilla ja 
muutenkin oleilemme vapaasti julkisissa tiloissa 
ilman miesseuraa. Meiltä kysytään: ”Are you 
both alone?” Useammin tosin jostain kaikuu: 
”Which country, which country?” Muuten kom-
munikointi tavallisen kansan kanssa jää aika 
vähälle, sillä vain harvat puhuvat englantia. 
Onneksi osaamme muutaman sanan banglaa ja 
sitäkin runsaammin elekieltä. Silti ravintolassa 
harvoin saa tilaamansa annoksen. Eteen tuo-
daan sitä, mitä sinä päivänä sattuu olemaan tar-
jolla tai mitä tarjoilijat kuvittelevat meidän halua-
van. 
 Kommunikointivaikeuksista huoli-
matta Bangladeshissa on helpompaa kuin Inti-
assa, sillä kokoajan ei tarvitse olla varuillaan. 
Juuri kukaan ei yritä huijata, vaan ihmiset ovat 
aidon ystävällisiä ja auttavaisia. Ystävällisyyden 
lisäksi bangladeshilaiset ovat liikuttavan hert-
taisia suhteessaan kotiin ja perheeseen. Kai-
kenlaisia koteja - niin köyhiä ja yksinkertaisia 
kuin rikkaampiakin - esitellään rinta rottingilla, 
ja vieraanvaraisuus on ylitsepursuavaa. Omasta 
vähästä riittää aina jotain tarjottavaa. Kun vie-
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railen Fenissä kahden paperintuottajanaisen 
kotona, saan toisessa kodissa eteeni teetä ja 
korppuja, toisessa banaanin ja paistetun kanan-
munan. Tietenkin molempien suku ahtautuu 
kokonaisuudessaan pieneen kotiin seuraamaan 
minua ja syömistäni.
 Tällaisia kontakteja ja muita mielen-
kiintoisia kokemuksia ei varmasti tulisi eteen 
tavallisina turisteina. Tuottajavierailut antavat 
matkalle sen todellisen merkityksen. Näemme, 
kuinka kookospähkinästä syntyy kuitua, ham-
pusta ja juutista paperia. Keskustelemme tuot-
tajanaisten kanssa toisinaan eleiden, banglan 
ja englannin sekoituksella, toisinaan tulkin väli-
tyksellä. Opimme heidän työstään ja henki-
lökohtaisesta elämästään. Työ on vaikuttanut 
monien elintasoon suuresti. Ennen yksinker-
taisissa majoissa asuneet asuvat nyt taloissa, 
joissa on sähköt ja muitakin hienouksia kuten 
TV. He pystyvät myös ostamaan vaatteita, koruja 
tai jotain muuta itselleen. Ja kai hekin oppivat 
jotain meistä. Aina ensimmäisenä naiset kysy-
vät, olemmeko naimisissa. Eräs nainen laulaa 
minulle muslimien häälaulun ja pyytää lähettä-
mään hääkuvan, jos menen naimisiin. 
 Ylipäänsä Bangladeshissa matkusta-
essaan ei tunne itseään aivan keskivertoturis-
tiksi. Lomailemme matkan puolivälissä Bangla-
deshin eteläosassa sijaitsevalla Cox’s Bazarilla. 
Lomakohteena paikka poikkeaa aika rankasti 
Kanarian saarista ja muista perinteisistä aurinko-
rannikoista. Hiekkaranta on kyllä todella hieno ja 
avara, mutta muuten kaikki on karumpaa. Ran-
nalle mennessämme saamme katsella paskai-
sia tienpientareita sekä roskia syöviä lehmiä, 
uimassa käymme vaatteet päällä ja purtavaa 
ostamme yksinkertaisesta kojusta. 

Vitun apinat
Välillä Bangladeshissakin ahistaa. Miesten täyt-
tämät kadut ja jatkuva tuijotus väsyttävät. Ripuli ja 
oksentelu vievät ajoittain voimat. Itseään ihmeel-
lisillä puulavoilla tai vain käsien varassa liikut-
televat vammaiset saavat sydämen surusta jäh-
meäksi. Paikallisjunan tuskastuttavan hidas ete-
neminen hermostuttaa. Riisi takertuu kurkkuun 
ja maitotee ällöttää. 
 Miehille Reetta tuhisee: ”Vitun apinat!”, 
minulle matelevassa junassa: ”Etkö voi myöntää, 
jos asiat menevät huonosti?! Pitää pystyä koke-

maan negatiivisiakin tunteita!” Hylkään positii-
visuuteni, räyhään ja mökötän. Toisella reis-
sulla oksennan keltaista limaa bussin ikkunasta 
kadulle. Olen vähällä menettää pääni vastaantu-
levan liikenteen takia. Jalat eivät kunnolla kanna. 
Ilman Reettaa en pääsisi majapaikkaan. Myö-
hemmin pelkäämme molemmat ripuloivamme 
housuun bussimatkan aikana. Päivästä toiseen 
varsin samanlaisena toistuva ruokavalio ei aina 
miellytä. Oikea käsi ei haluaisi työntää enää 
riisinmurentakaan suuhun, mutta kuihtumisen 
pelossa pakotan itseni nielemään ja otan päälle 
kulauksen maitoteetä hampaat irvessä.

Eron hetki
Maan mielenkiintoisuuden, värikkyyden ja moni-
kasvoisuuden takia, ahdistavista puolista ja 
kokemuksista huolimatta viihdymme Bangla-
deshissa. Eron hetki tuleekin yllättävän pian. 
Juuri kun aloin päästä kieleen sisälle. Juuri 
kun aloin ymmärtää muslimikulttuuria. Enää 
emme laske edessä olevaa aikaa. Tajuamme, 
että tulemme kaipaamaan monta asiaa Bangla-
deshissa: rikšamatkoja maaseudun halki, moni-
vivahteisia juna- ja bussireissuja, lämminsydä-
misiä ihmisiä ja heidän yritteliäisyyttään, tapah-
tumien paljoutta. 
 On aika palata Intiaan. Toinen koh-
taaminen tuntuu jo askeleelta kohti Suomea. 
Bangladeshin jälkeen koko maa vaikuttaa melko 
länsimaiselta. Juuri kukaan ei tuijota, vastaan 
tulee muitakin länsimaisia ihmisiä, riisin lisäksi 
on mahdollista syödä pitsaa, lasagnea, paah-
toleipiä ja muuta vastaavaa. Delhikään ei ole 
enää taistelu. Harva kauppias - saatikka huijari 
- kiinnittää meihin huomiota. Paikalliseen tyyliin 
pukeutuneina, Aasiaa kaksi kuukautta koke-
neina vaikutamme itsevarmoilta. Sellaisen tun-
teen saattelemana on hyvä lähteä kotiin. 

Päiväkirjamerkintä, Seinäjoki 6.2.2004 
”Puhuin eilen Reetan kanssa puhelimessa. Se 
oli iloinen, kun olin taas hyvässä kunnossa. Oli 
ollut kuulemma outoa vastailla ihmisten kysy-
myksiin siitä, kuinka matka meni. ’Hieno reissu, 
mutta Emilia on teholla.’ Karultahan se kuulos-
taa, mutta totta se on, että matka oli mainio. 
Eikä tämä tauti ole ikävyydestään huolimatta 
himmentänyt matkan hienoutta.” 
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Vuosi Brittein saarilla ilman kulttuuri-
shokkia  Janne Koskimäki

Eräänä kesäisenä päivänä kofeiinin kyllästämät 
aatokseni kannattelivat minut Biologian laitok-
sen amanuenssin juttusille ja normaaleja muka-
vuudenhaluisia rutiinejani uhmaten varasin seu-
raavan vuoden Manchesterin vaihto-opiskelu-
paikan omiin nimiini. Tahdoinko nähdä muutakin 
kuin Oulun, tämän arktisen timantin tarjoamat 
opiskeluympyrät ja maltaan kiinteäksi tiivistämän 
lojaalin ystäväpiirin? Tätä kysymystä tuli pohdit-
tua useaan kertaan varsinkin lähtöä edeltävällä 
viikolla. Kenties olin vain väsynyt tuijottelemaan 
maailmaa avaimenreiästä ja luomaan ennakko-
käsityksiä vieraista ihmisistä tai maista pelkän 
television perusteella. Koko projekti tuntui niin 
kaukaiselta kunnes kesä kaikkosi ja ilmat alkoi-
vat viiletä, kuten tässä rakkaassa isänmaas-
samme on julmasti tapana. Kesällä täyttele-
mäni pakolliset paperihommat olivat odotettua 
vähäisempiä ja sujuivat vaivatta näinkin laiskalta 
kaverilta. 
 Internetistä kaivamani informaatio riitti 
varmistamaan kurssivalintani.  Periaatteenani 
oli valita kursseja joiden tyylisiä en voisi suorit-
taa Oulussa ja samalla kenties sivistää itseäni 
laajemmin tämän kutsumusalani saralla. Tein 
suunnitelman kursseista, joita tuli lopulta mel-
koinen lista ihan vaan siltä varalta että osa valin-

noistani ei kelpaa toi-
sessa päässä ole-
valle engelsmannille. 
Samaan pakettiin lii-
tettiin myös Man-
chesterin yliopiston 
asun to to im is to l le 
täyttämäni kaavak-
keet asuntotoiveis-
tani. Amanuenssi hoi-
teli kirjeiden lähette-
lyt mallikkaasti, mikä 
vähensi minun taak-
kaani ja loi samalla 
epätodellisen turvalli-
suudentunteen; aivan 
kuin tässä ei olisi 
mitään tekeillä. 
     Talous laitet-
tiin kerralla kuntoon 
Erasmus-stipendillä 
ja laitoksen matka-

apurahalla (55€),  mutta  vastoin suunnitelmiani, 
budjettia piti vielä paikkailla lainalla myöhem-
mässä vaiheessa. Ennen  lähtöä hoidin itsel-
leni yleisvakuutuksen, ettei paikan päällä tar-
vitse kärvistellä, jos  joku ’scally’  lainaa luvatta 
omaisuuttani  uusiin 200 punnan lenkkareihin. 
 Lentoliput tilailin Kilroy Travelsin kautta 
ja periaatteesta saavuin saarivaltion kamaralle 
Finnairin tarjoamilla siivillä. Sillä jos lusikka täytyy 
heittää nurkkaan lento-onnettomuudessa, niin 
tokihan se täytyy tehdä siten että itseä harmit-
taa mahdollisimman vähän eli tyylillä ja suoma-
laiskuskin kyydissä. Lentoyhtiö valintani oikeel-
lisuuden varmisti viimeistään saman rman tar-
joilemat ilmaiset virvokkeet, jotka poistivat kult-
tuurishokin ja maagisesti lievensivät myös mah-
dollisen kielimuurin luomia jännitystiloja tehok-
kaasti. 
 Kohtaamiseni aboriginaaleihin tapah-
tui pehmeästi, mutta tehokkaasti ja pian oltiinkin 
jo matkalla orientaatioviikon tarjoamiin majoitus-
tiloihin. Kaikin puolin ensimmäinen viikko orien-
taatioineen oli kaikkein tärkein uusien kontaktien 
vuoksi. Kyseisellä viikolla tapaamani tutut pyö-
rivät koko loppu vuoden samoissa kekkereissä 
ja vaihtareiden kesken pidetyissä illanvietoissa, 
joissa saattoi sitten vaikka kirkastella suomi-
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kuvaa haluamallaan tavalla. Asuntoni sijaitsi 
muutama sata metriä yliopiston rakennuksista, 
missä myös pidettiin suurin osa luennoistani. 
Huoneeni oli kooltaan 7,9 m2 ja katon rajassa 
kulki kätevästi keittiön suurehko ilmastointi-
putki, mutta muuten kämppä oli pelkistetyn kodi-
kas. Loput tästä 8 hengen soluhuoneistosta 
sitten vastasi normaaleja brittistandardeja ja 
armeijan käyneelle se saattoi nostattaa mieliin 
hieman nostalgisia tunnelmia, varsinkin pesu-
tilojen osalta. Samaan soluun majoittui minun 
lisäksi lopulta kuusi brittiä ja yksi zimbabwelai-
nen, jotka olivat kaikki alle pari-
kymppisiä. Englanninkielentaito 
parani nopeasti, kun alussa ei ollut 
juurikaan mahdollisuutta puhua 
Suomea. Suurimmaksi osaksi riip-
punee tuurista millaiset kämppik-
set saa ja täytyy myöntää että 
kämppiksien suhteen minulla kävi 
tuuri.
 Hintataso vaihteli ruo-
kakauppojen välillä valtavasti, 
mutta suurissa supermarketeissa 
hinnat olivat suurin piirtein 
Suomen luokkaa. Eli usein tuli 
lähdettyä ostoksille rinkan kanssa 
ja ostettua parin viikon tavarat 
kerralla. Valioliigapelit oli luon-
nollisesti katseltava pubien laaja-
kankailta, mikä osaltaan pakotti 
yksinkertaistamaan ruokavaliota 

ja omeletteja paisteltiin-
kin ahkerasti, kunnes 
kukkaro ja omatunto 
olivat jälleen balans-
sissa. Enimmäkseen 
valmistin ruokani itse, 
mikä vaikutti parhaalta 
ja halvimmalta vaihto-
ehdolta.
   Jalkapallo oli 
niin ikään suhteellisen 
kallista huvia paikan-
päällä katseltuna, var-
sinkin ManU:n matsit. 
Esimerkkinä maksoin 
Championsliigapelin 
lipusta 27£, mikä oli 
vielä hinnaston halvim-
masta päästä. Lisäksi 
ManU:n lippuja oli vai-
keahko hankkia, ellet 
kuulunut fanklubiin tai 
vaihtoehtoisesti odotel-

lut yön yli makuupussissa lippuluukkujen aukea-
mista. Paikallisten suosima joukkue oli luonnol-
lisesti Manchester City, jonka uudelle stadionille 
sai halpoja lippuja (n. 10£) yliopiston kautta, jos 
vain toimi ripeästi. Paikat olivat nurmen tasolla 
ja ihan vierasjoukkueen kannattajien vieressä, 
tämä osaltaan nostatti tunnelmaa, kun loistavan 
jalkapalloviihteen lisäksi saattoi saada osansa 
myös meille suomalaisille tutusta, perinteisestä 
painista. Jalkapallon ystäville oli muutenkin run-
saasti tarjontaa erilaisten yliopiston sisäisten jal-
kapallosarjojen ja yksittäisten turnausten muo-



24

dossa eli jos vain innostusta riitti, niin aina pystyi 
soluttautumaan mukaan johonkin joukkueeseen. 
Kuntosaleja löytyi yliopiston välittömästä lähei-
syydestä useita, jotka vaihtelivat hinnoiltaan ja 
tasoltaan melko paljon. Yleisesti harrasteiden 
hintataso oli kuitenkin korkeampi kuin mihin Suo-
messa olin tottunut. 
 Kaikin puolin luennot olivat tasokkaita, 
eivätkä opiskelumenetelmät eronneet kotoisen 
biologian laitoksemme omista hirveästi. Tosin 
luennoilla käytyjen asioiden mielekäs hallinta 
tuntui vaativan ennakkoon jonkin verran oma-
aloitteista tutustumista aiheeseen. Yliopiston 
kirjastosta ja internetistä löytyi vaivatta kurs-
seille vaadittu materiaali. Valitsemani kurssit 
olivat enimmäkseen kolmannen vuoden kurs-
seja. Tämä aiheutti täkäläisen tenttiviikkokäytän-
nön vuoksi hieman aikatauluongelmia, kun val-
taosa koko lukuvuoden tenteistä oli tehtävä parin 
viikon aikana. Esimerkkinä, neljä tenteistä oli 
kolmen päivän sisään. Kaikki meni kuitenkin 
ilman suurempia vaikeuksia. 
 Manchesterista oli mahdollisuus mat-
kustella todella halvalla, kun vain seuraili halpa-
lentoyhtiöiden tarjouksia. Esimerkiksi Irlantiin sai 
meno-paluun reilulla 20 punnalla ja Dublinista 

saattoi vuokrata auton 5 päiväksi 150 eurolla, 
eivätkä hostellitkaan olleet järin kalliita (Dublin 8 
€/yö). Näkemistä ja kokemista riitti. Myös yliopis-
ton International Society tarjosi jäsenilleen eri-
laisia ryhmäreissuja ympäri Britanniaa opiskelija 
hintaan. 
 Vuosi englannissa oli kaikin puolin 
loistava kokemus, niin ystävien kanssa vietetyn 
vapaa-ajan kuin myös opiskelujen osalta. Hieman 
erilaisen kulttuurin epäkohdat eivät suuremmin 
vaivanneet, kun asioita ei turhaan vertaillut koti-
maan kuvioihin. Hyvä reissu, jonka tekisin kyllä 
uudestaankin. 

Bathyaulaxien salaperäinen maailma 
- työharjoittelussa Imperial Collegessa 
Englannissa  Riikka Kaartinen
Keväällä 2003 olin tulevaa gradua varten Impe-
rial Collegen ja Natural History Museumin jär-
jestämällä loispistiäisten taksonomiaa ja diver-
siteettiä käsittelevällä kurssilla. Kurssi kesti vain 
vajaat kaksi viikkoa, vaikka asiaa olisi riittänyt 
vuodeksi. Lisäoppia kun kaipasin, kurssin lopuksi 
kyselin työharjoittelupaikkaa. Vastaus kuulosti 
jotenkin tutulta: jos hankit itse rahoituksen, niin 
kyllähän se järjestyy.    
 Rahoitus kuitenkin järjestyi, ja vieläpä 
viideksi kuukaudeksi, joten kesäkuun puolivä-
lissä lähdin takaisin Silwood Parkin kampukselle 
Lontoon länsipuolelle.
 Tarkoituksena oli aluksi käyttää kolme 
kuukautta Afrikassa ja Lähi-idässä esiintyvän 
Bathyaulax – suvun (Braconidae) revisioon, ja 
loput kaksi kuukautta selvittää Braconidi- tribus-
ten eli -lajiryhmien taksonomiaa molekylaarisin 
menetelmin. Kävi kuitenkin niin, että ensimmäi-
nen projekti paisui niin suureksi, ettei toiselle 

harmikseni jäänyt aikaa. 
 Itse työ oli periaatteessa yksinker-
taista. Pyysin eri museoista lainaan kaikkien 
suvusta tunnettujen lajien tyyppiyksilöt ja lisäksi 
kaiken mahdollisen määrittämättömän materi-
aalin. Kun materiaalia alkoi kertyä, aloin vertailla 
lajeja ja piirrellä luonnoksia määritykselle tär-
keistä piirteistä.
 Kuitenkin huomattava osa lainaamas-
tani materiaalista ei enää nykytaksonomian 
mukaan kuulunut Bathyaulax - sukuun, joten 
ongelmaksi muodostui se, ettei tutkittavia yksi-
löitä kertynyt tarpeeksi. Ratkaisuna ohjaajani 
lähetti minut muutamaan museoon käymään 
läpi niiden kokoelmat ja etsimän lisää ”Bat-
hyja”. Syyskuussa kolme viikkoa vietin matkail-
len. Ensin menin Budapestiin viikoksi, seuraa-
vaksi Belgiaan Tervurenin Afrikka-museoon ja 
Brysselin luonnontieteelliseen museoon sekä 
viimeiseksi viikoksi Pariisiin. Matkailu oli ihan 
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kivaa, mutta olisi tietysti ollut järkevää mennä 
koluamaan museoita jo heinäkuussa. Tilanne ei 
tietenkään ollut vielä silloin tiedossa, joten jos-
sittelu lienee turhaa.
 Syyskuun lopussa olin saanut kokoon 
mukavasti aineistoa. Homma oli kuitenkin paljon 
jäljellä ja aikaa vain puolitoista kuukautta. Syksy 
olikin sitten kiireistä aikaa. Kun eri lajit alkoivat 
selvitä, kaikista piti ottaa morfologisia suhteita 
kuvaavia mittoja ja alkaa kirjoittaa lajikuvauk-
sia. Piirsin kuvia ja otin valokuvia. Tämän jäl-
keen tein määrityskaavan lajeihin. Homma oli 
välillä melkoisen haastavaa ja ilman ohjausta en 
siitä tietenkään olisi selvinnyt. Ohjaajani Donald 
Quicke on kuitenkin kokenut taksonomi, joten 
sain hyvää opastusta ja erinomaisen hyvän käsi-
tyksen millaista taksonomin työ on. 
 Aloittaessani valmiiksi kuvattuja lajeja 
koko suvussa oli 51. Näistä yhdeksän lajin tyyp-
piyksilöt olivat kadonneet ja yhdeksän lajin ei 
enää katsota kuuluvan Bathyaulax - sukuun. 
Uusia synonyymejä löytyi kymmenen, eli sama 
laji oli kuvattu eri henkilön toimesta useampaan 
kertaan. Jo kuvattuja, valideja lajeja jäi siis jäljelle 
vain 23. Lisäksi yhdistimme ainoan Bicentra – 

suvun lajin Bathyaulaxiin, joka on hyvin saman-
kaltainen ja morfologisia eroja on äärimmäisen 
vähän. Tieteelle uusia lajeja löytyi odottamat-
toman paljon, jopa 29! Mikä siis mukavampaa 
pienelle biologin alulle kuin päästä kuvaamaan 
ja nimeämään uusia lajeja! Jännittävää! Koska 
lajien ekologia ja levinneisyys ovat suurimmaksi 
osaksi hämärän peitossa ja morfologiset erot 
ovat pieniä, niin nimesin lajeja mm. kavereiden, 
vanhempieni ja maailman parhaan linnun kilju-
hanhen mukaan. Revision julkaisun jälkeen (jos 
sitä kukaan julkaisee, ehkä Pakistanian Journal 
of Entomology…) tiede tuntee siis mm. lajit Bat-
hyaulax pippolaensis, B. kossui, B. ollilae ja B. 
suvie.  
 Harjoitteluni oli enemmän kuin hyö-
dyllinen. Pääsin tekemään ”oikeaa” työtä ja 
tuloksena syntyy vieläpä julkaisu. Itsenäinen työ 
mukavassa ryhmässä on hyödyllistä ja kivaa. 
Haittapuoliakin tietysti oli. Työnarkomaani-
ohjaaja saa kannustettua harjoittelijansa saman-
laiseen elämäntapaan, mikä ei aina ole miellyt-
tävää, vaikkakin loppujen lopuksi palkitsevaa. 
Myös britti-yhteiskunta on suomalaiseen ver-
rattuna jotakuinkin kehitysmaa, ainakin joissain 

Piknikillä ryhmän kanssa. Riikka sekä meksikolaiset Alejandro ja Sol.
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asioissa kuten rakentaminen, yhdyskuntatek-
niikka ja kierrätys. Ja asuminen samalla saa-
rella noin 56 miljoonan muun kanssa on suo-
rastaan helvetillistä. Varsinkin Lontoon ympä-
ristö on tiheäänasuttua ja kallista. Haittapuolet 
kestää kun välillä pääsee pois massojen kes-
keltä. Linturetkeily mm. Irlannissa ja legendaa-
risilla Scilly-saarilla latasi kummasti akkuja. 

Nimesin yhden lajin työkaverini ja Thai-
maalaisen Prinsessan Dr. Buntika Areekulin 
mukaan.

Hänen Majesteettinsa (salaisessa) Pal-
veluksessa - kesätöissä kunnalllisella 
puolella Skotlannissa    Eveliina Koutsoubos

Olin viime lukuvuoden (syksy 2003- kevät 2004) 
Erasmus-vaihdossa Aberdeenissa. Onnistuin 
myös hankkimaan sieltä itselleni kesätyöpaikan 
paikallisesta merilaboratoriosta, Fisheries 
Research Service Marine Laboratory (vert. RKTL 
täällä Suomessa). Laitoksen tarkoituksena on 
tarjota tutkittua tietoa sekä teknistä apua meri- ja 
makeanveden kalastukseen, kalankasvatukseen 
ja vesiympäristöjen suojeluun (seikkaperäisempi 
kuvaus löytyy sivustolta www.marlab.ac.uk). 
Minun tehtäväni oli tietokannan kokoaminen 
Skotlannin merialueilla tehdyistä tutkimuksista. 
 Sain tuhraantumaan pääosan työajas-
tani päätteen äärellä nököttäen, mutta viimeisiksi 

kahdeksi viikoksi pääsin risteilemään sikäläisen 
tutkimusaluksen kyytiin ympäri pohjoista Pohjan-
merta. Aluksen oli nimennyt hänen ylhäisyytensä 
Kuningatar Elisabet, Kuningatar Äiti Scotiaksi 
Aberdeenissa 1998 (tämä on vapaa käännös 
ruokailutilan seinällä olleessa laatassa). Alus on 
68,6 m pitkä ja 15 m leveä. Sillä on 17 hengen 
miehistö ja alukselle pystytään sijoittamaan 12 
tutkijaa. Matkanopeus on 13 solmua, mutta 
troolaus tapahtuu korkeintaan 5,5 solmun nopeu-
della. Me (luonnollisestikin) pysähdyimme aina 
kullekin näytteenottopaikalle. Eri laivan osista 
tutuimmiksi tulivat pääkansi, jolla sijaitsivat suurin 
osa tutkijahyteistä ja työpisteet sekä venekansi, 

jolla ruokailu- ja vapa-ajantilat 
olivat. Yläkannella (ohjaamossa) 
tuli käytyä vain valaita kiika-
roimassa.
 Reissu ei ollut kalastusta 
varten, vaan laitoksen ose-
anograt tekivät mittauksiaan 
(lämpötila, suolaisuus, syvyys 
sekä virtaus) Shetlannin 
ympärillä, Shetlannin ja Fäär-
saarien välillä sekä Hebridien 
ulkopuolella. Shetlanti-Färsaari 
välisiltä linjoilta on kerätty ain-
eistoa jo sadan vuoden ajan. 
Näihin mittauksiin ja tutkimuk-
seen perustuu löyhästi myös 
elokuva Day After Tomorrow, ja Tutkimusalus FRS Scotia.
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tiin käsipyyhkeitä muodon säilyttämiseksi, sujau-
tettiin käytettyihin muovihansikkaisiin ja sidot-
tiin CDThen. Sitten vain odottelimme, että val-
taisa paine tekisi tehtävänsä (1300 metrissä 
paine on jo ihan kohtuullinen nätin lopputulok-
sen aikaansaamiseksi) ja saisimme sieviä pikku-
styrox-mukeja. 
 Tauoilla sai sitten syödä itsensä 
sairaaksi: siis ruokaa oli runsaasti ja se oli 
pääsääntöisesti erittäin hyvää brittityylistä huo-
limatta. Oli paljon erilaisia piiraita, paistoksia ja 
kalaa lähes poikkeuksetta aina upporasvassa 
paistettuna (sh and chips), aina oli myös tarjolla 
salaattipöytä, kasvis- ja lihavaihtoehto pääru-
uaksi, keitettyjä vihanneksia sekä jälkiruoka. 
Erikoismaininnan ansaitsee aamupala, joka oli 
haluttaessa valtaisa. Tarjolla oli aina nämä 
meillekin perinteiset murot/mysli (vaalea) paah-
toleipä ja hedelmät. Paikalliseen tarjontaan 
kuului sitten myös paistettuja munia, pekonia, 
makkaraa, veripalttua, papuja tomattikastik-
keessa, kuorittuja päärynätomaatteja kastik-
keessa sekä spagettia tomattikastikkeessa. Siis 
tämä kaikki aamulla kello 07.30! 
 Sangen arkisiin päiviin omat haas-
teensa toi peseytyminen (suihku) sekä yleinen 
liikkuminen ja toimiminen keinuvassa laivassa. 
Esikerkiksi kaikki pöytäliinat olivat kumista verk-
koa, joka esti tavaroiden liukumisen ja hieman 
tuulisemmalla säällä kulkeminen onnistui lähinnä 
seinästä toseen kimpoillen. Vuorotyöhönkin tottui 
helposti, vaikka ajantajun se kyllä hävitti täysin. 
Onneksi työvuorolistasta sai halutessaan tar-
kastettua, elettiinkö iltaa vai aamua. Mihinkään 
hirmumyrskyyn emme sattuneet, mutta muu-
tamana päivänä sai nauttia kahdeksan beau-
fortin merenkäynnistä. Nyt olen kotiutunut takai-
sin tänne Ouluun: olen kourallisen kokemuksia 
viisaampi ja valmis vastaanottamaan edessä 
olevat haasteet.

tutkimusryhmämme johtaja oli kutsuttu eloku-
vaan ensi-iltaan Lontooseen. Laivan matkassa 
oli myös mukana kaksi valastutkijaa, jotka tekivät 
akustista tutkimusta valaiden sijainnista. 
 Laivarutiiniin tottui pian (kuusi tuntia 
töitä, sitten saman verran vapaata, töitä ja sitten 
saisin vapaata kahdeksitoista tunniksi) ja aika 
meni työvuorossa (pääosin) vesinäytteitä ottaen. 
Turhan kiireistä toiminta ei kuitenkaan ollut, kun 
aina joutui odottamaan laivan siirtymistä näyte-
paikalta toiselle tai kun odoteltiin CTDn tekevän 
näytteenhakumatkansa syvyyksiin ja takaisin. 
Niimpä pyrimme kehittämään aktiviteetteja, joilla 
työvuoron saisi vaivattomasti kulumaan. Tava-
nomaisten musiikin kuuntelun ja lukemisen 
lisäksi kutistimme styrox-kuppeja. Tämä tapah-
tui siten, että kipaisimme ruokailutilasta mukit 
ja etsimme käsiimme myös värikkäitä tusseja. 
Työpisteeseen palattuamme mukit koristeltiin 
mielen mukaan (vähän niikuin pääsiäismunia 
olisi koristellut). Tämän jälkeen mukeihin tunget-

Vesinäytteiden ottoon käytetty laite, CTD 9/11. 
Pullot (harmaat isot) laukesivat automaattisesti 
halutuilla syvyyksillä ja pinnalla harmaista säi-
liöistä otettiin vesinäytteet ravinneanalyysejä 
varten muovipulloihin ja suolaisuusmäärityksiin 
lasisiin pulloihin.
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Miten käy hyvinvointisi? Juha Vauhkonen, Myy ry

Olin viime kesänä jälleen duunarina jätease-
malla, sillä mihinkäs sitä hauskaa duunipaikkaa 
vaihtaisi? Kahvihuoneessa oli pöydälle jäänyt 
paksunpuoleinen kirja: ”Suomen Työväenliik-
keen historia”. Oli aika raskasta luettavaa, joskus 
on pelattu kovin panoksin: Naulatyöläiset meni-
vät lakkoon Viipurissa huonojen työolojen takia 
ja tehtaanjohtaja ajoi lakkoilevat työläiset vuok-
ramökeistä talven pakkaseen. Siitä on 70 vuotta, 
ei niin kauan kuitenkaan. Olisi voinut tapahtua 
isovanhemmillesi.
 Ajat muuttuvat tai sitten eivät. Monoa 
jaetaan niin duunarille kuin toimihenkilöillekin. 
UPM, Elisa, Wärtsilä, Nokia, KCI Konecranes ja 
muut ”yhteiskuntavastuunsa” tuntevat yritykset 
pistävät porukkaa kilometritehtaalle sitä vauh-
tia, että minua ainakin hirvittää. Teollisuuden 
mukaan kilpailukyvyn säilyttäminen ja koveneva 
kilpailu pakottavat tähän. Ei auta vaikka tuoreen 
tutkimuksen mukaan Suomi on maailman kilpai-
lukykyisin valtio. EK:n mukaan se kertoo enem-
mänkin menneestä, tulevaisuus näyttää toisen-
laiselta. Jälleen kaunotar valettiin hirviön muot-
tiin.
 Opiskelijana työelämä tuntuu kaukai-
selta. Pakko myöntää, ei käynyt fuksina mie-
lessä kuin kesäduuni, mutta aika menee nope-
asti. Kuusi vuotta hujahtaa Viikissä nopeasti ja 
töihin on pakko mennä ennen pitkää. Ei Infon 
kahvilassa hörpitä kahvia keskellä päivää lop-
puelämää. Duuni kutsuu, valtio vaatii jokaiseen 
sijoitetut rahat takaisin verojen  muodossa, mikä 
on reilu homma mielestäni. Mutta oletko sinä 
valmis?
 Lyhyesti sanottuna: tyhmää potkitaan 
päähän työelämässä. Usko pois. Työnantaja ei 
ole sinun kaverisi, sitä kiinnostaa vain työpanok-
sesi vaikka se sinua kehuukin. Aivan sama mille 
sektorille menet, työpanos ratkaisee, ei juuri 
muu. Tulevaisuudessa yhä kasvavassa määrin, 
olet varmaan kuullut työajan pidentämisestä?  
Sinulla on silti oikeuksia, jopa työaikaan. Tie-
dätkö mitä ja kuinka paljon?
 Ymmärtäkää ihmiset nyt, että meidän 
tulevien akateemisten alipalkattujen duunarei-
den kannattaa olla selvillä oikeuksistaan työelä-
mässä. Olemme kasvava joukko työmarkkinoilla 
vaikka kaikille maistereille ei ehkä alan duunia 
löydykään. Pääset silti ansiosidonnaiselle työt-
tömyyskorvaukselle, jos kuulut IAET-kassaan. 
Ai mikä se on? Ota selvää! Edelleen, tyhmää 
kusetetaan ja leppoisana opiskeluaikana kan-

nattaa orientoitua työelämän sääntöihin ja ottaa 
niistä selvää. Tiedätkö kuka etujasi ajaa ja pitää 
niistä huolta? Ammattiliitto nimeltä YKL. Ai se 
pulju joka antaa massia ekskuun? Juuri se, sillä 
sitä kiinnostaa hyvinvointisi. Miten niin? Siksi, 
koska sinä olet moderni työläinen ja työläisten 
voima on järjestäytymisessä ja joukkovoimassa 
työnantajaa vastaan. Ammattiliitto pitää huolta 
oikeuksistasi, kunhan otat niistä ensin selvää!
 Vituttaa oikeasti, usko pois. Ai mikä? 
Se ettei porukka ymmärrä tehdä duunia hyvin-
vointinsa eteen. Tietoa on tarjolla ettei tulisi kuse-
tetuksi kun lähtee työelämään. Mutta ei, meitä 
myyläisiä oli paikalla viisi Tampereella YKL:n 
seminaarissa. Ammattilaiset kertoivat semmassa 
mitä pitäisi osata ja mistä taidoista on hyötyä 
työelämässä. Paikalla oli yli 40 eri ympäristöalo-
jen opiskelijaa hakemassa uusimmat tiedot ja 
vinkit yksityisellä sektorilta. Aikamoinen kilpai-
luetu työnhaussa. Tulevaisuudessa myyt osaa-
mistasi ja aikaasi työnantajalle, vaikka se raa-
dolliselta kuulostaakin. Se on kuitenkin totuus.
 Sitte vielä ammattiliitoista. Ne saat-
tavat vaikuttaa vanhoilta ja jäykiltä mestoilta, 
jotka kannattavat välillä sinulle vääriä asioita, 
mutta kysymys ei ole ydinvoimasta tai palkanko-
rotuksen tarpeellisuudesta vaan hyvinvoinnista. 
Työnantajat eivät yleensä ehdota etuja, vaan ne 
on neuvoteltava TUPO:ssa ja muissa tapahtu-
missa. Työelämän etuuksia ei pidä ottaa itses-
täänselvyyksinä. Niiden eteen ovat liitot tehneet 
menneinä vuosikymmeninä paljon duunia, jotta 
tässä maassa työntekijöilläkin olisi jotain turvaa. 
Niin kannattaa olla myös jatkossa, eikö?
 Muista myös kuinka etuoikeutettu olet 
kun saat liittyä ammattiliittoon ilman uhkailua. 
Yhdysvalloissa, Kiinassa, Etelä- Amerikan 
maissa ja ympäri maailman liittoon kuuluminen 
ei ole mikään itsestäänselvyys. Ay-johtajia ja 
liittoon kuuluvia työläisiä vainotaan ja tapetaan 
ympäri maailmaa, siksi koska he haluavat itsel-
leen ja muille oikeudenmukaisuutta sekä parem-
pia työoloja. Niin tekivät myös Gdanskin sata-
matyöläiset. Ja viime viikolla Bolivian päähän-
potkitut intiaanit laulaessaan kyyneleet silmissä 
mielenosoituksessa: ”Mieluummin kuolen kuin 
olen orja.”
Älä siis odota asioita eteesi kannettuna, ota 
niistä selvää. Olet sen velkaa ay-liikkeelle ja 
muille työläisille, jotka eivät liittoon saa tai pysty 
liittymään vaikka kuinka haluaisivat. Ymmärrätkö 
nyt kuinka hyvässä asemassa olet?
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Sitten lopuksi. Ilman ammattiliittoja ei olisi myös-
kään näitä, jotka meidän sukupolvi ottaa lähes 
itsestään selvyytenä:

Neljän viikon vuosiloma 1971 
(EK on jo ehdottanut yhtä viikkoa rahana)
Lomaltapaluuraha 1972
Seitsemän kk:n äitiysloma 1974
Talviloma 1977
Sairaus- ja äitiyspäivärahauudistus 1981
Ansiosidonnainen työttömyysturva 1984
Pekkasvapaat 1984

Nais- ja matalapalkkaratkaisut 1989-2002
Loppiainen 1992
Vuorotteluvapaa 1996
Työterveyshuoltolaina uudistus 2000
Isäkuukausi 2001
Joustavat työaikakäytännöt 2001
Helatorstai 2002
Määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen 2003

Tutkimustyö ulkomailla vaatii 
kovapäistä uutteruutta - Juttuseurana 
Jaana Jurvansuu, oululaislähtöinen virustutkija 
Marjaana Tahkokorpi
Tiede-lehden Tutustu tutkijaan -juttusarjan innoit-
tamana haastattelin opiskelukaveriani Jurvan-
suun Jaanaa, Oulun yliopistosta valmistunutta 
perinnöllisyystieteilijää, joka on ikäisekseen 
varsin kansainvälinen tutkija. Hän harjoitteli Upp-
salassa, Ruotsissa, teki gradun Glasgow’ssa, 
Skotlannissa, väitteli äskettäin Lausannessa, 
Sveitsissä ja muuttaa pian post dociksi Singa-
poreen. 
 - Tutkimustyö ulkomailla ei ollut var-
sinainen tavoitteeni, mutta ajauduin vieraille 
maille kiinnostavien tutkimusaiheiden ja parem-
man palkan perässä, Jaana selittää. Ulkomaille 
pääsee helposti, jos tutkimusaihe kiinnostaa 
ja jaksaa lähettää hakemuksia moneen paik-
kaan. Jaana muistuttaa, että ulkomaille lähtö on 
lähes aina hyppy tuntemattomaan, jolloin ikäviä 
yllätyksiä joutuu väistämättä kohtaamaan. On 
oltava omatoiminen ja kovapäinen selviytyäk-
seen ongelmista. 
 Jaana suoritti biologian opintoihin kuu-
luvan harjoittelun Uppsalan biomedicinska cent-
rumin husdjursgenetik -osastolla EU:n rahoitta-
massa projektissa, jonka tarkoitus oli kehittää 
lihanjalostuseläinten risteyttämistä. – Harjoit-
telussa opin laboratoriotyöskentelyn perusteet 
kannustavassa tutkimusryhmässä Uppsalan 
ihastuttavassa kaupungissa, Jaana kertoo. 
Hyvän harjoittelukokemuksen myötä Jaana 
päätti tehdä gradun Skotlannissa, Glasgow’n yli-
opiston molekyyligenetiikan tutkimusryhmässä. 
Ryhmässä selvitettiin Epstein-Barr -viruksen 
tuottaman EBNA 1-proteiinin osallisuutta syövän 
synnyssä. Gradunteko vieraassa maassa sujui 

hyvin, sillä asioista sovittiin täsmällisesti kaikkien 
osapuolten kanssa. Graduprojekti oli selkeä, ja 
asiantuntevaa ohjausta sai koko ajan. Niinkin 
pieneltä kuulostava asia kuin oman laboratorio-
avaimen puuttuminen haittasi kuitenkin hieman 
työskentelyä. Ehkäpä ulkomailla omaa avainta 
ei saa niin helposti kuin Oulussa, jossa se 
on jokaisen gradulaisen varuste. Tässä yhtey-
dessä haastattelijan mieleen muistuu hupaisa 
tapaus esitysharjoittelun ja seminaarin tiimoilta. 
Opponoin tuolloin Jaanan esitystä Epstein-Barr 
-viruksesta, tuosta riehakkaasta ja häikäilemät-
tömästä olennosta, joka aiheuttaa mm. mononu-
kleoosin eli pusutaudin. Ilmeisesti viekas virus 
äkkäsi viattoman uhrin ja hyppäsi gradun sivuilta 
nieluuni. Sairastuin muutaman viikon kuluttua 
opponoinnista mononukleoosin aiheuttamaan 
karmaisevaan kurkkukipuun, joten olkaahan 
varovaisia esitysharjoittelun suhteen ja valitkaa 
mahdollisimman harmiton ja terveydelle vaara-
ton aihe opponoitavaksi!
 Maisteroitumisen jälkeen oli aika miet-
tiä tulevaisuutta ja kenties väitöskirjan teke-
mistä. Ulkomaille lähtö kiinnosti Jaanaa edel-
leen, joten hän haki jatko-opintoihin Lausan-
neen, Sveitsin syöpätutkimuslaitokseen (Insti-
tut Suisse de Recherches Expérimentales sur 
le Cancer). Hakemuksen hyväksymisen jälkeen 
kokelaat haastateltiin, mikä tarkoitti esitelmää 
gradutyöstä sekä keskusteluja tulevien ohjaajien 
kanssa. PhD -oppiin pääsi, mikäli kokelas ja ryh-
mänjohtaja suopuivat toisiinsa. Jaana ryhtyi viro-
logina tutkimaan syöpäsoluja tuhoavaa adeno-
virusta. Työ tuntui aluksi selkeältä, mutta muut-
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tui tulosten myötä epäselväksi. Tulokset eivät 
tukeneet ryhmänjohtajan hypoteesia, ohjaus oli 
välinpitämätöntä ja Jaanasta tuntui välillä, ettei 
oma järki riittäisi selviytymään haasteista. Lau-
sanne sijaitsee lisäksi Sveitsin ranskankielisellä 
alueella, joten asioiden hoitaminen ranskaksi 
tuntui joskus ylivoimaiselta. – Opiskelin ranskaa 
jonkin verran jo Oulussa, mutta ranskantaitoni 
ei kehittynyt kovinkaan hyväksi Sveitsissä olles-
sani, Jaana muistelee. 
 Väitöskirjan tekeminen oli kuitenkin 
hyvin itsenäistä, opettavaista ja mielenkiintoista 
puuhaa, eikä syöpäinstituutilta puuttunut tutki-
musrahaa. Apurahojen anomiseen ei tarvinnut 
kuluttaa aikaa, sillä PhD -opiskelijoille makset-
tiin kohtalaista korvausta. Instituutissa järjestet-
tiin korkeatasoisia seminaareja, joissa nobelis-
tit ja muut huiput esiintyivät. Sveitsissä väitös 
koostuu puolivälinväitöksestä sekä yksityisestä 
ja julkisesta väitöksestä. Puolivälinväitös pide-
tään työn alkuvaiheessa. Kun ohjaajan mielestä 
ohjattava on valmis, tohtorikokelas kirjoittaa väi-
töskirjan ja esittelee sen viidelle asiantuntijalle 
yksityisessä väitöksessä. Yksityisen väitöksen 
arvostelun perusteella väitöskirjaa korjataan, 
minkä jälkeen väittelijä esittää tutkimusaiheensa 
kansantajuisesti suurelle yleisölle. – Yksityinen 
väitös oli tiukka ristikuulustelu, jossa alan ammat-
tilaiset todella hiillostivat minua. Yleisen väitök-
sen tarkoitus on viihdyttää yleisöä. Pidin esitel-
mäni ranskaksi ja kuvailin tutkimustani sarjaku-

vien avulla, Jaana kertoo. Toisin kuin suomalai-
nen opinnäyte, sveitsiläinen väitöskirja ei koostu 
osajulkaisuista. Tohtoriksi voi siten päästä ilman 
julkaistuja artikkeleita, mutta käytännössä jul-
kaisuja tulee ainakin yksi. Eikä julkaisemisen 
vapaaehtoisuus välttämättä laske väitöskirjojen 
tasoa, sillä Sveitsin syöpäinstituutin artikkelit 
pyritään julkaisemaan todella tunnetuissa tiede-
lehdissä (Nature, Science, Cell...).
 Jaana pitää Oulussa järjestettävistä 
oman alansa opintojaksoista hyödyllisinä mm. 
perinnöllisyystieteen syventäviä kursseja, työ-
harjoittelua sekä biokemian ja tilastotieteen opis-
kelua. – Suomesta kaipaan eniten yötöntä yötä 
ja revontulia, Jaana huokaisee. - Olen silti läh-
tenyt ulkomaille omasta vapaasta tahdostani, 
enkä salli itseni tuntea liiallista ikävää tai sopeu-
tumisvaikeuksia. Toisaalta labrat ympäri maa-
ilmaa ovat hyvin samankaltaisia. On mahdol-
lista, että palaan Suomeen muutaman vuoden 
tai vasta muutaman vuosikymmenen kuluttua. 
Minulla ei ole suuria suunnitelmia tulevaisuuteni 
suhteen, pääasia on saada tehdä sitä mikä kiin-
nostaa. Tutkijan uran huipentumana pidän tilan-
netta, jossa saisin työskennellä itsenäisesti kiin-
nostavan aiheen parissa, olisin hyödyksi lää-
ketieteelle ja oppisin koko ajan uutta, Jaana 
mietiskelee haastattelun lopussa. Hän on juuri 
lähdössä Singaporeen tutkimaan uusia menetel-
miä aivosyövän ehkäisemiseksi, joten virukset 
saavat toistaiseksi jäädä toisten huoleksi. Jaana 

harkitsi aluksi lähtöä 
Yhdysvaltoihin, jossa 
palkka olisi ollut suu-
rempi ja eteneminen 
virustutkijana mah-
dollista. Tuore tohtori 
päätti kuitenkin muut-
taa Aasiaan, uuden 
aiheen pariin uuden-
laisessa kulttuurissa. 
Onnea matkaan!
 Sveitsiin muut-
tajan noidankehä: 
Oleskelulupaa ei saa, 
ellei ole pysyvää osoi-
tetta. Asuntoa ei voi 
vuokrata, jos ei ole 
pankkitiliä. Pankkiti-
lin aukaiseminen on 
mahdotonta, mikäli 
oleskelulupa puuttuu. 
Mikä neuvoksi?
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Gradun 5 vuodenaikaa
Mari Murtomaa
Päätoimittaja pyysi minua kirjoittamaan Leh-
dykkään. Mikä ettei, ajattelin, vaikkei minulla 
mitään aihetta varsinaisesti olekaan. Kirjoittai-
sinko vaikka kunnallisvaaleista? Tai metsätalou-
desta? Vai mikä minua tällä hetkellä oikein lii-
kuttaa? En keksi mitään, tuntuu että pääni täyt-
tyy nykyisin vain työn alla olevasta gradusta. 
Eräänä päivänä ennen dead-linea katson Kim 
Ki-Dukin elokuvan Viisi vuodenaikaa ja yritän 
sen jälkeen työstää graduani. Seuraavin tulok-
sin.

Syksy. Kaiken pahan alku ja juuri.
Viides opiskeluvuosi pyörähtää käyntiin. Minun 
täytyy todeta, ettei mikään kestä ikuisesti – ei 
edes huoleton opiskelijaelämä. Huomaan vie-
raantuvani laitoksen elämästä – kiltahuoneella 
istuskelu ja käytävillä lorviminen eivät enää suju 
entiseen malliin ja uudet opiskelijat viimeisten 
parin vuoden ajalta ovat minulle täysin tunte-
mattomia. Mitä tämä on?? Epätoivoinen yritys 
palata opiskelijaksi tyrehtyy siihen, etten enää 
löydä kursseja joita voisin käydä ilman että tunti-
sin haaskaavani omaani ja muiden aikaa. Kurs-
sikaverit näyttävät valmistuvan ja jatkavan kuka 
missäkin projektissa. Puolustaudun sillä, että 
olen ollut vuoden välissä muualla ja näin ollen 
tavallaan vuotta alemmalla kurssilla. Ei minulla 
ole kiire, eihän? Vähitellen myönnän itselleni, 
että minunkin on vääjäämättä ajateltava valmis-
tumista ja sitä vihoviimeistä vitsausta – gradua. 
Eräänä päivänä aihe tupsahtaa eteeni ja innos-
tun. Hei, tämähän on mielenkiintoista! Innostus-
tani laimentaa vain aavistuksen se, että aihe 
näyttää olevan sopimaton opinnäytetyöksi. Onko 
tarkkaa tehtävänrajausta? – Ei. Entä koejärjes-
tely? – En tiedä, tämä on pilotti, kukaan ei oikein 
tiedä. Toimiiko suunnitelma? – Kyllä kai, mutta 
ehkä ei..

Talvi.  
Päätän kaikesta varoittelusta huolimatta käydä 
kiinni tarjottuun aiheeseen. Koska projektini 
kulku ei ole kovin selkeä ohjaajalleni, saati sitten 
minulle, tunnen välillä olevani pihalla kuin gra-
niittipallo bilsan laitoksen edessä. Tunteja kestä-
vät kahvitauot kiltahuoneella astuvat jälleen elä-
määni. Erona entiseen vain on se, ettei minulla 
ole luentoja eikä ylipäätään mitään mikä aikatau-
luttaisi päivieni kulun. Pakkasen paukkuessa ja 

ajatusten muhiessa vil-
lamyssyni sisässä otan 
alun varsin rauhallisesti 
ja ajattelen aloittavani 
”oikeasti” vasta kesällä. 
Olenhan kuitenkin aloittanut 
urakkani ja tunnen jonkin asteista helpotusta 
siitä, että tämä on sitten kohta ohi ja olen vapaa 
nostamaan kytkintä. Päätän heti alkuunsa olla 
ottamatta turhan suurta stressiä tästä, kyseessä-
hän on vain opinnäytetyö. Huomaankin olevani 
perin taitava käsittelemään kalvavaa epävar-
muutta onnistumisestani – gradupeikko pääsee 
valloilleen ainoastaan aina kun joku kysyy tule-
van tutkimukseni kulkua. Yritän saada juonen 
päästä kiinni vaihtelevalla menestyksellä.

Kevät. 
Kevät on aikaa kaikelle muulle paitsi työnteolle. 
Elä, kun olet nuori vielä, ajattelen ja ilman sen 
suurempia omantunnon tuskia poistun maasta 
kahdeksi kuukaudeksi ja jätän gradupeikon pitä-
mään seuraa muille kaltaisilleen. Kahden kuu-
kauden aikana työstän gradua ajatustasolla, ja 
kuin varkain löydän punaisen langan ja innostun 
uudestaan hetkellisen epävarman suvantovai-
heen jälkeen. Suunnitelma on selvä, kesän kor-
villa palatessani kerään lisää aineistoa entisen 
lisäksi, käsittelen sen ja nipsnaps, jouluun men-
nessä gradu on kansissa. Olen varma itsestäni 
ja siitä mitä teen. 

Kesä.
Palaan takaisin sorvin ääreen kun pohjoisessa 
lumet alkavat sulaa. Seuraavien kuukausien 
kulku on selvänä mielessäni ja ehdin jo jollekin 
vannoa valmistuvani jouluun mennessä. Pyhä 
tarkoitukseni on kasvattaa kesän aikana aineis-
toani, mikä tässä tarkoittaa myyriä – noita suloi-
sia nappisilmiä jotka tosin käsittelyssäni päätyvät 
säteilytettäväksi ja atomeiksi koeputkiin. Levitän 
sata loukkoa alueelleni ja myyränkuvat silmis-
säni kiiluen koluan joka ikisen niistä läpi päivit-
täin. Ensimmäisen viikon aikana loukkoni pyytä-
vät vain rastaanpoikasia jotka hautaan mättäisiin 
itku kurkussa. Eihän tämän näin pidä mennä, 
ajattelen, ja kokeilen mielestäni kaikkea mah-
dollista. Kysyn neuvoa viisaammiltani, siirtelen 
loukkoja kuten kenttäkurssilla on aikoinaan ope-
tettu, vaihdan jopa syöttinä olevan juuston ja 
ruisleivän laatua. Tunnen olevani luuseri, nostan 
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palkkaani siitä että kävelen päivittäin pari tuntia 
metsässä katselemassa tyhjiä loukkoja. Uuti-
sissa kerrotaan, että tämä on huono myyrä-
vuosi. Että pöllöjä kuolee ruokapulaan eivätkä 
pesinnät onnistu. Ai jaa, minäkin voisin kertoa 
että vuosi on huono. Viiden viikon pyyntisaldo oli 
kertakaikkisen surullinen; viisi myyrää ja kaksi 
päästäistä. En tiedä itkisikö vai nauraisiko, mutta 
totta kai enimmäkseen nauran etenkin kun yksi 
noista viidestä nappisilmästä tartuttaa minuun 
myyräkuumeen. Tunnen kieroa tyytyväisyyttä 
siitä, että luonto ei alistu suunnitelmiini vaan 
laittaa kapuloita rattaisiin. Mutta voi äiti, tämä 
taitaa olla sitten tässä, aineistoni ei riitä yhtään 
mihinkään. Löytämäni punainen lanka menee 
umpisolmuun ja lähden viikoksi tekemään kaik-
kea mikä ei liity graduun. Taistelutahtoni palau-
tuu ja päätän löytää myyräni jostain muualta. 
Eläinmuseon pakastimet tulee koluttua huolella, 
ja soitellaanpas myyrien perään eduskuntaa 
myöten. Loppujen lopuksi koossa on sekalai-
nen seurakunta yhdeltä jos toiselta lahjoituk-
sena saatuja myyriä ja saatan jatkaa ikään kuin 
takana olisi menestyksekäskin pyyntikesä.

Syksy. 
Reilun kuukauden ajan olen tehokkuuden peri-
kuva ja työstän erikoisen aineistoni. Kun se vih-
doin on tietokoneellani taulukkomuodossa gra-
dupeikko palaa kesälomiltaan ja käy ahdistele-
maan. Tiedän, että tulokseni eivät tule olemaan 
sellaiset kuin toivoin niiden olevan. Siksipä en 
halua analysoida niitä, helpompi antaa niiden 
hautua koneella - pois silmistä, pois mielestä. 
Kesäkuukausien jälkeen en nosta enää työstäni 
palkkaa ja muutoin korkea työmoraalini kokee 
inaation. Kun edessä olisi enää yksinpuur-
tamista, tulosten analysointia ja kirjallisuuden 
läpi kahlaamista, löytyy minulle yhtäkkiä paljon 
muuta tekemistä järjestötoiminnan ja muiden 
harrasteiden parissa. Saatan kylläkin istua 
täyden päivän koneen ääressä ja todeta päivän 
lopuksi kirjoittaneeni ainakin viisituhatta riviä – 
sähköpostia. Gradukirjallisuutta etsiessäni eksyn 
nettisivulle, jossa voi repiä mieheltä nenäkarvoja. 
Tämän jälkeen ei voi enää olla paluuta järkevään 
työskentelyyn. Totean ettei itsekurini tässä tapa-
uksessa ole sieltä parhaimmasta päästä ja kai-
paan jotakuta potkimaan perskuksille. Samassa 
tilassa olevan ystäväni kanssa luomme systee-
min, joka perustuu toisen valvovaan silmään ja 
rangaistuksiin joita ei todellakaan haluaisi itsel-
leen asetettavan. Kurikäräjät toimivat, ja nouda-
tan laatimaani aikataulua muutaman viikon ajan, 

kunnes en enää voi väistellä tulosten 
analysointia. ”Isoveli valvoo” sys-
teemi joutuu hetkeksi hun-
ningolle molempien osa-
puolten ottaessa hengäh-
dystauon gradusta. Not-
kahdus ei onneksi ole 
kovin suuri, ja pää-
semme piiskaamaan 
toisiamme taas parin 
viikon luovan tauon jäl-
keen. Päätän nostaa 
härän pöydälle ja ottaa 
kissaa hännästä ja 
tehdä sen pahuksen tulososion pohdintoi-
neen valmiiksi vaikkei se minua miellyttäisikään. 
Löydän artikkelin, jossa sanotaan, ettei käyttä-
mäni menetelmä sovellu myyränkokoiselle eläi-
melle. Samaan syssyyn saan saksalaiselta bio-
logiystävältäni viestin jossa hän kertoo juuri tap-
paneensa vahingossa yli puolet lopputyönsä 
tutkimuskalapopulaatiosta. Onnittelemme toi-
siamme loistavasti menevästä tutkimuksesta. 
En tunne vahingoniloa, mutta nauran hänelle ja 
siinä samalla itselleni. 

Talvi. 
Olen käyttänyt kaikki mahdolliset ja mahdotto-
mat tekosyyt lykätä gradun loppuun saattamista. 
Valmistumistani inttävät kyselyt koettelevat kär-
sivällisyyttäni. Oman motivaationsa tuo sekin 
tosiasia, että valtion ruhtinaallinen opiskelijan-
palkka uhkaa loppua ja minut on pakotettu ajat-
telemaan Tulevaisuutta. Otan kuitenkin ilon irti 
viimeisistä opiskelijakuukausistani, jopa siinä 
määrin että gradu meinaa unohtua koneelle 
pölyttymään. Yritän vielä etsiä internetistä gradu-
generaattorin tekemään työn puolestani, mutta 
löydän vain tietojenkäsittelytieteen graduja suol-
tavan generaattorin. Mietin alan vaihtoa. Kir-
joitukseen on jälleen vaikea tarttua, tuloksena 
syntyy kaikkea muuta. Nytkin olen kirjoittamassa 
pohdintaa, uskotteko? 
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Lehdykkä selvittää: Lehdykkä
Juliana Heikkinen ja Marjaana Hellsten

Konkari evästää valkonokkaa
Kun Juliana oli ottanut vastaan Lehdykän päätoi-
mittajan homman, hän sai sähköpostilla hieman 
evästystä Lehdykän entiseltä päätoimittajalta ja 
gradunohjaajaltaan kasviekologian yliassistentti 
Annamari Markkolalta 13.1.2003:
”Toivottavasti teitä on siinä sitten useampi teke-
mässä. Muistan hamasta nuoruudestani, että 
olipa tosi tuskaa saada juttuja tiristettyä ihmisiltä 
ja lehti kasaan. Olin nääs Lehdykän päätoimitta-
jana vuonna -78, muistaakseni... Onneksi teks-
tinkäsittely sentään on siirtynyt tietokoneille sen 
jälkeen. Ja olihan silloinkin jo siirrytty vahasmo-
nisteista ihan monistuskeskukseen. Mutta eipä 
ole tainnut Lehdykässä ilmestyä sen koommin 
keskiaukeaman taideliitettä... Jonkinlainen his-
toriakatsaus 70-luvun taistolaisväritteisistä Leh-
dyköistä ties minkä mutkien kautta nykypäivään 
voisi muuten olla paikallaan (jaa, tämähän kuu-
lostaa suorastaan gradun aiheelta tuonne kult-
tuurintutkimuksen puolelle).”
 Kyllä, meitä on ollut useampi teke-
mässä tätä lehteä. Tai voikohan sanoa, että 
useampi, mutta kaksi kuitenkin – ja se on kyllä 
riittänyt, vaikka ainahan enemmänkin olisi jouk-
koon mahtunut. Onpa päätoimittaja monesti hai-
keudella katsellut helsinkiläisten lehteä, jolla on 
kymmenhenkinen toimituskunta. Mutta hyvin on 
pienellä porukalla toimeen tultu. Ja sanotaan-
han, että mitä useampi kokki, sitä sekavampi 
soppa.
 Tuo Annamarin ehdottama histo-
riakatsaus taas kuulosti mitä mainioimmalta 
aiheelta Lehdykkä selvittää –palstalle, joten 
kiitos hänelle mainiosta juttu-vinkistä. Samalla 
tässä tarjoutui toimituksen mielestä oiva tilai-
suus haastatella entistä Lehdykän päätoimitta-
jaa, joka lukijoiden iloksi ehti kaikkien kiireiden 
keskellä jakamaan muistojaan Lehdykän teke-
misen saralta. 

Lehdykän arkistoista selvisi, että olit päätoi-
mittajana 1970-luvulla. Miten päädyit tuohon 
hommaan?
En kyllä muista enää. Ei ainakaan ollut mitään 
aikaisempaa kokemusta tai taipumuksia alalle 
- ainekirjoituskin koulussa oli ollut erityisen nih-
keää, joten pitää kyllä ihmetellä, miten oikein 
päädyin Lehdykkään. Ehkä en vain osannut 
sanoa ei, kun kysyttiin.

Millaista Lehdykän toimittaminen oli tuol-
loin?
Varmaan aika samanlaista kuin nykyisinkin: työtä 
ja tuskaa saada lehti kasaan. Mitään suurta 
etukäteissuunnitelmaa lehden sisällöstä ei ollut, 
vaan juttuja piti kerjätä ja usein patistaa joku 
lähipiiristä vääntämään jotakin jutuntapaista. Ja 
loput piti sitten kirjoittaa (joskus jopa piirtää) itse. 
Käsite dead-line tuli silloin kyllä hyvin tutuksi.

Lehdykän ulkoasu näytti tuolloin varsin eri-
laiselta. Miten Lehdykkä oikein koottiin?
Jaa, hhmm - tätä varten olisi pitänyt käydä kilta-
huoneella virkistämässä muistia. Jutut pyydettiin 
valmiiksi koneella (siis mekaanisella kirjoitusko-
neella) puhtaaksikirjoitettuina - en muista että 
olisin joutunut kirjoittamaan yhtään juttua puh-
taaksi. Eri koneiden jälkihän oli tietenkin varsin 
kirjavaa, mikä näkyi lehdessä. Tussilla puh-
taaksipiirretyt kuvat tietysti leikattiin ja liimattiin 
(siis oikeilla saksilla ja liimalla eikä copy/paste 
-komennolla) paikoilleen taittovaiheessa. Eikä 
puhettakaan mistään kahdesta palstasta. Val-
miiksi taitettu lehti vietiin sitten monistuskes-
kukseen painoon. Silloin, noin vuonna 1978, 
oli tosiaan jo monistuskeskus käytössä, ettei 
enää tarvinnut spriimonistuskoneella ja vahak-
silla itse monistaa lehteä. Tämä alkaa kuulostaa 
J. Gutenbergin muistelmilta…

Tuleeko sinulle mieleen jotain erityistä muis-
toa Lehdykän toimittamisesta?
Hmm, nyt kun on niin muodikasta katua taisto-
laisaikojen tekemisiä, tulee mieleen, miten kas-
viksen kenttäkurssilla tehtiin moniste  ’Lisäleh-
tiä killan laulukirjaan’, johon kurssilaiset koko-
sivat mielilaulujensa sanoja. Eräs assistenteis-
tamme oli hieman taistolaisiin kallellaan ja kiikutti 
ihan vilpittömän innoissaan monisteeseen lem-
pilaulunaan NDKV:n (siis Nuoren Demokraatti-
sen tiesminkä...) marssin. Kun kerran oli kysytty 
mielilauluja, niin eihän sitä muka voinut lähteä 
mitään sensuroimaan... Oulangan asemanjoh-
taja Juha Viramo esitti kyllä muutaman kom-
mentin asiasta, mutta veivasi kiltisti monisteet 
vahaskoneella. Lisälehdet päätyivät myöhem-
min juttupulan vaivaamaan Lehdykkään päätoi-
mittajuuteni aikana. Ääh – mutta tulipa sekin 
ajankuva tallennettua.
 Toinen ja vähän haikea muisto on Leh-
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dykän kai ainutkertaisesta taideliitteestä, johon 
idea tuli varmaankin Kotiliedestä... Olli Oksa-
nen piirsi liitteeseen lepäilevän norpan, ja piirros 
monistettiin Lehdykän keskiaukeamana. Piirros 
oli hieno. Jonkun työhuoneen ilmoitustaululla se 
roikkui vielä joitakin vuosia sitten täällä Linnan-
maallakin. Muisto on haikea, koska Olli kuoli 
vähän myöhemmin armeija-aikanaan tapatur-
maisesti.

Oletko lukenut Lehdykkää vielä päätoimitta-
japestisi jälkeenkin?
Olen tietysti – Lehdykkää luetaan joskus vähän 
opetuspalautteenakin.

Miten Lehdykkä on mielestäsi muuttunut 
vuosien kuluessa?
Tämä vaatisi taas vähän arkistojen kaivelua, 
mutta on vähän sellainen olo Lehdykkää luki-
essa, että opiskelijoiden maailma on nykyisin 
kutistunut vain opintojen ympärille. Se kai tie-
tysti kiltalehden luonnollisinta antia onkin, mutta 
ainakin vielä kultaisella 70-luvulla Lehdykkään 
vaikutti enemmän yliopiston ulkopuolinen maa-
ilma: esimerkiksi luonnonsuojeluliikkeen nousu 
näkyi selvästi lehdessä.

Terveisesi Lehdykän lukijoille!
Koettakaa välillä irrottautua lukujärjestyksen ja 
pakollisten opintoviikkojen kahleista ja vähän 
nauttiakin oman laitoksen tarjoamista erikois-
kursseista ja muista mahdollisuuksista. Käykää 
joskus kuuntelemassa torstaiseminaaria ja osal-
listukaa sankoin joukoin joulukuiseen KAA-
MOS-symposioon! Kumpikin on tarkoitettu myös 
perusopiskelijoille – ja niistähän saa myös opin-
toviikkoja. Ja kaamosmasennusta taas voi mai-
niosti torjua puutarhalla nuuskimalla mauste-
näyttelyä, Välimeren kosteaa talvi-ilmaa ja tro-
piikin kämmeköitä jonain oikein synkkänä ja kyl-
mänä iltapäivänä.

Ihan ensimmäinen Lehdykkä
Viimeisinä töinämme Lehdykän virallisena toi-
mituksena päätimme selvittää hiukan lehden 
historiaa mahdollisimman keveällä ja rennolla 
tavalla. Pitemmittä etsinnöittä onnistuimme löy-
tämään käsiimme ihan ensimmäisen Lehdykän, 
joka oli ilmestynyt 4.12.1967. Pikaisesti lasket-
tuna Lehdykkä täyttyy siis piakkoin 37 vuotta, 
mikä on ihan kelpo ikä. Toivottavasti tuleva toi-
mitus muistaa juhlistaa vuonna 2007 Lehdykän 
40-vuotista taivalta oikein räväkästi.
 Ensimmäinen koskaan ilmestynyt 

Lehdykkä oli kovasti haalistunut ajan saatossa. 
Lehti oli A4-kokoinen, siinä oli 12 sivua, jotka 
oli kopioitu vain 1-puolisesti, mutta ehkä tuohon 
aikaan 2-puolinen kopiointi ei ollut mahdollista. 
Mene ja tiedä. Vaikutti, että teksti oli kirjoitettu 
vanhanaikaisella kirjoituskoneella, jollainen 
löytyy vielä hyvällä tuurilla mummolan vintiltä. 
1960-luvulla oli ilmestynyt vain viitisen kappa-
letta lehtiä, joiden jutut olivat kovin vakavahen-
kisiä ja poliittisia. Ensimmäisen lehden toimitus-
kunnasta loikkasi esiin kaksi tuttua nimeä, Ahti 
Pyörnilä ja Antero Tenhunen. Edellinen toimii 
nykyään Biologian laitoksella eläinfysiologian 
lehtorina ja jälkimmäinen Oulun normaalikou-
lulla biologian ja maantieteen lehtorina. Pää-
timme oitis pyytää heiltäkin pientä haastattelua 
tähän lehteen. Ja täytyy kyllä sanoa, että luki-
joilla kävi jälleen tuuri, kun hekin ehtivät kai-
kista kiireistään huolimatta valottamaan Lehdy-
kän tekemisen historiaa.

Ahti Pyörnilä

Mistä keksitte lehdelle nimen Lehdykkä?
Kasvitiedettä oli ilmeisesti luettu jo sen verran, 
että organologinen ”lehdykkä” -käsite oli painu-
nut mieliin. Kun tiedettiin, ettei killan äänenkan-
nattaja ole oikea sanomalehti sen enempää kuin 
aikakauslehtikään, Lehdykkä-nimi tuntui suun-
nitellulle pienenpuoleiselle lehtiselle sopivalta. 
Kasvitieteen katsannossa neidonhiuspuun lehti 
ei varmaankaan ole lehdykkä, mutta Ginkgon 
lehti koristi kuitenkin ensimmäisten numeroiden 
etusivua; lehden muodossa oli jotain joka kieh-
toi silloin – ja kiehtoo kyllä edelleenkin.

Miten itse päädyit lehden toimituskuntaan?
Toimiessani killan isäntänä olin mukana poru-
kassa, joka suunnitteli Syntaksis ry:n toimintaa. 
Kalevi Kuusela oli kai henkilö, joka puhui pon-
tevimmin oman äänitorven tarpeellisuudesta. 
Silloinen kiltatoiminnan aktiivijengi päätti sitten 
lopulta toteuttaa hankkeen. Satuin kuulumaan 
joukkoon, joten - why not?

Miten pitkään toimit toimituskunnassa?
Todennäköisesti kaksi (?) vuotta.

Miten ensimmäinen numero painettiin?
Killalle päätettiin hankkia lehden tekoa varten 
kopiokone. Tällä koneella ei ole mitään teke-
mistä esim. Linnanmaan käytävillä louskutta-
vien nykykoneiden kanssa (oliko niitä edes kek-
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sitty?). Teksti kirjoitettiin perinteisellä kirjoitus-
koneella (ei sähköä, ei kirjasinpalloa, ei kor-
jausnauhaa) ns. vahakselle, joka kiinnitettiin 
kopiokoneen rumpuun. Rumpua käsipyörästä 
pyörittämällä väri saatiin siirtymään vahaksen
painaumien (kirjaimet) läpi puhtaalle paperille 
– tekstiksi. Yksi pyöräytys tuotti yhden sivun. 
Näin jatkettiin kunnes haluttu määrä kopioita oli 
saatu; sitten uusi vahas paikalleen jne.

Paras muistosi Lehdykän tekemisen 
saralta?
Teimme Lehdykkää Kari Kukko-ojan luona Välk-
kylässä. Aikaa oli yksi (sunnuntai)päivä: tekstit 
oli kirjoitettava vahaksille, kopiot pyöritettävä ja 
sivut niputettava. Kari oli tuonut kotoaan hirven-
lihaa, josta keitimme hirvikeiton. Kun toimitus-
työn siivittäjäksi löytyi vielä 1 pl ns. Koskisen 
Korvalääkettä, kaikki sujui ennakko-odotuksia 
paremmin, ja lehti valmistui ajallaan.

Liittyikö Lehdykän tekemiseen mitään kom-
melluksia?
Tämäkin tapahtuma liittyy Kari Kukko-ojaan. 
Vaikka sillä ei oikeastaan ole tekemistä Lehdy-
kän toimittamisen kanssa, kerron sen silti. Kari 
oli ottanut Välkkylän tienposken heinikosta elä-
tikseen vaivaishiiren. Hiiri kotiutui uuteen kort-
teeriinsa hyvin, sillä se sai liikkua vapaasti Karin 
opiskelijaboksissa. Eräänä päivänä se päätti 
tutustua killan kopiokoneen sisätiloihin, ja sai 
turkkiinsa pikantin, mustan värisävyn. Oli siinä 
Lehdykän toimituskunnalla päivittelemistä!

Oletko lukenut Lehdykkää toimittajakautesi 
jälkeenkin? Luetko sitä
nykyäänkin?
Olen lukenut, ja luen nykyäänkin.

Miten Lehdykkä on muuttunut vuosien saa-
tossa?
Toimittamisen ote on ammattimaistunut, lehden 
ulkoasu on nyt siisti ja viimeistelty. Toisaalta, 
gonzo-tyylikin on tuottanut herkullisia juttuja ja 
kiinnostavia lehtiä. Otteita Lehdykän päätoimit-
tajan esittelystä (1/1983):  ”JK on vertikaali-
vaappuja ynnä suhteellisen pitkä rillipäinen velt-
toilija, jonka suusta kuuluu uhkaavaa sönkö-
tystä (Itämies 1982). Hän turmelee itseään alati 
mölyävän rok änt roll -musiikin kuuntelulla
(Tempakka 1836).”

Terveisesi Lehdykän lukijoille!
Lehdykkä on aikamme johtava biologinen jour-

naali ja keskustelufoorumi: Uutisvalpas, pirteä, 
luotettava. Tutustukaa - levittäkää - lukekaa!

Antero Tenhunen

Mistä keksitte lehdelle nimen Lehdykkä?
Neidon hiuspuun (Ginkgo biloba) lehti taisi olla 
insipiraation lähteenä.

Miten itse päädyit lehden toimituskuntaan?
Toimin vissiin silloin killan isäntänä tms., toimit-
taminen oli yksi silloisten aktiivien monista puu-
hista.

Miten pitkään toimit toimituskunnassa?
Muistaakseni olin toimittamassa muutamaa 
ensimmäistä numeroa.

Oletko lukenut Lehdykkää myöhemminkin? 
En varmaan opiskeluajan jälkeen - olisi kyllä 
mukava saada jokin nykyinen numero luetta-
vaksi.

Paras muistosi Lehdykän tekemisen 
saralta? 
Mitään erityistä en muista, mutta innostunut 
ilmapiiri meillä siihen aikaan oli. Siis paitsi opis-
keluun, myös kiltatoimintaan. Niinä 1960-lop-
pupuolen vuosina hankittiin myös ensimmäinen 
huoneisto killalle Pikisaaren vanhasta villateh-
taasta. Se oli monien mukavien kilta-iltojen viet-
topaikka. Vappuvinpakin käynnistettiin noihin 
aikoihin. Em. tyypit - ja monet muutkin tsemma-
sivat kilta-elämää, jolle sellaiset meitä edeltävät 
kuin Kalevi Kuusela ja Kalevi Heikura olivat luo-
neet hyvän pohjan.

Miten ensimmäinen numero painettiin?
Jonkinlainen painokone hommattiin Välkkylän 
ensimmäisen talon (asuin silloin siellä) johonkin 
kämppään. Primusmotorina oko hommassa oli 
mielestäni Pyörnilän Ahti, ja mukana varmasti 
Pyörnilän Marjatta, Kankaan Elsa, ehkä Ahlakor-
ven Arto jne. Tekniikkaa en tarkemmin muista, 
mutta varmaan siinä jotain sähellystä oli. Kone 
oli iso rumilus ja kaljaa kului muutama kori. Jos-
tain syystä toimittaminen tapahtui
pääosin yöaikana.

Liittyikö Lehdykän toimittamiseen mitään 
kommelluksia? 
Kysyppä vielä Pyörnilän Ahdilta.
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Miten ensimmäinen numero painettiin?

Jonkinlainen painokone hommattiin Välkkylän 
ensimmäisen talon (asuin silloin siellä) johonkin 
kämppään. Primusmotorina oko hommassa oli 
mielestäni Pyörnilän Ahti, ja mukana varmasti 
Pyörnilän Marjatta, Kankaan Elsa, ehkä Ahlakor-
ven Arto jne. Tekniikkaa en tarkemmin muista, 
mutta varmaan siinä jotain sähellystä oli. Kone 
oli iso rumilus ja kaljaa kului muutama kori. Jos-
tain syystä toimittaminen tapahtui pääosin 
yöaikana.

Liittyikö Lehdykän toimittamiseen mitään 
kommelluksia? 
Kysyppä vielä Pyörnilän Ahdilta.

Terveisesi Lehdykän lukijoille! 
Vaikka nykyopiskelijalla on virikeitä vähän enem-
män kuin ehkä meillä oli, niin yrittäkää löytää 
aikaa ylioppilaselämään ja mukavaan yhdessä-
oloon - opiskeluja laiminlyömättä!

Kannanottojen 1970-luku
1970-luvulla Lehdykkä oli ulkoasullisesti muut-
tunut jo A5-muotoon, joka onkin toimituskunnan 
mielestä mukavampi ja kompaktimpi kuin edel-
täjänsä A4-muoto. Lehtien painojälki oli paikoin 
niin huonoa, ettei tekstistä saanut mitään selvää. 
Lehdykässä oli melko paljon myös henkilökun-
nan kirjoittamia juttuja sekä kevyempää luetta-
vaa, kuten vitsejä ja horoskooppeja. 1970-luvun 
Lehdyköistä löytyi paljon poliittisia ja yhteis-

kunnallisia kannanottoja esimerkiksi maamme 
ensimmäisestä ydinvoimalasta ja opintolainasta, 
jotka olivat äärimmäisen tylsiä luettavia, joten 
emme pysty sanomaan niistä tässä sen enem-
pää. Vaikka haluaisimme päästä perille tais-
tolaisuudesta ja sen lieveilmiöistä, tunnemme 
itsemme kaiken saavaksi nykysukupolveksi ja 
ajatuksiamme kuvaa hyvin seuraava Lehdykän 
sivulta löytynyt piirros. 
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Kultainen 1980-luku
1980-luvulta löytyi lehtiä neljä mappia, joten 
kovin syvälliseen analyysiin emme voineet (= 
jaksaneet) alkaa. Huomiomme kiinnittyi kuiten-
kin hienoihin piirroksiin, joita oli paitsi Lehdyköi-
den kansissa myös sisällä elävöittämässä juttu-
jen sisältöjä. Ulkoasuun oli myös haettu vaihte-
lua laittamalla lähes joka sivulle erilaista fonttia. 
Aluksi idea vaikutti hauskalta, mutta kyllä ulko-
asultaan yhdenmukainen Lehdykkä on parempi. 
Eri asia olisi, jos fontti vaihtuisi sivun sijaan aina 
seuraavaan numeroon. Yhteiskunnalliset jutut 
jatkuivat yhä, joten toimituksen suusta lipsahti 
sammakko: ”Miten kukaan jaksaa lukea täm-
möistä p*skaa?”  Toisaalta tuo kommentti ei ollut 
ihan oikeutettu, sillä kuten Emilia sanoi, meidän 
täytyisi päästä perille ajan hengestä, ennen kuin 
voisimme ymmärtää todella Lehdykän juttuja. 

Totta. Ennen sentään jaksettiin kantaa huoltaa 
maailmasta ja yhteiskunnasta, eikä kaiveltu vain 
omia napojamme kuten nykyään.

Toinen paljon palstatilaa saanut aihe oli tuolloin 
päätänsä nostanut luonnonsuojelu. Tämä näkyi 
hyvin esimerkiksi Seppo-Sedän piirtämissä 
Superbiologi –sarjakuvissa, (anti)sankari seik-
kailikin Lehdyköissä lähes koko 80-luvun. Pai-
koin lehdistä löytyi myös lapsellista ja epäsovin-
naista huumoria, jota tavataan enemmän teek-
karipuolella, mutta jätimme sen suosiolla omaan 
arvoonsa. Siellä ne ovat, jos joku nyt välttämättä 
haluaa lukea. Jotta jokaiselta vuosikymmeneltä 
saataisiin tähän Lehdykkään jotain otoksia, pää-
dyimme esittelemään teille evoluution aikaan-
saannoksia.
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Mielenkiintoinen lisä oli ilmeisestikin erikoisnu-
merona ilmestynyt Gradu-Lehdykkä, joita ilmes-
tyi ilmeisesti useampiakin numeroita. Numeroon 
oli koottu biologian ja maantieteen laitoksen hen-
kilökunnan tutkimuksia sekä heillä tarjolla olleita 
gradunaiheita. Nämä Lehdykät olivat varsin pak-
suja, joten tuolloin tuskin kenenkään on tarvin-
nut tuskailla kiinnostavaa aihetta etsiessään.

1990-luku – kohti nykyisenlaista Lehdykkää
1990-luvulla poliittiset ja yhteiskunnalliset kan-
nanotot ovat karsiutuneet minimiin. Vuosikym-
menen alun tyyli muistutti vielä selvästi 80-lukua, 
mutta muuttui nopeasti. Viime vuosikymmenen 
loppupuolella Lehdykkää tarjoiltiin kirkuvan väri-
sissä kansissa, ennen kuin siirryttiin nykyisen-
näköiseen tyyliin vuonna 1999. Anti vaikutti sen 
verran tutulta, että emme jaksaneet uppoutua 
kovinkaan syvällisesti vuosikymmenen antiin. 
Kuriositeetin vuoksi esiteltäköön tässä teille 
logokandidaatit, joiden joukosta oma mutant-
tisumme valittiin killan viralliseksi logoksi. 
Keväällä 1991 Syntaksis ry julisti Arkkitehti-
osaston opiskelijoille logopiirustuskilpailun, sillä 
kilta oli jo pitkään kaivannut omaa, selkeää merk-
kiä. Kilpailun voitti yleisöäänestyksellä Hanna 
Louhelaisen työ ”Mutanttisu etsii ulospääsyä 
mätimunasta”

Lehdykkä tänään

Nykyään Lehdykkä on toimituksen subjektiivisen 
mielipiteen mukaan siisti kiltalehti, jossa esitel-
lään laajasti laitoksella järjestettäviä kursseja ja 
killan järjestämiä tapahtumia. Siinä ulkomaankir-
jeenvaihtajat kertovat tarinoita mailta vierahilta 
ja ollaanpa viime aikoina saatu lukea myös har-
joitteluraportteja ulkomailta. Lehdykkä tarjoaa 
välillä myös tuhtia tietoa mm. liitoista ja gra-
dupaikoista. Olemmepa saaneet lukea vuosien 
ajan tasokkaita novelleja ja sarjakuvia. Lehdy-
kässä on aina sana vapaa kaikelle ja kaikille, 
sekä opiskelijoille että henkilökunnalle, joten 
itse kukainenkin voi kirjoittaa lehteen ihan mistä 
tahansa mieltä askarruttavasta asiasta. Lehti tai-
tetaan ihan oikealla taitto-ohjelmalla, mikä mah-
dollistaa tasokkaan lopputuloksen. Juttuja on 
elävöittämässä paljon valokuvia ja piirustuksia. 
Omalla kaksivuotiskaudellamme olemme pyr-
kineet tekemään Lehdykästä lämminhenkistä 
ja positiivista lehteä, jota olisi mukava lukea 
ja johon kuka tahansa voisi juttujaan lähettää. 
Viime aikoina lehdet ovat hävinneet telineestä 
ja lehteen on tulvinut juttuja ovista ja ikkunoista, 
joten ilmeisestikin olemme onnistuneet tehtäväs-
sämme. Ei tule kuitenkaan unohtaa sitä vank-
kaa pohjaa, jolle Lehdykkä on vuosikymmenten 
saatossa rakennettu. Kiitos kaunis kaikille edel-
täjillemme!
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Haastattelussa Olympiavoittaja Minna 
Leinonen   Juliana Heikkinen

LEHDYKÄN URHEILUSIVUT

Liekö Lehdykän sivuilla koskaan ennen haasta-
teltu Olympiavoittajaa? Pohdin tuota kysymystä 
aikani, enkä voinut sivuuttaa haastattelumah-
dollisuutta, kun hyvä ystäväni Minna Leinonen 
voitti kultaa Ateenan paralympialaisissa. Lajina 
hänellä oli ilmakiväärin 10 metrin makuuam-
munta. 
 Tutustuin Minnaan lukiossa ja siitä 
saakka olemme pitäneet tiiviisti yhteyttä. Niinpä 
elinkin jännityksessä mukana tuona syyskuun 
20. päivänä, kun tuo äärimmäisen tiukka ammun-
takilpailu käytiin. Koska Suomen televisio ei 
voinut näyttää kisoja televisiosta (mikä on suo-
raan sanottuna todella paheksuttavaa ja josta 
olen sydänjuuriani myöten sydämistynyt!), minun 
täytyi seurata kisojen etenemistä Ateenan kisa-
sivujen kautta. Sieltä näin tuona maanantai-
iltana, että Minna oli voittanut kultaa.
 En uskonut silmiäni, vaan minun piti 
soittaa yhdelle yhteiselle ystävällemme, joka 
myös opiskelee Oulussa. Hän tuli vahvistamaan, 
että Minna oli voittanut kisan yhden kymmenys-
osan erolla. Olimme ennen kisaa kannustaneet 
Minnaa ja käskeneet ampua Suomen maailman 
kartalle – ja hän teki työtä käskettyä. Täytyy 
kyllä myöntää, että illalla televisiosta urheiluruu-
tua katsoessa ja Maamme-laulua kuunnellessa 
tuli kyynel silmäkulmaan. Meidän Minna oli voit-
tanut kultaa!

Miltä voitto tuntui?
Tunnelmia ei voi sanoin kuvata. Kun avustajani 
tuli kisan jälkeen halaamaan ja sanoi, että olen 
voittanut, itku siinä tuli. Uskomaton ilis. Uni oli 
kyllä vähän katkonaista seuraavana yönä. Teks-
tiviestejä tuli valtavasti ystäviltä, läheisiltä ja tun-
temattomiltakin. Kotiin on tulvinut ruusuja ja säh-
keitä. Tämä on aivan mahtavaa!

Miten päädyit ammunnan pariin?
Olin silloin abiturientti ja koulun liikuntaryhmän 
kanssa menimme eräänä marraskuisena iltapäi-
vänä vuonna ’99 tutustumaan Kajaanin Ampu-
jien ilma-aserataan. Ohjaaja Osmo Leivo neuvoi 
meidät alkuun ja innostuin lajista toden teolla. 

Viikon, parin päästä menin ampumaan kamu-
jeni kanssa ja sitten rupesin kulkemaan yksin 
Osmon ohjauksessa.

Mikä ammunnassa viehättää?
Se vain tuntuu olevan Minun Lajini. Pystyn 
vallan mainiosti ampumaan
”siipirikostani” huolimatta ja olen kehittynyt tii-
viillä työllä ja innostuksella maailman
huipulle muiden kilpa-ampujien joukkoon. Voin 
sanoa olevani kiitollinen, kun elämässäni on näin 
upea juttu. Ammunta vaatii rautaisia hermoja ja 
hyvää keskittymiskykyä. Se on kerta kaikkiaan 
temmannut minut mukaansa. Osmo-valmenta-
jan sanoja lainatakseni: ”Kympin ampuu kuka 
tahansa. Mutta jättää huonot laukaukset pois – 
siinä se taito on.”

Mitä muuta urheilua seuraat kuin ammun-
taa?
Sulhaseni seurassa oon minäkin ruvennut jää-
kiekkoa seurailemaan. Samoin kilpa-autoilua, 
snookeria... Säännöllisen epäsäännöllisesti vil-
kuilen moniakin lajeja.

Onko sinulla urheilullista esikuvaa?
Ei oikeastaan.

Mitä luonto merkitsee sinulle?
Luonto on hyvin tärkeä. Nautin sen kauneu-
desta, tuoksusta ja äänistä täysin siemauksin. 
Olen kuulemma kukkaistyttö. Olisi kamalaa, jos 
maailmassa ei olisi puita eikä muita kasveja. 
Tietenkin ne ovat fyysinen välttämättömyys, 
mutta tarkoitan myös henkistä puolta. Olen kas-
vanut maaseudulla eli luonto on aina ollut minua 
lähellä.

Lempieläimesi?
Pidän lähes kaikista. Hämähäkkejä ikävä kyllä 
kammoksun mutten ikinä voisi tehdä pahaa 
niille. Olen hyvin eläinrakas.

Lempikasvisi?
Auringonkukka. :)



40

Mistä löytyvät Suomen kauneimmat maise-
mat?
Kaikkialla on kaunista, missä vain on kasvilli-
suutta paljon. Synnyinseudun, Kainuun, mai-
semilla lienee kuitenkin erityinen tunnearvo.

Mitä mieltä olet kasvihuoneilmiöstä ja pitäi-
sikö Natura-alueita perustaa
lisää? (Päätoimittajan ohje: Jos et osaa vas-
tata, tarinoi vaikka olohuoneen matostasi...)
Massuttelen tässä Mynthon Fillsejä. Ovat 
muuten hyviä täytettyjä pastilleja, sitruunan 
makuisia ja sokerittomia. Uutuus näköjään. 
Olohuoneesta kuului juuri Salkkareiden tun-
nari. Pitäisi tiskata vielä tänään. Tai ehkäpä 
luistan ja jätän huomiseen... On väsy touhuk-
kaan päivän jälkeen. Tänään mulla oli jum-
passa kuntosalipäivä. *leveä haukotus, silmä 
luppasee* ;)

Terveisesi Lehdykän lukijoille!
Oli ilo saada kirjoittaa tähän lehteen. Toivotta-
vasti juttu on ilo lukeakin. Oikein pirteää lop-
pusyksyä ja joulun odotusta teille! Erityisterkut 
päätoimittajalle. :) (Päätoimittaja kiittää!)

  1. Oulun Kärpät
  2. Saimaan Norpat 
  3. Pirkkalan pingviinit
  4. Hyvinkään Jää-Ahmat
  5. Orimattilan pedot
  6. Napapiirin Palloketut
  7. Turun sulka
  8. Kuhmon Peurat
  9. Soinen Tiikerit
10. Tampereen Ilves

Kunniamaininta: Djurgårdens IF

Urheiluseurat TOP 10
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Vieraalla luennolla   Marjaana Hellsten

Mitä tapahtuu, kun ihminen uhraa itsensä – ei 
suinkaan tieteen – vaan  journalismin hyväksi? 
Menin eräänä päivänä kuuntelemaan fysiikan 
laitoksen luentoa. Jostain syystä fysiikka ei ole 
minun juttuni, ja olen opiskellut sitä viimeksi 
yhdeksännellä luokalla. Meillä oli silloin sijainen 
ja lähes kaikki saivat kympin, vaikkei se vas-
tannutkaan todellista osaamisen tasoa. Sen jäl-
keen onnistuin opiskelemaan lukiossa, jossa ei 
ollut yhtään pakollista fysiikan kurssia. Tiesin 
siis olevani jotakuinkin ulkona, vaikka astuinkin 
puolenpäivän jälkeen luentosaliin L3.

12.09
Lukujärjestyksen mukaan luvassa on sähkö-
magnetismia. Paikalla on vasta 17 sielua ja joku 
käy kääntymässä ovella. Istun takarivissä heti 
oven vierellä – mahdollisimman lähellä pako-
paikkaa siis.

12.12
Täällä on lähinnä miehiä. Ainakin kuvittelen erot-
tuvani joukosta, mutta toistaiseksi kukaan ei tui-
jota minua. Jos saliin tulisi lisää porukkaa, niin 
hukkuisin paremmin ihmisjoukkoon.

12.15
Osalla opiskelijoista on valtavan kokoiset kan-
siot ja osa laskee laskuja. Luennoitsija ei ole 
vielä saapunut saliin – ei, tulihan se sittenkin: 
harmaa parrakas setä kansion kera. Luvassa on 
varmaankin kalvosulkeiset.

12.17
Luento alkaa siitä mihin viimeksi jäätiin. En 
tajua jutusta mitään, sillä kalvo on väärinpäin. 
Päivän aihe on magneettikenttä: jotkin vetävät 
toisiaan puoleensa riippuen siitä mihin virta 
kulkee. Kalvon teksti on liian pientä, jotta erot-
taisin sen tänne takariviin.

12.20 
Tähän liittyvät näköjään ne eri suuntiin pyrkivät 
voimat, joista en aikanaan tajunnut mitään. 
Voima riippuu tässä tapauksessa nopeudesta 
F=qv x B (jos näen oikein).

12.22
Juuri kukaan ei tee muistiinpanoja. Jutut ovat 
varmaan muille itsestään selviä.

12.23
Tämä onkin uutta: luennoitsija käyttää myös lii-
tutaulua ja piirtelee sinne lisää kaavoja. Luento 
kuulostaa varsin selkeältä ja juttu varmaan 
aukeasi, jos tajuaisin enemmän fysiikasta.

12.27
Ainakin osa termeistä kuulosta tutuilta: ampeeri, 
s/m, gaus, joule.

12.28
Okei, nyt tämä muuttui tylsäksi.

12.30
Tälle kurssille on näköjään valmis pruju, mitä 
luennoitsija näyttää kalvoilta ja siksi kukaan ei 
kirjoita mitään. Hall-ilmiö liittyy jotenkin harmaa-
seen palikkaan, jonka seiniin elektronien vara-
ukset vaikuttavat ilmeisesti sähkövirran takia. 
Lopulta laatikon seiniin tulee potentiaaliero eli 
Hall-jännite. Ihan kuin solukalvoissa! – Ja sitten 
seuraa lisää kalvoja.

12.35
Kaavoja voi pyörittää ties kuinka päin. Tätä onkin 
tullut harrastettua kemian kursseilla.

12.36
Joku opiskelijoista tuijotti juuri minua ja luennoit-
sija tuntuu vilkuilevan koko ajan nurkkaani kohti. 
Vajoan alemmas tuolissani, mikä ei tee hyvää 
selälle.

12.39
Taas tuttu termi: induktio.

12.44
Nyt meni hepreaksi. Kenttäviivat ja interaalit 
eivät aukea. Luennoitsijan mukaan tässä vai-
heessa kannattaa palauttaa mieleen sähkösta-
tistiikkaa. Yritän, mutta se ei onnistu. Jonkin yhtä-
lön mukaan ei ole olemassa magneettisia vara-
uksia – tutkijatkaan eivät ole löytäneet niitä.

12.48
Haukottelen ensimmäisen kerran. Luennoitsija 
on taas piirtänyt taululle jotain, mutta en näe 
hänen lävitseen mitä. Haukottelen uudelleen. 
Nyt on siirrytty käsittelemään magneettimoment-
tia. Yksi opiskelija näyttää nukkuvan ja on osa 
on jo poistunut. Jostain tulee herkullinen ruoan 
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tuoksu. Onneksi söin juuri ennen luentoa.

12.52
Luennoitsija havainnoi johdinta mikrofonin 
johdon avulla.

12.53
ZZZZZZ…

12.55
Miten muut pysyvät hereillä?

12.58 
Pelaan kännykällä matopeliä.

12.59
Voi ei, tässä on tauko! Eikö tätä voisi pitää 
yhteen putkeen? Porukka ravistautuu hereille ja 
osa poistuu salista. Jään paikalleni ja pelaan 
lisää matopeliä.

13.08
Mitään ei tapahdu. Miksi en sittenkään 
mennyt graasen suunnittelun luen-
nolle? Tästä pitää saada vaarallisen 
työn lisää.

13.12
Jatkuukohan tämä luento 
ollenkaan? Täällä alkaa olla 
melko kylmä.

13.15
Luennoitsija palaa saliin selittä-
mään volttia. Haukottelen lisää.

13.18
Tällä kertaa on vuorossa harmaa 
levy, joka liittyy jotenkin 
virtasilmukkaan ja on johdan-
toa ennen magneettimomenttia 
(älkää kysykö). Opiskelijat ovat eläväisempiä 
kuin ennen taukoa. Onkohan tämä vieläkin hel-
pompaa asiaa?

13.22
Luennoitsija tuijotti taas nurkkaani selittäessään 
jotain silmukka-juttua.

13.23
Kauhea jano. Päätän juoda. Luennoitsijan 

mukaan tässä vaiheessa pitäisi alkaa raksuttaa. 
Tulen siihen tulokseen, ettei huomautus koske 
minua.

13.27
No nyt muidenkin keskittyminen alkaa herpaan-
tua yhä enemmän.

13.30
Kalvolla on valtava määrä kaavoja. Pelaan lisää 
matopeliä. Miksei kännykässäni ole Tetristä?

13.34
Lisää kaavoja taululle. Opiskelijoita poistuu 
salista. ”Magneettikenttä on saatu määriteltyä, 
mutta vielä ei tiedetä miten se lasketaan. Kaikki 
on selvää jos kaavat ovat hallinnassa.”

13.40
En minä jaksa seurata tätä. Tuskin tämä 

enää muuttuu miksikään. Nyt tulee 
tosin joku elintärkeä kaava. En 

vain vieläkään näe sitä luen-
noitsijan läpi.

13.48
Olin äsken aivan 
muissa maailmoissa. 
Luento ei näytä edis-
tyneen, mutta aika 
kului varsin nopeasti. 
Nyt on kyse vek-
toreista ja itseisar-

voista.

13.52
Nyt alkaa riittää. Kun-
niani vaatii seuraa-
maan luennon lop-
puun ja järkeni väit-

tää päinvastaista –siispä lähden pois.

Mitä tästä oikein jäi käteen? Kaikki kunnioitus 
nykyisille ja tuleville fyysikoille, sillä mitenkään 
helpolta tuo ei vaikuttanut. Luento ei saanut 
minua innostumaan alasta, mutta ei myöskään 
lisännyt inhoani sitä kohtaan. Lähdin hyvillä 
mielen vaeltamaan kohti Yliopiston uutta puolta, 
sillä siellä on kotini, muttei sentään linnani.
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Jättikumisaappaan tarinaa tuulasta-
massa J. Koskimäki - Tutkiva kirjeenvaihtaja vasten tahtoaan
Tarinan ilkeiden ihmisten on nimet muutettu.

Kauniin tyynenä syysyönä, Vaasan edustalla 
sijaitsevan mökin nostalginen tunnelma ja ripeä 
tarjoilu onnistuivat raottamaan J. Honkasen, tuon 
kirkassilmäisen taiteilija-tiedemiehen sanaista 
arkkua. Tällä kertaa tavoitteenamme oli pyyh-
käistä kerralla turha mystisyys tuon jättikokoi-
sen nokialaisen ympäriltä. Eli kyseessä oli siis 
saaga kiltahuoneen nurkassa kököttävästä kumi-
saappaasta, jolla on kokoa isokokoisen pygmin 
verran. Koska taru tuli suoraan saappaanherran 
suusta, eli paikasta joka on turhan hapan valhei-
den kasvaa, sitä voidaan pitää enemmän kuin 
riittävän luotettavana täyttämään meidän ama-
töörijournalistiset kriteerit. 
 ”Älä saatana tunge sitä mun suuhun… 
no, istu siihen alas ja perseile vapaasti, mutta 
älä tunge sitä puhelinta mun suuhun” - haas-
tattelu nostatti selvästi ajan patinoimia muistiku-
via tarinamme sankarin runnellun sielun onka-
loista. Mutta tiukahko siipale hyytelömäistä läm-
mikettä tasapainotti kohonneen adrenaliinipiikin 
kuin vaivihkaa. 
 Pian ilmeni, että saapas on ollut 
onnekkaasti Honkasen perheen omistuksessa 
80-luvun puolivälistä lähtien. Saappaan omis-
tusoikeus on sittemmin siirtynyt jälkikasvulle ja 
siitä edelleen lahjoituksena Syntaksis ry:lle. Kul-
taisella 80-luvulla, jolloin kaikki ruma oli muotia 
ja kouluissa talvella pipopakko, Honkasen per-
heyritys tahkosi Kekkos-kuvallista valuuttaa hiki 
otsalla pitämällä ensiluokkaista kenkäkauppaa 
Hämeenlinnan keskustassa. Tai kuten asian-
osainen sen itse ilmaisi:” Porukat duunas saa-
pas- eli jotain v*tun kenkäkauppaa Hämeenlin-
nas.”  Ennen yrityksen siirtymistä uusiin liike-
tiloihin kumisaapas komeili mainosrekvisiittana 
vielä Hämeenlinnan matkailutoimiston näyteik-
kunassa, kenties vakuuttelemassa empiviä mat-
kalaisia ennen unelmaloman lopullista varausta 
Neuvostoliiton aina niin miellyttävistä keleistä. 
Menestyvä matkatoimisto muutti kuitenkin pian 
suurempiin tiloihin ja vanhaan liikehuoneistoon 
puolestaan saapui Honkasen kenkäkauppa 
tuoden uusia tuulia Hämeenlinnan muotitai-
vaalle. Koska matkailutoimistolla ei ollut jatko-
suunnitelmia saappaan varalle uusissa tiloissa, 
sen omistusoikeus luovutettiin Hämeenlinnan 
matkailutoimiston johtajan lausumalla Honkasen 

vanhemmille. Saapas oli kuulemma kiusallinen 
jo pelkästään järeän kokonsa puolesta. 
  Kenenkään on turha kuvitella, että 
näin harvinaisen ja kauniin kapistuksen omista-
minen olisi pelkkää tanssahtelua rakkauden pil-
vipuutarhassa. Sillä pian kateuden riivaama, kil-
paileva kenkäkauppias pirautti Nokian kumisaa-
pastehtaalle tiedustellakseen saappaan alkupe-
rää ja syytä sen eksistenssiin Honkasten huo-
massa. Tai kuten tämä Honkasten nuorekas 
vesa ilmaisi sulavasti:” Sittemmin Hämeenlin-
nassa oli sellainen suuri kenkäkauppa kuin Arvon 
Saapas. Omistaja Arvo Byholm soitti Nokian 
tehtaalle, että mistä v*tusta ne Honkaset on 
sen kengän saanu.” Ahneuden kalvama kenkä-
moguli aikoi surutta riistää tuon jo lähes per-
heenjäsenen asemassa olevan kengän Honkas-
ten näyteikkunasta, käyttämällä vaikutusvaltai-
sia suhteitaan Hämeenlinnan sikariportaassa. 
Ameriikan malliin samainen Byholm veti Hon-
kaset raastupaan tämän kovanonnen kengän 
lopullisesta omistajuudesta. Hengitys salpau-
tuneena taustalla seuranneen tuulastusporuk-
kamme sympatiat kokivat herätyksen ja yhden 
myötäkärsijän piina kumpusi lasittuneen katseen 
takaa kiteytyen viimein lyhykäisenä lauseena 
hänen alkoholin kuivaamilla huulilleen: ”V*tun 
Arvo Byholm!”  Useat tuona lokakuisena iltana 
ilmaan heitetyistä timantin terävistä lauseista 
muistutti kenties liikaakin tasoltaan jälkeenjää-
neiden ja keskiolutkuppiloiden ainais-sankarei-
den vaivatonta päivittäislyriikkaa. Silti metsäs-
tysreissuillaan supi-suomalaismiehen keskinäi-
nen kommunikaatio voi olla parhaimmillaan kuin 
puolittaista ajatuksenlukua, joka mahdollistaa 
turhien sidesanojen ja koristeltujen sivulausei-
den ronskin karsimisen. Tuo samainen vähäpu-
heisuus lienee pysynyt vuosituhansia muuttu-
mattomana. Kenties muinaisen Rooman kukois-
tavan imperiumin äärimmäisten pohjoisrajojen 
tiedustelijat ovat voineet aistia tuon ylitsevuota-
van kommunikaation puutteen parkkeerattuaan 
viimeisintä antiikin teknologiaa olevat kiiltävät 
kaleerinsa muinaisen Suomen rannikolle. Läm-
pimien poskisuudelmien sijaan sadanpäämies 
on saanut vastaan rakkaudettoman, kylmän tui-
jotuksen valmiiksi elämäänsä kyllästyneeltä pii-
saminnahkatakkiin sonnustautuneelta esi-isäl-
tämme, jonka eleettömiä silmiä vielä varjostavat 
luuharjut tuskin jättivät mitään tunteiden yksi-
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puolisuudesta epäselväksi. Tuohiveneessään 
keikkuvien karvaisten kaverusten mykkä nyö-
kyttely on viimeistään lyönyt negatiivisen leiman 
arvioon, näiden tutkimattomien korpimaidemme 
potentiaalisesta käytöstä etelänmiesten pro-
vinssina. Vähin äänin kokka kohti etelää ja – 
Veni, Vidi, Adios! Tämä samaisen illan aikana 
esiin noussut kuvitteellinen tarina toimikoon kil-
penä turhille arvosteluille koskien suoria sitee-
rauksia öisistä keskusteluistamme, jotka kiel-
tämättä olivat huomattavasti hauskempia ker-
rottuina öljylamppujen valossa, taustalla hiljaa 
komppaavan Eläkeläis-yhtyeen vastatessa 
humppa tarjonnasta aggregaattivirran turvin. 
 Tarina kumisaappaasta kuitenkin 
jatkui vaivihkaa muiden juttujen rönsyillessä 
siinä sivussa. Viisastuneena edellisistä kerroista 
tarina taltioitiin nerokkaasti kännykän muistiin, 
mutta kolmen minuutin muistikapasiteetti tuntui 
rajoittavan jo satakielenlailla runoilevan Hon-
kasen tehokkuushakuista artikulaatiota. Lop-
pukliimaksin nauhoitukseen oli jäänyt vain kah-
denkymmenen sekunnin mittainen ajan viipale, 
mutta kirkkaan retkipullon pohjalla keimaileva 
pettävä siipale uhkasi vesittää jalon tavoit-
teemme taltioida viimeinen ja ratkaiseva osuus 
tästä katkeruuden oopperasta. Kuin sähköruos-
kittu biisonilauma, Honkanen saatiin synnyttä-
mään äärimmäisen paineen alaisena karkea 
totuuden timantti, joka kuitenkin riitti sammut-
tamaan kaiken tiedon janomme siltä illalta. 
Lyhyt mietteliäs lausahdus leikkasi ilmaa: ” Arvo 
Byholm rupes perseilemään. Arvo sanoi, ettei 
meidän mutsi voi omistaa sitä v*tun saapasta ja 

Nokiakin oli yks syytteen nostajista.” Samaisen 
Hämeenlinnan matkailutoimiston johtajan toden-
tama vakuutus saapaslahjoituksestaan Honka-
sille painoi raastuvanoikeuden vaakakupissa 
enemmän kuin tuhkimotarinaansa kärkkyvän 
Arvo Byholmin vertaansa vailla oleva ahneus. 
Näin ollen Raija Honkanen voitti jutun ja Byhol-
min kumiset haaveet muuttuivat samalla kellon 
lyömällä kurpitsaksi. Jos tapauksella olisi mui-
noin informoitu Karpoa, epäilemättä Honkasen 
perheen joulupöytää olisi samaisena herran-
vuonna koristanut tuoreehko poronpaisti ja pari 
teidenritari-tarraa. Saappaan päätyminen kilta-
huoneelle on siis vain pieni osa mutkikasta tari-
naa, joka liittyy lähinnä J. Honkasen laupeu-
teen ja seurauskollisuuteen (Syntaksis 4ever, 
ehkä). Tämän kuulun nokialaisen sisarkappale 
eli vasemman jalan kumppari on aikoinaan luo-
vutettu tasavallan presidentti Urho Kekkoselle, 
mikä todistakoon epäileville lahjoituksen lopulli-
sen merkittävyyden. 
 Haastattelun jälkimaininkien tauottua 
oli jälleen aika vakavoitua, jättää Byholm omaan 
Arvoonsa ja alkaa suunnitella uutta iskua kutu-
perversioissaan (ennakoinevat ksuina jo ensi-
kevättä) muhivien kalojen pään menoksi. Tuo 
äärimmäiseen huippuun hiottu tuulastusparti-
omme oli aiheuttanut jo edellisyönä silmitöntä 
kauhua kaikkien vesissä lymyävien selkäran-
kaisten keskuudessa troolikalastukseen verrat-
tavalla tehokkuudellaan. Tästä olkoon esimerk-
kinä partiomme pahuutta aavistamaton hauki, 
joka sai palanmatkaa syöksähdeltyään yläkote-
loonsa airosta. Lienee kunniakas loppu, kenelle 

tahansa. 

Illan tulosta veneenpohjal-
la… loput kaloista jo suo-
lassa, toki.
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J. Honkanen  
aka. Iso-J. pohti-
massa maailman 
vähäosaisten kär-
simää vääryyttä 
ja hyvänkaupan-

kahvin satun-
naista kitkeryyttä.

Tyyni ilma suosi reissumme tarkoitusperiä satumaisesti… Saaren rantavedessä uiskentelevalta 
joutsenparilta (valkoiset pisteet kaislikossa) ei herunut myötätuntoa pinnan alla kroolaaville pikku-
serkuilleen, jotka illan pimetessä kohtasivat voittajansa. Kiltahuone-fanaatikoille tiedoksi: kaikki 
kalat menivät parempiin suihin, joko meidän tai ystävämme merikotkan toimesta.



46

Suogurujen saapashaastattelu
Jättikumisaappaan tarinan tueksi Lehdykän toi-
mitus päätti kehitellä muutakin saapas-teeman 
ympärille. Toimitus päätyi haastattelemaan kahta 
suogurua, henkilökunnasta Jarmo Laitista ja 
opiskelijoista Marja-Liisa Timosta, sillä heillä on 
paljon kokemusta soista ja saappaista. Tästä 
voitte lukea heidän haastattelunsa.

Jarmo Laitinen

Millainen on mielestäsi hyvä 
kumisaapas?
Tarpeeksi pitkävartinen (normaali 
Nokian kumisaappaan pituus var-
ressa riittää yleensä).

Milloin viimeksi ostit kumisaappaat?
Viime kesänä.

Minkä merkkiset ja malliset kumisaappaat 
sinulla on?
Nokian mustat peruskumisaappaat vaan.

Sinut tunnetaan kovana suoguruna, monet 
kumisaappaat kulutat kesässä?
Taitaa mennä saappaat kesässä. Ojitetut (vai-
vaiskoivuvaltaiset) suot ovat kaikkein kulutta-
vimpia. Tallasin niitä opiskeluaikojen GTK:n 
kesätöissä turveinventoinneissa. Viime aikoina 
kurahousuja on rikkoutunut 
kummallisesti jopa enem-
män kuin saappaita (tästä 
vaimo on erityisen vihai-
nen).

Onko sinulla kokemuksia 
erimerkkisistä kumisaap-
paista?
Ei oikeastaan, olen aina 
vaan käyttänyt noita nokian 
mustia peruskumisaappaita 
kesällä. Metsäsuksilla liik-
kumiseen sitten vastaavat 
saappaat, joissa on  reunus. 
Viimeisimmissä hiihtokumi-
saappaissa on irrotettava 
huopavuori. Se tuntuu 
menevän helposti lyttyyn jal-
kaan pantaessa (epäkohta). 
Kahluusaappaat (halvim-
mat 
sellaiset) minulla oli siihen 

aikaan, kun mittailin tulvave-
den korkeuksia erityisen tul-
vivilla paikoilla. Muualla näitä 
ei juuri tarvitse.

Onko sinulla haaveena hankkia jotkin tietyt 
kumisaappaat?
Ei nyt haaveena. Joskus olen ajatellut, pitäisikö 
hankkia pohjaltaan vähän tukevammat saappaat 
(Nokian peruskumisaapashan on melko veltto 
kaiken kaikkiaan).

Millainen olisi unelmiesi kumisaapas?
Kestävä, helppo panna jalkaan ja ottaa jalasta, 
vähän tukevampi mutta yhtä kevyt kuin perusku-
misaapas.

Paras kumisaapasmuistosi?
Ei nyt kumisaappaisiin sinänsä liity mitään kovin 
mehukasta muistoa. Kenttähommissa (kumisap-
paat jalassa) nyt on tietenkin sattunut yhtä ja 
toista: GTK:n suohommissa joskus lähes uitiin 
saappaat jalassa tai kiskottiin rimpeen kiinni jää-
neitä saappaita sukkasillaan irti märästä rim-
mestä tai edettiin nelinkontin pitkin suota. (”Uimi-
nen” johtui siitä, että inventointi eteni suoria lin-
joja pitkin poikki soiden). Kesähelteellähän tällai-
sesta ei ole paljoa haittaa. Yksi huono kumisaa-
pasmuisto minulla oikeastaan on: olin lähtenyt 

joskus 80-luvulla lokakuussa 
liian huolettomasti Pudasjär-
ven Jaaskamovaaran maas-
toon yöreissulle. Joka 
paikassa oli paljon 
tulvavettä.Reissun aikana  
satoi maahan 20 senttiä 
märkää lunta ja minulla ei 
ollut kesäkumisaappaissa 
minkään laisia pohjallisia. 
Villasukkiakaan ei mahtunut 
saappaisiin kuin yhdet. 
Tunne jalkapohjissa oli kyl-
myyden vuoksi aluksi epä-
miellyttävä ja alkoi vähitellen 
arveluttavasti hävitä koko-
naan.

Onko sinulle sattunut kom-
melluksia kumisaappaiden 
kanssa?
Putosin kerran Oulangan 
kenttäkurssilla Oulankajo-
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keen noin metrin-puolentoista syvyyteen selos-
taessani jotain kasvia ....

Marja-Liisa Timonen

Millainen on mielestäsi hyvä 
kumisaapas?
Hyvässä kumisaappaassa on 
kohdallaan monta asiaa: laa-

dukas ja kestävä materiaali, tukeva pohja sekä 
jalkaa tukeva lesti/muotoilu ovat mielestäni tär-
keimmät. Saapas ei myöskään saisi olla kovin 
painava.

Milloin viimeksi ostit kumisaappaat?
Taisipa olla kesäkuussa 2002, kun kyllästyin 
lopullisesti Nokian Kontioiden huonoon laatuun. 
En ole hankintaani katunut; jo kolmas maas-
tokesä onnellisesti takana samoilla (edelleen 
ehjillä) saappailla!

Minkä merkkiset ja malliset kumisaappaat 
sinulla on?
Viking King Hunter ja Nokian Kaira-talvisaap-
paat.

Onko sinulla haaveena hank-
kia jotkin tietyt kumisaap-
paat?
Tällä hetkellä olen täydellisen 
tyytyväinen nykyisiin, mutta kyl-
lähän esim. Tretornin saappaita 

voisi joskus harkita - olen kuullut kehuttavan.

Millainen olisi unelmiesi kumisaapas?
Siinähän yhdistyisivät kesä- ja talvikumisaap-
paan hyvät puolet sekä ripaus ekstraa. Jos ihan 
villisti visioin, niin tässäpä tärkeimmät:
-lämmin kylmällä ilmalla
-viileä kuumalla ilmalla
-muuntuisi sekä hiihtoon että kesäkäyttöön
-kestävä
-hengittävä (?!?)
-nopeasti kuivuva
-pieneen tilaan mahtuva
-kevyt ja kuitenkin jalkaa tukeva
-jatkovartinen tarvittaessa...

Paras kumisaapasmuistosi?
Varmaankin se, kun ensimmäistä kertaa vedin 
huopakumpparit jalkaani. Olen edelleen/
toistaiseksi sitä mieltä, että lämpimämpää talvi-
jalkinetta ei ole olemassa.

Onko sinulle sattunut kom-
melluksia kumisaappaiden 
kanssa?
Useamman kerran on ollut 
saapas jumissa suossa tai 
lumessa...  Karvaimmin muis-
telen kuitenkin erästä Joen-

suussa sattunutta tapausta. Olin hankkinut juuri 
uudet Kontiot jotain kenttäkurssia varten ja käytin 
niitä onnellisena päivän ajan. Lähtiessäni yli-
opistolta pyörällä kotiin päin vaihdoin kuitenkin 
kevyemmät jalkineet matkalle ja saappaat pus-
sissa tarakalle (kiinnitin huolellisesti musteka-
loilla). Mutta voi harmistustani, kun pääsin koti-
pihalle: jollakin ilveellä toinen upouusista saap-
paista oli huomaamatta päässyt putoamaan 
kyydistä matkalla! Lähdin kiivaasti polkemaan 
samaa reittiä takaisin, mutta saapasta ei ollut 
mistä ottaa. Ilmeisesti joku hamsteriluonne oli 
korjannut sen talteen. Harmitti niin vietävästi. 
Kyselin jopa poliisin löytötavaratoimistosta yksi-
näistä saapasta, mutta eipä löytynyt. Konstaa-
pelit
vain vilkuilivat minua epäilevän huvittuneena ja 
kaverit naureskelivat huonolle
tuurilleni...

Niinpä minulla on jossain varastojen kätkössä 
uutuuttaan kiiltelevä yksinäinen
Kontio-saapas – jos joku tarvitsee ehjän vasem-
man jalan saappaan kokoa 39, niin
ottakoon yhteyttä!

Muistatko ensimmäiset kumi-
saappaasi?
Muistan, koska ovat vieläkin tal-
lessa. Ne olivat punaiset Nokia-
laiset, joissa oli jonkinlainen 
kiinteä teddyvuori. Koko taisi 
olla aika pieni... 

Luopuisitko kumisaappaistasi mistään hin-
nasta?
Nykyisistä voisin luopuakin jos saisin uudet 
samanlaiset tilalle, mutta tyystin ilman kumi-
saappaita en kyllä selviäisi.

Terveisesi Lehdykän lukijoille!
Vaikka vaelluskengät olisivat kuinka huipputek-
niset ja muka ominaisuuksiltaan täydelliset, ne 
eivät koskaan peittoa perinteistä kumisaapasta. 
Kumpparit kunniaan!
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Saapasaineistoa suokurssilta 2003 
Löytyipä päätoimittajan suokurssin muistiinpanojen välistä saapasaineistoa, joka on kerätty 
suokurssilla 2003. Esiteltäköön sekin tässä, kun kumisaappaista puhutaan.

ArvosanaKäytössäsi olleiden 
kumisaappaiden merkki

Yliopisto Muita kommentteja

9Nokia Oulu

9Nokia JR Kontio Oulu Kestävät rullauksen rinkan
sivutaskuun kolmeksi kuukaudeksi

10Nokia Kontio Oulu Hyvät kävellessä, kevyet jalassa, sopivat 
myös pitkille marsseille, kuivuvat 

10Nokia Kontio Oulu Hyvät retkikeittimet kesät-talvet

10Nokia Kontio Oulu Kevyet, hyvät kävellä, ei hierrä, ei purista

10-Nokia Kontio Oulu Kestävät, viiden vuoden käytön jälkeen 
ensimmäinen reikä

8Nokia Kontio Oulu Omissa reikä, lainassa aseman tuntemat-
toman merkkiset kumpparit, joihin tuli kans 
reikä ja lainasin seuraavat. Ne kesti ja oli tosi 
hyvä, vaikkaki vähä pienet ja kylmät

10Vikingin vaellussaappaat Oulu Loistavat kävellä, tukevat ja kun ei ollu ees 
kalliit…

10Aigle Oulu Isot, hyvät rimmessä

10+Nokia, mustat Kontiot, 
koko  

Oulu Liian isot, hiertävät, eivät hengitä yms…

8Nokia Kontio Oulu Pikkusen veltto

?Nokia, musta Kontio,
keväällä ostettu, koko 

Joensuu Suht kalliit, edelliset kesti 9 vuotta, toivot-
tavasti nämäkin, ehkä vähän liian isot

8 Joensuu Ostettu Kuhmon Makasiinista matkan var-
relta. Halusin nimenomaan Nokia-kopiot, en 
aitoja. Testaan, kestääkö Dunlop pitempään 
kuin 2 kesää (juu ja talvea…).

Dunlop, hiihtoraiteilla ja
kiinteällä huopavuorella
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Pienen ihmisen selviytymisopas 
Marjaana Hellsten

”Hei, tuo pujohan on isompi kuin sinä!”, kuulin 
eräänä päivänä. Niinpä, ja kun tarkemmin katsoi, 
niin niitä pujoja oli useampi kuin yksi. Jos ihmi-
sen päälaki sijaitsee jonkin verran alle 160 sent-
timetrin korkeudella maanpinnasta ilman korko-
kenkiä, niin hän on keskimääräistä lyhyempi, 
toisinaan myös pienikasvuiseksi kutsuttu. Isot 
ihmiset saattavat kuvitella, että pienestä koosta 
on vain haittaa. Useimmiten näin onkin, mutta 
joissain tilanteissa mikään ei ole sen käteväm-
pää kuin pieni koko. Erilaiset poppakonstit ovat 
kuitenkin tarpeen maailmassa, jossa kaikki on 
mitoitettu hieman suuremmille.

Vaateostoksilla
Kukapa ei käyttäisi vaatteita? Kaupoissa on 
vaikka mitä kivaa, mutta sen pitäisi myös sopia 
päälle. Sopivia yläosia löytää melkein mistä 
vain ja ongelmat alkavatkin vasta sitten kun 
pitäisi pukea jotain vyötärön alapuolelle. Housu-
jen lahkeet ovat auttamattomasti liian pitkät ja 
joillain hameilla voisi kävellessään pyyhkiä lat-
tian moneen kertaan. Näppärä ihminen tieten-
kin lyhentää lahkeet, mutta aina joskus käykin 
niin, että vaate jää ostamatta sillä sen lyhen-
täminen ei onnistu kotikonstein. Tosinaan taas 
lahkeen muoto kärsii siitä lyhentämisestä. Viime 
aikoina on onneksi ollut varsin paljon vajaamit-

taisia housuja, sekä sellaisia joiden pituutta voi 
säädellä nyöreillä. Jälkimmäisiä vain ei sitten voi 
käyttää koko pituudessaan. Käsityölehdissä on 
suhteellisen usein kaavoja pienikokoisille, mutta 
jostain syystä ne on suunniteltu alle 150-sentti-
sille. Liian pieniä siis. No, jos taitoa riittää, niin 
kaavoja voi aina pidentää ja muokata muuten-
kin mieluisekseen. Biologin kannalta hyvä asia 
on se, että erilaiset maastokuteet sopivat päälle 
lähes poikkeuksetta. Metsässä ei näet onneksi 
tarvitse näyttää seksikkäältä, joten vaatteen istu-
vuuteen ei silloin kiinnitä niin paljoa huomiota.

Viihteellä
Elokuvateatterit voivat olla hankalia paikkoja. 
Penkkejä ei pysty säätämään millään tavoin 
ja useimmissa katsomoissa on vain pieni kor-
keusero. Tavallisella tuurilla eteen tulee istu-
maan jonkin sortin jättiläinen, mikä sitten peittää 
suuren osan valkokankaan alareunasta. Heidän 
edessään ei tietenkään istu suurempaa ihmistä, 
joten periaatteessa he voisivat röhnöttää tuolissa 
hieman matalampina. Onneksi ihminen rentou-
tuu elokuvan aikana jonkin verran ja valuu pen-
killä luonnostaan alemmas. Jos näin ei tapahdu, 
on rakennettava itselleen korkeampi penkki, 
mielellään jo ennen elokuvan alkua. Helpointa 
tämä on talvella, sillä omasta ja seuralaisten 
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puja, joita he sitten heiluttelevat muiden yläpuo-
lella pitääkseen ryhmänsä koossa.
 Opiskelijan on aina välillä käytävä 
kotona ja ainakin pidemmillä matkoilla juna 
tuntuu olevan se kaikkein kätevin kulkuneuvo. 
Päivän viettäminen junassa on loppujen lopuksi 
erittäin tylsää, joten matkustaminen kannattaa 
ajoittaa yöhön. Koska opiskelija ei halua maksaa 
ylimääräistä makuuvaunusta, on yö vietettävä 
ah niin ihanilla penkeillä. Tässä vaiheessa pieni 
ihminen alkaa virnuilla suuremmilleen. Yöjunat 
ovat harvemmin täysiä ja lähes aina käyttönsä 
saa kaksi penkkiä. Mikä onkaan sen mukavam-
paa kuin mahtua käpertymään penkeille ja siir-
tyä höyhensaarille? Junan tyynyt eivät ole kovin-
kaan laadukkaita, joten oman mukaan ottamista 
kannattaa harkita visusti, takista saa oikein käte-
västi peiton ja villasukat jalassa ei ainakaan tule 
vilu.
 Loppujen lopuksi pienenä eläminen 
on kiinni asenteesta. En minä ole pieni, vaan 
sopivan kokoinen ja muut vain jostain syystä 
ovat suurempia. Sitä paitsi sellaiset ilmaisut kuin 
sievä, söpö ja suloinen on helpompi yhdistää 
sanaan pieni kuin suuri. Pienessä koossa on 
vielä se hyvä puoli, että jonain päivänä erittäin 
todennäköisesti vastaan tulee itseään pidempi 
mies – tai sitten pitää vain tyytyä pujoihin. *huo-
kaus*

takeista saa nopeasti tehtyä pehmeän istuintyy-
nyn. Kesällä voi kokeilla oman tyynyn viemistä 
saliin, mutta ainakaan en ole koskaan nähnyt 
kenenkään tekevän näin. Aikanaan eräässä 
pienessä teattereissa lipunmyyjä tuli ennen 
esityksen alkua kysymään, näkevätkö kaikki 
hyvin. Hän jakoi sitten pienimmille lapsikatsojille 
vastaavanlaisia korokeistuimia joita käytetään 
autoissa. 
 Toinen paha paikka löytyy bilepai-
koista. Kuka oikein on keksinyt, että baarijakka-
roiden pitää olla korkeita? Ilmeisesti ensin on 
rakennettu korkea baaritiski ja sitten viereen tar-
peeksi korkeita tuoleja. Jalkojen välissä olevia 
poikkitankoja voi käyttää tikapuina, mutta entä 
sitten jos niidenkään avulla ei pysty kipuamaan 
jakkaralle? Silloin kannattaa luoda silmäys ympä-
rille. Jos siellä on kiinnostavan ja vahvan näköi-
nen uros, voi häntä pyytää nostamaan itsensä 
jakkaralle. Ja mistä sitä tietää, mitä jutusta 
vielä kehittyy… Pienikokoisen miehen kannatta 
kokeilla jotain muuta, sillä tarpeeksi suuren ja 
voimakkaan naisen löytäminen vai olla hieman 
hankalampaa.

Matkoilla
Reissaaminen avartaa ja kukapa ei haluaisi 
nähdä niitä samoja kuuluisia turistikohteita joihin 
kaikki muutkin ryntäävät. Suuressa väkijoukossa 
liikuttaessa ei kannata jäädä ryhmän keskelle 
mikäli haluaa nähdä jotain, vaan on pyrittävä 
eteen heti oppaan perään. Kerran kävi niin, 
että unssasta kärsinyt opas nimenomaan pyysi 
ryhmää kulkemaan mahdollisimman lähellä itse-
ään, jotta hänen ei tarvitsisi huutaa kamalan 
kovaa. Menin kuuliaisesti seisomaan aivan 
hänen eteensä huomatakseni, että se oli vika-
tikki. Kansanparantamisen hengessä opas oli 
nauttinut erittäin runsaasti valkosipulia, jonka 
huurut melkein tainnuttivat minut. Tyydyinkin lop-
pukierroksen ajan hieman huonompaan kuulu-
vuuteen ja näkyvyyteen. 
 Japanilaiset ovat tunnetusti kuvaa-
mista rakastavia laumasieluja, jotka kansoittavat 
mielellään kaikki turistirysät. Hyvä puoli tässä 
on se, että he ovat vielä suomalaisiakin pienem-
piä. Kannattaakin lyöttäytyä yhteen japanilaisen 
ryhmän kanssa ja sinulla on taattu näkyvyys joka 
suuntaan, vaikkei oppaan selostuksesta sitten 
saisikaan mitään selvää. Mutta miten he sitten 
pystyvät seikkailemaan isojen ihmisten maail-
massa ilman, että kukaan eksyy ryhmästä ja jää 
loppuiäkseen harhailemaan raunioihin? Japani-
laisilla oppailla on kepin päässä erivärisiä lip-
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