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Puheenjohtajalta    
HANNE RUOTSALAINEN

Mistä tuntee biologin? Nokialaiset, iso vil-
lapaita ja miehillä karvoitusta paljon 

pään jokaisella puolella? Varsinainen stereo-
typia biologista. Mutta todella usein mies-
puolisen biologin naamasta löytyy partaa 
keskivertoa enemmän. Tallinnan ekskulle 
matkatessamme otimme erään matkalai-
sen kyytiin matkan varrelta. Emme voineet 
bussin etupenkillä kuin naurahtaa nähdes-
sämme hänen biologi-isänsä, parrakas mies, 
totta kai. Myös pitkät hiukset ovat monen 
biologimiehen valttikortti, mutta tämä tun-
tomerkki ei ole tule populaatiossa aina niin 
selvänä esille. 
 Entä biologinainen? Ensimmäisenä 
tulee mieleen huolettomuus. Kun on rymyn-
nyt monta viikkoa ensimmäisenä kesänä 
tovereittensa kanssa ympäri Hailuotoa ja 
Oulankaa, muka opiskellen, niin ei ole enää 
hirveästi väliä miltä näyttää. Kaikki ovat 
jo nähneet sinut kaameimmillasi juostessasi 
kaatosateessa päivän Sepon perässä. En 
väitä, etteivätkö biologinaiset välittäisi ulko-
näöstään ja pitäisi huolta itsestään, mutta 
ainainen laittautuminen ei ole pakollista. 
Puhuin matemaatikkoystäväni kanssa yli-
opistolle pukeutumisesta. Hän ei voisi kuvi-
tellakaan tulevansa lipastolle verkkareissa. 
Niin, mitäpä ihmeellistä siinä meille biolo-
geille oikein on. Sateisena päivänä voi huo-
letta laittaa kumisaappaat jalkaan, jotta 
varpaat eivät kastu. Vanhalla puolella kulki-
essa meidät sitten varmaan tunnistaakin bio-
logeiksi juuri kumisaappaista. Biologi, sekä 
mies että nainen, saa huoletta pukeutua 
kumisaappaisiin ja sadepukuun ilman, että 
leimautuu tyylittömäksi. Sinua pidetään tuol-
loin vain järkeväni.  
 Biologin kanssa liikkuessa voi hel-
posti tunnistaa myös hänen mielenkiinnon-
kohteensa. Kaikki tietää lintumiehet, kiikarit 
aina kaulassa. Ja keväästä syksyyn ne ovat 
aina menossa, ja tänä aikana kalenteriin 
mahtuu vain lintuja. Kasvitieteilijällä luppi on 
jo kaulakorun asemassa, aina mukana kau-
lassa roikkumassa. Katseen suunnasta voi 
myös päätellä paljon. Taivaalle tuijottelijat 
ovat lintumiehiä (tai –naisia), sivuilleen ja 
maahan tuijottelijat etsivät kasveja tai sieniä. 
Toisaalta hyönteishemmot voivat myöskin 

olla noita maahan tuijottajia, jos ei ole pyy-
dystä jossakin keräämässä saalista. Ja lin-
tumiehistä vielä, hiljaa pitäisi pystyä ole-
maan. Niin, tällaiselle kaltaiselleni biologille 
ne äänet eivät paljon mitään kerro. Kun ne 
kaikki kuulostaa niin samalta.
 Tämä kesä oli ensimmäinen 
kunnon biologikesäni. Edellinen kesä kului 
kenttiksillä oppia hakemassa, mutta tänä 
kesänä saattoi yrittää muistella edellisen 
kesän oppeja, ja saada luonnossa liikku-
misesta enemmän irti. Melko pian huoma-
sin, että kovasti olivat kasvit ja metsätyypit 
unohtuneet. Ja ne lintupäivillä muutamat 
vaivalla opitut lintujen äänet. Niinpä olen 
siis juossut lapsuuden kotini pihalla kiikarit 
kaulassa ja yrittänyt selvittää mikä ihme tuo 
tuolla tavalla laulava lintu on, joka lentelee 
peltojen päälle hiukan poikkeloiden. Ilo oli 
suuri, kun sain viimein kuusen latvasta mää-
rittyä linnut vihervarpusiksi. Ennen elukoiden 
lajintuntemusta en ollut tiennyt lajin ole-
massaolosta mitään, saatikka uskonut, että 
suurin osa siinä pihassa lentelevistä linnuista 
oli niitä. 
 Kasvit olivat kesäni varsinainen pro-
jekti. Aloitin kasvion keräämisen kesäkuun 
alussa ja elokuun puoleen väliin mennessä 
olin saanut hiukan yli sata lajia kerättyä. 
Monta kertaa tuli näpsittyä kasveja luon-
nossa liikkuessa mukaan, ja sitten kämpillä 
yrittää niitä määrittää. Monta hetkeä tuli 
vietettyä retkeilykasvion kanssa. Mutta oppi-
misen ilo oli suuri, kun pystyi määrittämään 
lajin, jota meillä ei ole kursseilla tullut esille. 
Hienoa on myös, kun luonnossa näkee jonkin 
lajin ensimmäisen kerran, mutta pystyy kui-
tenkin heti määrittämään sen. Ei se lajintun-
temus aivan hukkaan ole tainnut mennä. 
1 ov:n edestä on siis kasveja kerätty. Aivan 
vielä en kuitenkaan voi viedä sitä tarkastel-
tavaksi: etiketit puuttuvat yli puolelta lajeista 
ja vain parikymmentä olen saanut kiinnitet-
tyä arkeille. Iltahommia riittää vielä pitkäksi 
aikaa.
 Siskoni väittää, ettei minun kanssa 
ole mukava käydä lenkillä. Minä kun pysäh-
telen koko ajan katsomaan mikä se tuolla 
ojan pohjalla kasvaa, tai mikä tuolta kallion 
raosta pilkistää. Tai jos jokin ötökkä lentää 
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ohi, lähden sen perään ja yritän saada 
kuvan sen pysähtyessä hetkeksi johonkin. 
Tuli kesän aikana myös todettua, että koiran 
kanssa ei kannata lähteä kasveja kerää-
mään. Yritäpä pitää koiraa paikallaan, 
kirjoittaa ylös kasvin kasvupaikkatietoa ja 
saada kasvi pussiin ehjänä.  Ja gepsistä 
pitäisi vielä koordinaatitkin saada ylös.  
Onneksi sentään joku, äiti näet, tykkää siitä, 
että kerron koko ajan mikä mikin kasvi on. 
Voisin väittää, että hänen lajituntemuksensa 
on kesän aikana moninkertaistunut.
 Olen onnellinen, kun olen biologi. 
Toivottavasti sinäkin. Biologian täyteistä 
syksyä kaikille. 

 

 

Fuksit 2005
On aika ottaa selvää, minkälaista poruk-

kaa bilsan laitokselle tänä syksynä on 
eksynyt. Esitimme kaikille fukseille seuraavat 
kolme kiperää kysymystä:

1. Kerroppa itestäsi jottain (nimi, ikä, koti-
paikka)
2. Miten nää tänne jouvuit? Kavuttaako?
3. Mitä nää sanat meinaa: 

a) läskiajo
b) Potentilla erecta
c) kloaakin luotaus?

Teija Aarrekarin pienryhmä

1. Antti Virtanen 21 vuotta ja Porista.
2. Paikan sai ja tänne tuli, ei kaduta… aina-
kaa tähä mennes.
3.   a) Sumo GP.

b) Jaa’a.
c) Jaaa’a.
  

1. Heidi Aisala, 20 vuotta, avojalakanen 
oululainen.
2. Viime vuonna päätin, että haluan ihan 
tosissani tänne lukemaan biologiaa, ja sitten 
valintakokeessa onnisti. Ei kaduta, ei todella-
kaan! Se kyllä vähän harmittaa, että en juu-
rikaan ehdi olla fuksien jutuissa mukana, kun 
opiskelen samanaikaisesti tuolla biokemian-
kin puolella. Ensisijaisesti kuitenkin haaveilen 
geneetikon urasta, näillä näkymin ainakin. 
3. Ehkä on parempi, etten tässä vaiheessa 
sano mitään…

1. Leena Tahkola 21v. Kotipaikka: Vantaa.
2. Muutin jo vuosi sitten Ouluun – poikaka-
veri (nyt jo mun mies) opiskelee Oulun lää-
kiksessä, ja sitte totta kai, ku ite pääsin kou-
luun… Siinä syytä tarpeeks Ouluun muutolle. 
Ei kaduta, vaikka välimatka Hesaan sais olla 
puolet lyhyempi!!
3. Ken kertois mulle..?

1. Virpi Evesti, 20v, Rovaniemi.
2. En oikeastaan tiedä, kaipa se oli kohtalo. 
Ei kaduta yhtään, Oulu on ihan kiva paikka 
asua.
3.   a) Laihdutusta.

b) En edes osaa arvata.
c) Veneilyä.

1. Timo-Matti Fahmy, 21 vuotta, kotipaikkani 
on Helsinki. 
2. Yhteisvalinnassa hain Ouluun sijalla 4. 
Vähän harmittaa, kun en päässyt Helsingin 
yliopistoon. 
3.   a) Ei hajuakaan.

b) Ei hajuakaan.
c) Ei hajuakaan.

1. Jenni Harmoinen, 19v, Kiuruvesi.
2. Tänne valitsivat haussa ja hyvä se. Kan-
natti hakea. 
3.  a) Vastataanpa ”biologisesti”. Ajetaan 
läskin molekyylit siellä geelissä ja katsotaan 
mistä se koostuu. 

b) Joku patenttioikeus juttu.
c) Tiiraillaan mikroskoopilla klorofylliä.
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1. Sonja Huiskonen Pyhäjoelta, 20v.
2. Jouduin tänne, kun hain ja läpäisin pää-
sykokeen… Ei kaduta!!
3.   a) Hikilenkki

b) Sumatran sarvikuono
c) Kalastusmenetelmä

1. Karoliina Huusko, 18 vuotta, nykyään Oulu, 
en kyllä tiedä asunko virallisesti vielä Vuolijo-
ella.
2. Biologiasta olin innostunut, en ollut ihan 
varma haluanko tänne, mutta kun olin reaa-
liin lukenut biologiaa, niin ajattelin pyrkiä 
tänne. Ei kaduta. Matematiikkaa kyllä kai-
paan. 
3.  a) Ihan selvästi tämä voisi tarkoittaa jo-
tain rasvanpolttoa, mutta toisaalta tämä voi 
tarkoittaa kaikkea lumenluonnin ja lannan-
kuskauksen ja leveän kuljetuksen väliltä.

b) Joku hirveä tieteellinen nimi, jonka 
tarkoitusta ei voi tietää. :)

c) Fiksu fuksisuunnistajan suunnistussessio 
tai fuksisuunnistajan neuvominen.

1. Riina Huusko, 19, Vuokatista.
2. Kävin pääsykokeessa ja satuin pääse-
mään tänne, ei kaduta, hyvä täällä on 
olla.
3.   a) Laihdutus :)

b) Selvästi öttimönkiäinen.
c) Kaukoputken säätämistä.

1. Tuomo Jaakkonen, 25, Tornio.
2. Opintojen ja harrastusmahdollisuuksien 
perässä.
3.   a) Proteiinierottelu elektroforeesi.

b) Rätvänä.
c) Linnun sukupuolen tutkinta.

Anna Honkasen pienryhmä

1. Maija Jauhiainen. Ikää ompi 22 vuotta. 
Alun perin kotoisin Iisalmesta.
2. Jouduin tänne monen vuoden hakupro-
sessin jälkeen. Ei kaduta! (ainakaan vielä…)
3.   a) Pulskien vainot.

b) Ensimmäinen mielikuva lienee sama 
kuin monilla muillakin…

c) Luke Skywalker tietänee…

1. Mari Kaakko, 21 vuotta. Syntynyt, asunut 
ja kasvanut Kemissä, mutta Ouluun muutin 
Turusta! Siellä ehti vierähtää vuosi..
2. Tänne jouduin, kun kävin biologian pää-
sykokeissa.. (ylläri..) Ei kavuta eikä toivotta-
vasti alakaan kavuttaan. Elämä on. :)
3.    a) Eikö se oo vähän sama ku laihdutus..? 
Ajetaan läskit hevon kuuseen.. :)

b) Mä oon tosi kuiva, mut muuta ei 
tuu mieleen ku potentiaalinen erektio. (Siitä 
puhe mistä puute..)

c) No voi herranjumala.. Tää varmaan 
liittyy jotenki Star Warsiin… heh…

Teijan pienryhmä: Takarivissä Timo-Matti Fahmy, Riina Huusko, Heidi Aisala, Virpi 
Evesti, Tuomo Jaakkonen, Antti Virtanen, Karoliina Huusko ja Sonja Huiskonen. 
Edessä Jenni Harmoinen, pienryhmäohjaaja Teija Aarrekari ja Leena Tahkola.
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1. Emma Kakkonen, 19v., kotipaikka Nilsiä 
(sijaitsee Pohjois-Savossa).
2. Oulu oli ensimmäisenä vaihtoehtona 
opiskelukaupungeista ja satuin pääsemään 
tänne. Vielä ei ole katumus iskenyt…
3. a) Juostaan niin, että läskit lähtee.
    b) Mahdollisesti pystykasvuinen (kasvi!)
    c) Lokin luotaus.

1. Veli-Matti ”Vekku” Kangas, 19v., Utajärvi.
2. Suvussa periytyvän geenivirheen takia 
tunnen outoa vetoa biologiaan. Oulussa 
taas kiehtoo kotoinen haju. Kaduttaa har-
voin, mutta kun kaduttaa niin sitten kadut-
taakin kunnolla.
3. a) Reilusti ylipainoisten ihmisten rallikisa.
    b) Perunaerektio.
    c) Viitan etsiminen vaatekaapista.

1. No mitäs, minä oon Timo, 19v. Perus-oulu-
lainen ja sillä hyvä, vaikka juuret onkin Kai-
nuussa. OULU!
2. Minähän jouvuin tänne siksi, että muu kuin 
bilsa ei oo koulussa ikinä napannu. Myös 
harrastukset (kalastus ja metsästys) vaikutti-
vat varmasti. En ole katunut!
3. a) Fättärit ajaa pillurallia marketeilla.
    b) Mahdollisuus saada erektio kielistä kau-
neimmalla.

  c) Kelloahan tässä luodataan ihan sel-
västi!

1. Annemari Kari, 21 vuotta, kotipaikka nyky-
ään Oulu, mutta Porista olen kotoisin.
2. Kävin biologian pääsykokeessa Turussa ja 
tänne heitettiin. Toistaiseksi ei kovasti kaduta, 
mutta en täällä vielä kauaa oleollutkaan. 
3. a) Laihdutuskuuri.
    b) Potentiaalinen seisokki.
    c) Jonkin hörhelön etsintä.

1. Niina Karstunen, 19, kotipaikka Haapavesi 
(kattokaa kartasta missä se on).
2. No ku en muuallekaan päässy (ei sillä että 
oisin muualle tosissani yrittänykään…)Vielä 
ei ees kavuta… Pitäskö tässä vaiheessa jo 
sitte?
3. a) Läskiajo kuulostaa ihan joltain brittiläis-
ten kehittämältä perinneurheilulta. 
    b) Onko vika mun ajatuksenjuoksussa vai 
miten tästä tulee mieleen Viagralääkitys. :) 
Vaikka kelläpä ei… 
  c) Kloaakki on golginaitteen mikro-
skooppinen osa, jonka irtoamista kyseisestä 
laitteesta ja sen jälkeistä ajautumista lys-
osomiin kutsutaan luotaukseksi. Tapahtu-
massa vapautunut ATP edesauttaa C-vita-
miinin erittymistä. Oikeesti.

Annan pienryhmän misellimuodostelma: Kello kahdessatoista Kaisa Karvonen, 
myötäpäivään seuraavana Eira Karvonen, Emma Kakkonen, Veli-Matti Kangas, 
Annemari Kari, pienryhmäohjaaja Anna Honkanen, Mari Kaakko, Maija Jauhi-
ainen ja Niina Karstunen.
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1. Eira Karvonen, 19, Kerava (siellä kaukana 
Stadin lähistöllä…)
2. Ku en lähemmäs päässy… :) Eikä kaduta, 
ainakaan toistaiseks…
3.   a) Joku uusi rasvaimun tapainen laihdu-
tuskeino (?)

b) Kaikki keksii tähän kuitenkin jotain 
pervoo, nii päätin olla erilainen nuori. :) 
Tää on selvästi joku ihme rehu, joka/jonka 
osa tietyissä tilanteissa mahdollisesti nousee 
ja/tai paisuu…

c) Onks tää kloaakki taas jotain ihme 
Oulun murretta, vai joku bilsan termi, joka 
”pitäis” osata? Kai tää liittyy jotenki 
mereen… 

1. Kaisa Karvonen. Tieteellinen nimi: Kaisa-
Riikka Amanda Karvonen. 21 vuotta. Lap-
suuskoti ompi Utajärvellä.
2. Kyllästyin numeroiden kanssa leikkimiseen 
ja päätin alkaa tanssimaan susien kanssa. Ei 
kavuta. 
3.   a) Pulkkamäki.

b) Saksanseisoja.
c) Viittamadon tähystysleikkaus.

Maria Jäntin pienryhmä

1. Johanna Kestilä, 20 vuotta. Kotipaikka 
Oulainen.
2. Biologia kiinnostaa, eikä parempaakaan 
alaa ole löytynyt. Ei kavuta!
3.   a) Ajellaan läskillä, laihdutetaan.

b) Potentiaalista erektiota.
c) Täh? Kerro sää!

1. Jukka Ketola, 20v., Oulu.
2. Koko ikäni olen sekaantunut eläimiin, miksi 
siis lopettaa? Tää on mun juttu…
3.   a) Läskiajo – vähän niinku härkäjuoksu?

b) Potentiaalinen seisokki. Silleen, että 
on melkeen mutta ei aivan. Kävely kuiten-
kin vaikeutunut. Tai sitte sauvasirkka?

c) Tähystellään siis kloaakkisuolta?

1. Kirsi Kontas, 19v, asuin Kiimingissä, nyky-
ään Oulun Herukassa ja mitähän muuta… 
Oon aika ajattelevainen, mutta pidän tur-
hankin paljon hauskaakin, kuuntelen black-
metallia, mutten yleensä ole mitenkään 
synkkä. Pidän kirjoista ja leffoista, jotka on 
mystisiä ja kaukana todellisuudesta, ns. 
”hömppäviihteestä”… Hienoista maisemista 
ja suklaasta.
2. Piti joku opiskelupaikka keksiä, ja tämä oli 
aikalailla paras vaihtoehto, joten pänttäsin 
vaan kovasti. Eipä hirveemmin kaduta!
3.   a) Laihdutusmaratoni.

b) ”Mulkku”.
c) Joku biologinen termi.

1. Maija Kylmänen, 20v, Oulu.
2. Biologia on aina kiinnostanut, enkä uskal-
tanut mennä lääkiksen pääsykokeeseen… 
Mutta eipä kaduta ainakaan vielä!
3.  a) Läskiajo - minä kuskaamassa kave-

Marian pienryhmä: Takarivissä pienryhmäohjaaja Maria 
Jäntti, Jenni Moilanen, Maija Kylmänen ja Sanna Musta-
niemi. Edessä Jukka Ketola ja Antti Nätynki.



10

reita.
b) Joku hyvin kykenevä kasvi..?
c) Liittyy varmaan Taru sormusten her-

rasta-leffaan.

1. Marja, 19, Kempeleestä, nykyisin oululai-
nen.
2. Hain ja pääsin. Ei kavuta. Mukavaa on (ja 
toivottavasti tulee jatkossakin olemaan.)
3.   a) Muilutus lihaville.

b) Fuxisuunnistusjoukkue.
c) Jonkin säälittävän alkueliön tutkimus.  

1. Satu Metsola, 19v. Pyhtää (Kotkan naa-
purikunta).
2. Minulla oli oikeastaan Jyväskylä ja Oulu 
vastakkain, koska en halunnut Helsinkiin enkä 
Turkuun eikä muutkaan paikat houkutelleet. 
Ei ole vielä kaduttanut.
3.   a) Öö tota. En tiedä.

b) Joku hanhikki se on.
c) Joku peräaukkojuttu varmaan.

1. Jenni Moilanen, 20, Kajaani.
2. Oulu oli tuttu kaupunki, jossa puoli sukua 
jo asusti. Päädyin sitten itsekin tänne. Biolo-
gia on aina kiinnostanut. Ei ainakaan vielä 
kaduta. Ehkä sitten kun on työtön biologi, 
niin voi kaduttaa. 
3.  a) Läskit ajetaan pyörällä pois, kun 
matkaa yliopistolta keskustaan polkee.

 b) Tästähän voi tulla mieleen vaikka 
mitä.

 c) Viemärisuolen luotaus luulisin. En tiedä 
sitten miten tapahtuu ja mitä sieltä luoda-
taan. 

1. Sanna Mustaniemi, 19, Oulussa asustel-
laan, mutta Kuusamosta olen kotoisin. 
2. Lukiossa huomasin, että tämä biologia 
vois olla se mun juttu. Ainakaan vielä mieli ei 
ole muuttunut…
3.  a) Viikoittainen läskinkarkoitus liikunta-
annos.

b) Lupaava nousujohteisuus esim. opis-
keluasioissa. :) 

c) Jaa-a.

1. Antti Nätynki 20v kotipaikkakunta Pello. 
2. Halusin lukemaan biologiaa ja Oulu on 
sopivan lähellä. Aika moni kaverikin lähti 
Ouluun. Ei kaduta tippaakaan!
3.   a) Jonkun rasvapallon tutkimista.

b) Kärkkäri ylämummoon (fudiksessa).

c) Piilopaikan/jonkin pienen etsimistä.

Päivi Paanasen pienryhmä

1. Piia Partanen, 25 vuotta ja tulen Sotka-
mosta.
2. No mitenkäs tänne jouvutaan… Oon ollu 
ihan tyytyväinen.
3. Jaa-a, en edes uskalla lähteä arvaile-
maan…

1. Tanja Peltomäki 18v Tampereelta.
2. En joutunut vaan pääsin.
3. Sarjassa ”turhaa tietoa”.

1. Sanna Penttinen, 21v. Helsinki.
2. Enpä oikein tiedä. Ei kaduta ainakaan 
vielä.
3.   a) Reki lastataan läskillä ja ajoks.

b) Sitä itseään.
c) –”- Luovuus vähissä.

1. Nora Pernaa 22v. Helsingistä.
2. Vahingossa, tarkoituksella. Ei kaduta.
3.   a) Jotain tekemistä rasvaimun kanssa? 

b) Mahdollinen pystyasento.
c) Talviturkin etsintätoimet.

1. Eini Pesälä, 21, Oulu.
2. Halusin, pääsin eikä kaduta yhtään.
3.   a) Rasvaimu.

b) Matti Nykänen hyppyrinnokalla.
c) Komeron siivous.

1. Jani Raitanen, 21, St. Ulvila.
2. Niimpä… Mutta ei kaduta.
3.   a) Rasvaimu.

b) Että joku on pystyssä, lupaavasti.
c)Aku Ankalta yritetään löytää se, joka 

muumeilta puuttuu.

1. Nimeni on Janita Ranta, olen 21v., Turusta 
kotoisin.
2. Kiinnostus biologiaan heräsi lukiossa ja kun 
hyväksymiskirje tulii tulla. 
3.   a) Kuulostaa lihavien kilpailulta.

b) Mahdollinen erektio.
c) Liittyisikö lepakoihin?

1. Tarmo Saastamoinen, 21, Iisalmi.
2. Hyväksyivät vaan mut.
3.   a) ?

b) Mahd. seisova.
c) Perse poraus.
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1. Katja Salminen 22v. Salo.
2. Vihdoinkin pääsi opiskelemaan! On olllut 
erittäin mukavaa.
3. Läskiajo: McDonald’sin drive in. Muista ei 
oo mitään hajua. 

1. Meiju Saukko, 21, Ranua
2. Jouduin tänne sen takia, että aina ollut 
niin hyvät bilsan opet, että ne jakso innos-
taa ja motivoida -> kiinnostuin bilsasta –> nyt 
TÄÄLLÄ!
3. Ei mitään aavistusta! Mun mielikuvituksella 
niistä sais aikaan kaikkea vähemmän kilttiä 
ja söpöä…

Katja Peltosen pienryhmä

1. Elisa Seppinen, 20, Oulu, tykkään tanssia.
2. Olen kiinnostunut kaikesta, mikä liikkuu (?), 
ei kaduta.
3.   a) Lihavien kilpa-ajot

b) Voittoisa fuksijoukkue!
c) En ole koskaan katsonut star warseja 

-> en voi tietää...

1. Olen Heta Svärd, 19-vuotias ja kotoisin 
Pyhäjoelta. Nykyään asustelen Syynimaalla. 
Muuta: mulla on hiukset.
2. Hain Oulun lisäksi Turkuun, Oulu oli kakkosvaih-
toehto. Edelleen epäilen vahvasti, että pää-
sykokeiden tarkastajilla on tullut laskuvirhe, 
kun ovat minut tänne päästäneet, mutta 

en silti aio valittaa heidän päätöksestään,
sillä en missään nimessä kadu tänne tuloa! 
Kuka itseään kunnioittava ihminen nyt Tur-
kuun haluaisi...
3.  a) Läskiajo on synonyymi sanalle spin-
ning.

b) Potentilla erecta? Onko tämä per-
helehti? Potentilla erectahan on se LuTK:n
fuksisuunnistuksen voittajajoukkue!

c) Kloaakin luotausta harjoitetaan Hie-
tasaaren luontolavalla tiistaisin klo. 16-22
välisenä aikana, jos ei sada.

1. Niina Tervo, 22v, Oulu, öööö.
2. Eximian vika, ei kaduta oikeestaan 
yhtään... ainakaan vielä.
3.   a) Kännistä pyörällä ajoa.

b) Buteo lagopus.
c) Järjen etsintää.

1. Satu Tolvanen Suomussalmelta, 20 wee. 
Tykkään luonnosta ja eläimistä, erikoisalaa 
ovat sudet.
2. Miten tänne päädyit? Kaduttaako? 
Päädyin ajattelemaan biologian alaa,
koska olen kokenut sen kiinnostavaksi koko 
elämäni ajan (juuh, mutsilta ei
sitten kysytytä mitään ”kokoelmistani” lol) 
ja lukion biologian opettaja oli mahtava. 
Toisena vaihtoehtona ois ollu eläinlääkkis, 
mutta KUKA NYT HELSINKIIN HALUAA, 
AAARGH!!! Kaduttaa ihan hirveänä, kun 

Päivin pienryhmä: Edessä Jani Raitanen ja Tarmo Saastamoinen. 2. rivi: Tanja 
Peltomäki, Eini Pesälä ja pienryhmäohjaaja Päivi Paananen. 3. rivi: Sanna Pent-
tinen, Nora Pernaa, Katja Salminen ja Janita Ranta. Takana Piia Partanen ja Meiju 
Saukko.
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kasvit ovat vielä täyttä latinaa minulle. :D 
No ei vaiteskaan, on ollut hirveän mukavaa 
ja välillä on tullut tenttailtua opettajiakin. ;) 
Luennot ovat pääosin olleet mielenkiintoi-
sia – etenkin demot. :D Ja jos tulee puhetta 
”siitä kallokurssilaisesta” se olen mitä ilmei-
semmin minä. lol Ainakin sen perusteella 
minut tunnistettiin käytävässä kun tuli esitel-
tyä ja kyseltyä kiperiä kysymyksiä opelta. 
Lupasi käyttää minua jossain varastossa kat-
tomassa, mitä eroa on naalin ja ketun kallolla 
(naalilla on kulmahampaat 2x etuhampaan 
pituiset, ketulla 3x... Ainakin muistelen näin:)
3. Mitä nämä sanat meinaa?

a)  wOOt? Umm.. Helvetillinen jumppa-
tuokio?

b) Umm.. En sano mitä ensimmäisenä 
tuli mieleen;)... Aah, piru, ei sanakirjakaan
antanut apuja. Hmm... Umm... Yhdellä jalalla 
seisomiskilpailu tyyliin Spede: ”Silmästä kiinni 
nyt ja jalat kiinni nyt”. Ei kun... (Liikaa jää-
teetä:)

c) Onko tämä sana jotain sukua sanalle 
”kloak”? Koska se tarkoittaa predatorien
alias yautjojen (liskomaisten humanoidien) 
näkymättömyyttä, jota armeija on myöhem-
min yrittänyt kehitellä ”in reality”. **sana-
kirja** Ai jahas, vai sellaista. Ei kai perähuuh-
telu ole luvassa. *shock* Noh, onneksi taidan 
ehtiä alta pois;)

1. Olen Kirsi Uimi nimeltäni, 22 vuotias ja kotoi-
sin Helsingistä. Innostun eläimistä ja luon-
nossa liikkumisesta, ympäristö- ja eläinsuo-

jelusta, kasvisruoasta, hassuista ihmisistä, 
Soul/RnB/hiphop/reggae-musiikista ja tans-
simisesta!
2. Ouluun päädyin kun en Helsinkiin pääs-
syt, houkuttimena eläinekologia ja susitut-
kimus sekä positiivinen mielikuva kaupun-
nista. Eipä kaduta, täällä on viihtyisää, 
ihmiset lepposia ja murteet meheviä! Olen 
sitä mieltä että hyvä päätös oli.
3. a) Oululainen perinnelaji, missä yli 100-kiloi-
set ajavat terveyden puolesta yhdessä 
jonkin pyörälenkin, sykemittarit ja kalorilaski-
met mukana.

b) Oululaisen strippibaarin nimi.
c) Kloaakki on matalalla lentävä minilen-

nokki, joka toimii pattereilla ja vakoilee ihmi-
siä kamerallaan. Kloaakki kiertelee Oulua 
ympäriinsä (näyttää lokilta) ja kun siihen 
pitää vaihtaa patterit, sen olinpaikka pitää 
selvittää luotaamalla jotta sen saa otettua 
lintuverkolla kiinni.

1. Sanna Vasaramäki, 21 vuotta, Tampere
2. Pitkä tarina. En ihan vielä ole lähdössä 
takaisin.
3.   a) Jokin kidutustekniikka..

b) No sehän on tietysti rätvänä.
c)Ei hajuakaan.

1. Timo Vesimäki.. 20 Wee.. Seinäjoelta..
2. Siinähän Se rupes lukion mittaan 
kiinnostaan.. Ei kaduta sitte yhtään!
3.   a) BonzoEK

b) Meidän voittajatiimin nimi fuksisuun-

Katjan pienryhmä: Ylärivissä TimoVesimäki, Eero Vesterinen, Elisa Seppinen ja Katariina 
Viinikka. Alarivissä Satu Tolvanen, Kirsi Uimi, Heta Svärd ja pienryhmäohjaaja Katja Pelto-
nen.
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nistukses.. ;)
c) Kai se jotai perkeleen tärkeetä o.

1. Nimi: Eero J. Vesterinen, Ikä: Sopiva, 
Kotipaikka: Turku (ja vähän Oulu..) Muuta: 
Olen tosi kiva.
2. Päädyin tänne, kun en päässyt Turkuun 
enkä muuallekaan. Ei kyllä kaduta, täällä 
on kuitenkin paljon hyviä tyyppejä.
3.    a) Läskiajo tarkoittaa joidenkin lihojen kus-
kaamista (ei kuitenkaan vähärasvaisen..).

b) Jokin kasvi, mutta ennen kaikkea eräs 
huippufuksisuunnistustiimi!

c) Verhoajossa olevan klingonaluksen 
jättämän energiajäljen ”naaraus”.

1. Olen Anna Katariina Viinikka, 21-vuotias 
fuksi Kuusamosta. Olen asunut Oulussa viisi 
ensimmäistä vuottani ja sitten muutin Kuu-
samoon vanhempien työn mukana. Kuu-
samo on ollut kiva paikka asustaa harras-
tuksien vuoksi. Lautailu ja squashin peluu 
onnistuu erinomaisesti ja kesäisin pääsee 
melomaan ja vaeltamaan Oulangalle.
2. Jaa... Varmaan siksi, että hain ainoastaan 
Ouluun. En minnekään muualle. :) Eli ei edes 
kaduta!
3. a) Tulee mieleen joku sellanen höskä, 
joka kulkee junaraiteiden päällä ihmisen
pumpatessa vauhtia siihen (en muista 
nimeä) ja se on lastattu täyteen elämäänsä 
tylsistyneitä ja näin ollen lihoneita ihmisiä, 

Loput fuksit: Marja Luukas, Satu Metsola, Kirsi Kontas ja Johanna 
Kestilä Marian pienryhmästä, Niina Tervo Katjan ryhmästä sekä 
Timo Kanniainen Annan ryhmästä.

b) No ei tuosta voi tulla mieleen muuta 
kuin jotain pervoa. :)

c) Jaa, kloaakista tulee mieleen takki. 
Varmaankin yritetään paikantaa meren 
pohjaan eksynyttä pohjakasvillisuuden tutki-
jaa takin lähettämien signaalien perusteella 
tms...

Lopuksi paljastamme kolmostehtävän 
“oikeat” vastaukset. 

a) Läskiajoa eli polyakryyliamidigeeliele-
ktroforeesia käytetään erottelemaan protei-
ineja toisistaan. Menetelmään tutustutaan 
ainakin populaatiogenetiikan harjoituksissa. 
Nimi tulee siitä, että geeli näyttää aivan 
puhtaalta läskiltä. Samaan sarjaan kuulu-
vat myös läskiviulu ja läskitappo. 

b) Potentilla erecta on kasvien perusla-
jintuntemuksessa tutuksi tuleva rätvänä. 

c) Suurkiitokset tästä hienosta termistä 
Jussille! Miettiessämme kiltahuoneella 
eläimiin liittyvää selitettävää tähän kyselyyn, 
Jussi ehdotti kloaakin luotausta. Kloaakki on 
linnuilta, matelijoilta, sammakkoeläimiltä ja 
useilta kaloilta löytyvä viemärisuoli, johon 
avautuvat niin ruuansulatuskanava kuin eri-
tys- ja lisääntymiselimistön tiehyet. Kloaakin 
luotaus (probing) on sukupuolen määritystä 
esim. käärmeeltä kloaakkiin työnnettävän 
koettimen avulla. Siis kyllä, ihan perkeleen 
tärkeetä peräaukkojuttua eli perseporaus-
ta…
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Kuka on loppukuusta usean opiskelijan 
uskollisin ystävä? No Mattihan se on. Se 

pikkumies, joka nostaa päätään kukkaron 
pohjalta, kun opiskelija on latomassa vii-
meisiä killinkejään Julinian tädin tai Caion 
sedän kouraan. Matti voi majailla kukkarossa 
useita päiviä, pahimmassa tapauksessa 
jopa viikkokausia, ja hänen vierailunsa tietää 
yleensä nälkävyön kiristämistä ja puuro-
päiviä. Onko Matin vierailuilta mahdollista 
välttyä? Lehdykän toimitus vietti erään syksy-
isen lauantaipäivän kierrellen muistivihkosen 
kanssa yliopistoa lähinnä sijaitsevat kaupat. 
Tarkoituksenamme oli selvittää, mistä Linnan-
maa-Kaijonharju-akselilla saa ruokaa edulli-
simmin. Marjaanalle suurkiitos juttuvinkistä! 

Ostoslistasta

Ostoslistaamme (ks. taulukko) koetimme 
valita mahdollisimman monipuolisesti 

erilaisia nykyopiskelijan peruselintarvikkeita. 
Mikäli listassa ei erikseen mainita tuotteen 
merkkiä, valitsimme myymälän valikoimasta 
aina halvimman vaihtoehdon. Leipämerkit 
päätimme standardoida, koska näimme 
mielekkäämmäksi ilmoittaa kaikkien tunte-
man leivän pakettihinta, kuin halvin kilo-
hinta. Päädyimme Vaasan Ruispaloihin, 
koska sitä mainostetaan Suomen suosituim-
pana leipänä, ja Oululaisen Reiluun, koska 
se on pakettikooltaan tyypillinen paahto-
leipä. Säästökuopasta emme tosin Reilua 
löytäneet, joten merkitsimme kyseiseen 
sarakkeeseen Vaasan Iso Paahto-paah-
toleivän hinnan. Lisäksi listallemme täytyi 
tietenkin ottaa vanha kunnon näkkileipä. 
Suurimmasta osasta tuotteita on ilmoitettu 
kilo- tai litrahinta. Tästä poikkesimme 
makaronin, margariinin ja tonnikalan koh-
dalla, koska niillä on melko vakiintunut ja 
kaikille tuttu pakkauskoko.

Tulokset

Edullisimmin ostoksistamme selvisimme 
Linnanmaan Prismassa. Kalleimmaksi 

ostoskorin hinta kipusi Kaijonharjun Sparissa. 

Lehdykkä tutkii: Hintavertailu Linnan-
maan ja Kaijonharjun Kaupoissa
ANNA HONKANEN

Eroa ääripäiden välillä oli 4,14 euroa. Selv-
ityksemme tuloksista yllättävin oli se, että 
ostoskori oli Linnanmaan Prismassa vierei-
seen Euromarketiin verrattuna 2,54 euroa 
halvempi. Luulisi, että seinänaapurit kil-
pailisivat hyvin tasaisin hinnoin. Kaijonhar-
jussa edullisimmaksi kaupaksi osoittautui 
Säästökuoppa, eroa Spariin 1,81 euroa. 

Hinnastoomme päätyi useampikin 
alennustuote, koska sääntönä oli valita joka 
kaupasta edullisin vaihtoehto. Myös toiseen 
suuntaan kävi sattumia: onhan 1,30 euroa 
halvimman omenalajikkeen kilohinnaksi 
järkyttävän korkea. 

Yleistä kaupoista

Ikuiseen kamppailuun markettien 
monipuoliset valikoimat vastaan 

lähikauppojen tuttuus ja ostosten helppous 
en tässä aio puuttua. Linnanmaan marketit 
avasivat ovensa vasta vajaa vuosi sitten, 
ja uutuus näkyy liiketilojen siistiytenä. Sekä 
Prisma että Euromarket vaikuttavat lähes kli-
inisen puhtailta. Säästökuoppa sen sijaan, 
vaikka sitäkin on vastikään remontoitu, antoi 
kaupoista nuhruisimman ja sekavimman 
vaikutelman. Tähän vaikuttaa paljon se, että 
Säästökuopassa myydään päivittäistavaroi-
den lisäksi myös vaatteita ja ”rautakaup-
patavaraa”. Valintatalo ja Spar ovat pieniä 
ja helppoja, eikä kumpikaan jää erityisesti 
mieleen mistään. 

Mikäli omistaa S-etukortin, bonuspis-
teitään voi kartuttaa Prismassa. YkkösBonus-
kortilla saa pisteitä Euromarketista ja Valin-
tatalosta. Spar on kansainvälinen kauppa-
ketju, joka toimii usean Euroopan maan 
lisäksi mm. Etelä-Afrikassa, Intiassa, Mauri-
tiuksella ja Japanissa. Spar hemmottelee 
asiakkaitaan ajoittaisilla kampanjoilla, joissa 
tietyn suuruisesta ostoksesta saa tarran, joita 
tarpeeksi keräämällä voi ostaa esim. laka-
noita alennettuun hintaan. Säästökuoppa 
mainostaa Ostajan Onneksi aina edullisia 
hintoja, joiden luvataan vastikään tapahtu-
neen omistajanvaihdoksen myötä laskevan 
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entisestään. Asiantuntijat neuvovat valit-
semaan pitemmällä tähtäimellä mieluum-
min perus-halvimman kaupan kuin bonus-
pisteitä ostoksista tarjoavan liikkeen. Vain 

ostosten täydellinen keskittäminen bonuksia 
tarjoavaan ketjuun voi hyödyttää asiakasta 
samassa määrin, kuin asioiminen halvimmat 
hinnat tarjoavassa liikkeessä. 

                                                   Linnanmaa               Kaijonharju

                                            Prisma        Euromarket  Säästökuoppa    Valintatalo         Spar 

kevytmaito 1l                            0.58          0.59                0.57              0.76 0.73
jogurtti 1l                                   0.89 0.99 1 1.25 0.89
juustokilo                                   4.25 3.99 4.99 4.5 4.99
margariini 400g                        0.59 0.69 0.79 0.69 0.79
Vaasan Ruispalat                    1.95 1.89 1.89 2.09 1.99
Oululainen Reilu                       1.45 1.59 1.85 1.49 1.65
paahtoleipä
näkkileipä 1 kg                         2.53 2.96 3.75 3.2 3.5
makaroni 400g                         0.19 0.35 0.25 0.15 0.29
kaurapuuro 1 kg                      0.75 0.79 1 0.89 0.99
jauheliha 1 kg                          4.15 5.23 3.73 5.23 4.63
soijarouhe 1 kg                            5 4.7 3.2 5 4.7
tonnikala 185g                         0.51             0.55 0.99 0.55 0.65
omenakilo                                0.59 1.15 0.99 0.99 1.3
appelsiinituoremehu 1l           0.39 0.59 0.49 0.59 0.65
sikspäkki                                    5.29 5.59 5.95 5.8 5.5

Yhteensä                                  29.11 31.65 31.44 33.18 33.25

Laboratoriohiirten parturointi-
käyttäytyminen           MARIA JÄNTTI

Laboratoriohiirten keskuudessa on hyvin 
yleistä, että jotkin hiiret nyppivät tai 

purevat poikki (=parturoivat) häkkikaverei-
densa viiksiä tai karvoja. Aihetta on tutkittu 
jo 50-luvulta lähtien (Hauschka 1952), mutta 
ilmiön syistä on vielä erimielisyyttä. Ilmiölle on 
monia nimiä; Alopecia areata (käytetään 
myös ihmisten kaljuuntumisesta), viiksien trim-
maus, parturointi ja Dalila-efekti. Dalila-efekti 
-nimitys tulee tutusta raamatun tarinasta, 
jonka mukaan nainen nimeltä Dalila vei 
Samsonin voimat leikkaamalta tältä tukan. 
Törmäsin ilmiöön kesällä keskustellessani 
erään tutkijan, Allan Kaluefn, kanssa. Hän 
on koulutukseltaan eläinfysiologi, mutta 
tekee tutkimusta Tampereen yliopiston lää-
ketieteellisen tiedekunnan anatomian osas-
tolla. Hän ei varsinaisesti tutki hiirten par-
turointikäyttäytymistä, mutta kiinnostui siitä 
ja perehtyi aiheeseen törmättyään ilmiöön 

Selvärajaisesti kasvoista parturoitu uroshiiri. 
Tämä parturointitapa on tyypillinen kannan 
129SvJ hiirille.
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Kolme samassa häkissä ollutta hiirtä. Vain vasemmanpuolimaisella 
ovat viikset tallella. 

Samassa häkissä olleet hiiret. Kaikkia on parturoitu kyljiltä ja selästä.

omien tutkimustensa yhteydessä.  
Parturoidut hiiret näyttävät ensi kat-

somalta sairailta. Voisi kuvitella, että niillä 
on jokin sieni-infektio tai perinnöllinen sai-
raus, joka aiheuttaa karvojen tai viiksien 
lähtöä. Varsinkin albiinohiirillä (NMRI-kanta) 
pois nypityt viikset saavat kuonon näyttä-
mään punaiselta ja jotenkin tulehtuneelta. 
Kun ilmiötä ruvettiin tutkimaan, epäiltiinkin 
ensin, että kyseessä on joku tauti tai perin-
nöllinen kaljuuntumistaipumus. On kuitenkin 
huomattu, että häkeissä, joissa on monia 
parturoituja hiiriä, on usein yksi hiiri jolla on 
viikset tallella tai turkki koskematon. Tohtori 
Kalueff näytti minulle useita häkkejä, joissa 
muilta hiiriltä puut-
tui viikset tai karvoi-
tusta, mutta aina 
yhdellä hiirellä oli 
viikset tallella. Eri 
häkkien parturoin-
tikuviot vaihtelivat. 
Osa hiiristä oli par-
turoitu vain pään 
alueelta, toisilla 
taas oli parturoituja 
laikkuja ympäri var-
taloa. Joidenkin 
turkki saattoi olla 
k o s k e m a t o n , 
mutta viikset oli 
nypitty irti. Tohtori 
Kalueff se-litti, että 
yksilö, jonka viiksiä 
tai turkkia ei ole 

parturoitu, on porukan 
pomo. Kyseessä on siis 
eräänlainen hierarkian 
osoittamiskeino. Eri 
kantojen hiiret par-
turoivat eri tavalla. 
Esimerkiksi 129SvJ-kan-
nan hiirille on tyypillistä, 
että ne parturoivat 
toistensa naamat kal-
juiksi, ja parturoinnin 
raja on hyvin selvä ja 
siisti. AIJ-kannan hiiret 
taas parturoivat 
lähinnä toistensa kylkiä 
ja selkää. Eri hiirikan-
tojen hybrideillä tava-
taan usein yhdistelmä-
tyylejä. Toki parturointi-
kuviot vaihtelevat yksi-

löittäinkin, mutta yksilöt leikkaavat aina 
vakiotyylillään (Sarna et al 1999). Parturoin-
tikuvioiden lisäksi vaihtelee myös parturoin-
titapa. Jotkut hiiret nyppivät karvat irti juu-
rineen, mikä on yleistä varsinkin niillä kan-
noilla, jotka käsittelevät viiksiä, mutta jotkut 
vain katkovat karvat hyvin lyhyiksi. Eräiden 
kantojen, kuten sisäsiittoisen balb/c -kan-
nan, hiiret eivät harrasta parturointia lain-
kaan.

Parturointia on tutkittu erityisesti C57- 
ja A2G-kannan hiirillä, joiden tiedetään par-
turoivan paljon. Koska kantojen välillä on 
niin paljon eroa parturointikäyttäytymisessä, 
on arveltu, että parturointikäyttäytyminen 
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Tyypillinen kyljiltä parturoitu hiiri kantaa 
AIJ.

on ainakin osittain perinnöllistä. On huo-
mattu, että parturoivan kannan (vaikkapa 
C57) poikaset alkavat iän myötä parturoida, 
vaikka ne olisivat sellaisten ”ottovanhem-
pien” kasvattamia, jotka eivät harrasta par-
turointia. Toisaalta parturoimattomien kan-
tojen hiiret alkavat parturoida, kun niitä kas-
vattavat parturoivat vanhemmat (Sarna et 
al 1999). Parturointi on siis myös opittua käy-
töstä. 
 Uroksilla parturoinnin liittyminen hie-
rarkiaan on selvemmin osoitettavissa kuin 
naarailla, joilla häkissä saattaa olla useita 
parturoijia eikä välttämättä yhtään yksilöä, 
jonka turkki olisi täysin koskematon (Strozik & 
Festing 1981). Naaraslaumasta ei siis voida 
osoittaa selvää pomoa. Eräässä tutkimuk-
sessa havaittiin selvä korrelaatio parturoin-
nin ja uroksen koon kanssa. Parturoiva uros 
oli yleensä suurempi kuin yksilö jota se par-
turoi. Tohtori Kaluefn mukaan parturointi 
toimii laumassa ikään kuin aggressiivisuu-
den korvikkeena. Pomo voi osoittaa joh-
tajuuttaan parturoimalla alempiaan, jolloin 
vältytään tappeluilta. Tätä käsitystä tukee 
esimerkiksi se, että balb/c –kannan hiiret, 
jotka eivät harrasta parturointia, ovat tun-

netusti hyvin aggressiivisia häkkitovereitaan 
kohtaan. Kuten Dalila-efekti -nimestä voi 
päätellä, varsinkin viiksien menetys saa hiiret 
tuntemaan itsensä puolustuskyvyttömäm-
miksi ja turvattomammiksi (eli tavallaan 
”menettämään voimansa”), mutta silti ne 
alistuvat tähän pomon suorittamaan toi-
menpiteeseen. Häkkejä valvovien kameroi-
den avulla on voitu tarkkailla kuinka partu-
rointi tapahtuu. On huomattu, että partu-
roitava yksilö alistuu aina dominoivan hiiren 
toimille, ja vaikka esimerkiksi viiksien nyppi-
minen sattuu (alistuva yksilö saattaa jopa 
vikistä), alistunut osapuoli ei yritä tehdä vas-
tarintaa. Parturoija taas pitää parturoitavaa 
paikallaan etutassuillaan tai makaamalla 
tämän päällä, ja nykii hampaillaan viiksiä irti 
tai lyhentää turkkia. Nykäistyään vaikkapa 
viiksen irti, parturoija usein pureksii ja jopa 
syö viiksikarvaa. Yllättävää on että alistu-
neen osapuolen on havaittu itsekin hakeutu-
van parturoitavaksi, ja jopa puolet parturoin-
neista tapahtuu alistuvan osapuolen hakeu-
duttua parturoitavaksi (Sarna et al 1999). 
Parturoinnin toimimista lauman hierarkian 
osoittajana tukee myös se, että laumoissa 
joissa parturointia tapahtuu, ei tapahdu niin 
paljon astumista, mikä myös toimii hiirillä 
eräänlaisena sosiaalisia suhteita kuvaavana 
alistamistapana. 
 Paitsi hierarkian osoituksena, partu-
rointia esiintyy muissakin merkityksissä. Poika-
set saattavat esimerkiksi parturoida emonsa 
nisien ympäristön. Naaras taas saattaa par-
turoida lisääntymiskumppaniaan, joka ei 
tohtori Kaluefn mukaan liity alistamiseen, 
vaan on niin sanottua seksuaalista parturoin-
tia eli ehkä jonkinlainen mieltymyksen osoi-
tus. Myös uros saattaa parturoida pariutu-
miskumppaniaan, mutta tämän on havaittu 
vähenevän, kun naaras tulee tiineeksi (Stro-
zik & Festing 1981). Parturoinnin syytä näissä 
tilanteissa ei juuri ole tutkittu. 
 Stressin on huomattu lisäävän par-
turointia ja virikkeiden vähentävän sitä. Toh-
tori Kalueffkin kertoi havainneensa, että par-
turointi vähenee, kun häkkiin lisätään vaik-
kapa laatikoita tai vessapaperirullia. Esimer-
kiksi häkin korkeuden ja häkkimateriaalin 
(teräs tai muovi) vaikutusta parturointiin on 
myös tutkittu. Vaikka yleisemmin ajatellaan 
että parturointi on hiirten normaalia käyttäy-
tymistä, vastakkaisiakin mielipiteitä löytyy. 
Joidenkin tutkijoiden mielestä kyseessä on 
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AIJ kannan hiiriä porukassa. etualalla näyttäisi olevan vähemmän parturoitu yksilö. Poru-
kan pomo?

stressistä ja huonoista oloista johtuva käyt-
täytymishäiriö, joka on verrattavissa ihmisillä 
esiintyvään trikotillomaniaan (pakonomai-
nen hiusten repiminen) (Garner et al 2004). 
 Parturoinnin seurauksia hiirille on 
myös tutkittu. Aivojen kokoon parturoinnilla 
ei näyttäisi olevan vaikutusta, mutta partu-
rointi pienentää aivojen dendriittien tiheyttä 
parturoitavalla hiirellä. Uroksilla huomattiin 
myös ruumiin massan pienenemistä partu-
roitavilla hiirillä (Sarna et al 1999).
 Jos parturointi on normaalia käy-
töstä hiirillä, sitä luulisi myös esiintyvän 
luonnossa. Kysyessäni asiaa tohtori Kalueff 
vastasi, ettei ole törmännyt tutkimuksiin, 
joissa olisi raportoitu parturointia luonnon 
populaatioissa, mutta epäili, että luultavasti 
sitä kuitenkin esiintyy. Parturointi on hänen 
mukaansa niin kätevä keino osoittaa valtaa 
ilman tappelua, että olisi varsin todennä-
köistä, että sitä esiintyisi myös luonnossa. 
Hän lisäsi kuitenkin myös, että häkkien pieni 
tila lisää parturointikäyttäytymisen tarvetta, 
sillä pienessä tilassa tappeluitakin syntyy hel-
pommin. 
 Hiirten parturointikäyttäytyminen 
on kiinnostava aihe, josta kaivattaisiin yhä 
uutta tutkimusta. Erityisen kiinnostavaa olisi 
tietää, esiintyykö kyseistä käytöstä luonnossa 

ja normaaliolosuhteissa, vai onko se todella 
häiriökäyttäytymistä joka johtuu koe-eläin-
ten stressistä. Lisätietoa kaipaavien kannat-
taa perehtyä lähdeluettelon artikkeleihin. 

Lähteet:
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Whishaw ”The Dalila effect: C57BL6 mice 
barber whiskers by plucking”, Behavioural 
Brain Research 108 (2000) 39-45

K. Militzer & Elvira Wecker “Behaviour-asso-
ciated alopecia areata in mice”, Labora-
tory Animals (1986) 20,9-13

E. Strozik & M.F.W. Festing “Whisker Trim-
ming in mice”, Laboratory Animals (1981) 
15, 309-312

Joseph P. Garner, Brett Dufour, Laura E. 
Gregg, Sandra M. Weisker, Joy A. Mench 
”Social and husbandry factors affecting 
the prevalence and severity of barbering 
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Applied Animal Behaviour Science 89 (2004), 
263-282

Suurkiitokset Allan V. Kalueflle erittäin mie-
lenkiintoisesta haastattelusta!
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Lehdykän Lintutietoisku 
Rasva on muuttolintujen polttoainetta
WILLIAM VELMALA

Muuttolinnut ovat vuodenaikojen 
mukaan siellä, missä elinolosuhteet 

ovat niille suotuisat – kesällä pohjoisen 
vehreydessä ja talvella etelän lämmössä. 
Muuttomatkallaan linnut saattavat lentää 
jopa tuhansia kilometrejä yhtämittaisesti. 
Tällaisten matkojen varalle niillä täytyy olla 
keinoja, jotka takaavat riittävän energian 
saannin.

Jo kauan sitten kesyhanhien ja 
muiden tarhoissa tai häkeissä pidettyjen lin-
tujen on tiedetty lihovan tiettyinä vuode-
naikoina, mutta myös luonnonvaraiset linnut 
lihovat keräämällä rasvaa elimistöönsä. 
Linnut keräävät rasvaa ennen kaikkea muut-
tomatkaa varten tarvittavaksi energiaksi. 
Ne voivat kerätä jonkin verran ylimääräistä 
rasvaa myös pesintää varten tai talven 
ajaksi.

Ylensyönnillä evästä muuttomatkalle

Lihominen ja ylimääräisen rasvan kerty-
minen ei johdu aineenvaihdunnan ale-

nemisesta tai liikunnan puutteesta, vaan 
silkasta ylensyönnistä. Varpuslinnut saatta-
vat muutolle valmistautuessaan syödä jopa 

40 prosenttia normaalia enemmän.
Rasvaa kertyy ihonalaiskudokseen 

eri puolille linnun kehoa, mutta myös muu-
alle elimistöön, kuten sisäelinten ympärille. 
Rasvavarastoja voi nähdä kellertävinä alu-
eina linnun vatsapuolella, kun puhaltaa 
kevyesti linnun höyhenystä sivuun. Lintujen 
rengastuksen yhteydessä tätä näkyvän 
rasvan määrää arvioidaankin siihen tarkoi-
tukseen kehitetyllä asteikolla. Tämän avulla 
voidaan laskea ja arvioida, kuinka pitkälle 
lintu pystyy lentämään tietyissä olosuh-
teissa.

Puolet painosta rasvaa

Pitkään muuttomatkaan valmistautuvat 
linnut keräävät suuremmat rasvava-

rastot kuin lyhyeen lentoon varustautuvat 
muuttajat. Pitkänmatkanmuuttajat, kuten 
Suomesta Saharan eteläpuolelle Afrikkaan 
muuttavat varpuslinnut, voivat jopa kaksin-
kertaistaa painonsa pitkille lentomatkoille 
valmistautuessaan. Puolet linnun painosta 
voi olla pelkkää rasvaa! Sopivissa olosuh-
teissa tällainen lihotuskuuri voi onnistua 
parissa viikossa.

Harmaasieppo muuttaa talveksi tuhansien kilometrien päähän 
trooppiseen Afrikkaan. Matkaevääksi se kerää ihonsa alle lähes 
painonsa verran rasvaa. ©William Velmala
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Yleisesti pienet linnut, kuten varpus-
linnut, voivat kerätä suuremmat rasvava-
rastot kuin suuret linnut, kuten vaikkapa 
kurjet tai petolinnut. Mitä suurempi lintu on, 
sitä vähemmän se tarvitsee rasvavarastoja, 
sillä suuret linnut ovat tehokkaampia lentä-
jiä ja ne kuluttavat lentämiseen suhteessa 
vähemmän energiaa kuin pienet linnut. 
Ne pääsevät pienemmällä rasvamäärällä 
perille ja toisaalta ylimääräinen paino aina 
myös rajoittaa lentämistä, joten rasvaa ei 
voi eikä kannata kantaa liikaa mukanaan.

Tehokas polttoaine

Muuttomatkalla tarvittava energia 
varastoidaan pääosin rasvana, sillä se 

sisältää yli kaksi kertaa enemmän energiaa 
kuin valkuaisaineet tai sokerit. Rasvan pala-
essa elimistössä syntyy sivutuotteena vettä 
– sitäkin yli kaksi kertaa niin paljon kuin val-
kuaisaineiden tai sokereiden palaessa. Siksi 
muuttolinnut voivat olla pitkiäkin aikoja juo-
matta, esimerkiksi merta tai aavikkoa ylittä-
essään

Rasvavarastot ja niiden sisältämä 
energiamäärä on monilla linnuilla sitä luok-
kaa, että niiden avulla pystyy hyvinkin 

nykyaikaisen matkustajakoneen lentosuo-
ritukseen. Toisaalta kaikki muuttomatkan 
aikana varastoitu rasva ei välttämättä aina 
ole tarkoitettu pelkästään lentomatkan polt-
toaineeksi. Ainakin joidenkin arktisilla alueilla 
pesivien lintujen pesimämenestys saattaa 
riippua paljon siitä, kuinka hyvin ne ovat 
onnistuneet tankkaamaan ja säästämään 
energiaa muuttomatkansa aikana.
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Vaihtoehtoiset pönttötalkoot
MIKKO PENTINSAARI

Jo useana vuonna peräkkäin Oulun 
linnuille on tarjottu pesänrakennuspai-

koiksi killan ylläpitämiä linnunpönttöjä. Viime 
talven aikana innokkaat biologian opiskeli-
jat rakensivat (asuntomessujen kunniaksi?) 
Oulun Normaalikoulun puutyöluokassa ison 
läjän aivan uusia pönttöjä, jotka sitten alku-
keväästä vietiin maastoon. Lepakonpönt-
töjäkin rakennettiin. Ja hyvä niin, pitäähän 
tiaisilla ja nahkahiirillä olla katto pään päällä. 
Linnunpönttöhuuma on kuitenkin johtanut 
erinäisten lintuja pienempien ja huomaa-
mattomampien eläinten suoranaiseen syr-
jintään. Kuka tekisi pöntön kotia etsivälle 
pistiäiselle?

Pistiäiset eivät vaadi paljoa. Riittää, 
kun leikkaa vaikkapa maito- tai mehupur-
kista yläosan pois ja täyttää purkin sopivilla 
pesäkoloilla. Esimerkiksi koiranputken ja kar-
hunputken varret ovat tähän tarkoitukseen 
hyviä. Jotkut lajit pesivät myös järviruo’on 
varsiin, ja vadelman ja ohdakkeiden var-

sissakin on omat asukkaansa. Jos jossakin 
nurkassa lojuu käyttämättömänä vanha 
bambuvapa, tässä on oiva tilaisuus ottaa se 
hyötykäyttöön. Varret katkotaan siten, että 
pätkät jäävät pari senttiä lyhyemmäksi kuin 
purkki, johon ne tungetaan. Purkin reuna 
muodostaa tällöin ”pönttöön” sateelta suo-
jaavan reunuksen.

Pöntöt viedään maastoon loppu-
kesällä, joskus heinäkuun loppupuolella – 
tätä vuotta ajatellen on siis jo myöhäistä, 
mutta nyt on hyvä hetki kerätä varsia 
valmiiksi ja askarrella pönttöjä ensi kesää 
varten. Pöntöt sijoitetaan kyljelleen sopiviin 
paikkoihin sen mukaan, minkä kasvin varsia 
pönttöihin on käytetty. Esimerkiksi koiran-
putkipönttö viedään pääsääntöisesti sellai-
seen paikkaan, jossa kasvaa koiranputkea. 
Tämä sääntö ei ole mitenkään ehdoton, 
sillä useimmissa tapauksissa pistiäisille kel-
paavat monenlaiset varret. Pönttö asete-
taan maanpinnalle tai sen läheisyyteen 
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siten, etteivät vesi ja tuuli (tai uteliaat ihmiset 
ja muut selkärankaiset) uhkaa sen olemas-
saoloa. Pöntön ankkuroiminen paikoilleen 
oksien tms. avulla on suotavaa. Erityisesti 
rannoille sijoitettavien pönttöjen kanssa on 
oltava tarkkana.

Koiranputkipönttö valmiina maastoon vie-
täväksi.

Pönttöjen asukkaat

Pistiäispönttöjen ”taka-ajatuksena” on 
Oulun seudun ja muunkin Suomen 

myrkkypistiäisfaunan kartoitus. Lajien levin-
neisyys tunnetaan vielä perin huonosti, sillä 
alan harrastajia on varsinkin täällä pohjoi-
sessa todella vähän. Erityisesti Lapin läänin 
etelä- ja keskiosissa on vielä paljon teke-
mistä pistiäisrintamalla. Sama pätee (ehkä 
perhosia lukuun ottamatta) kaikkiin muihin-
kin hyönteisryhmiin.

Edellä kuvattuihin pönttöihin pesivät 
sellaiset pistiäislajit, jotka normaalistikin käyt-
tävät kasvinvarsia pesäkäytävinä. Muun-
kinlaisia keinopesiä voi rakentaa, mutta ei 
niistä tällä kertaa sen enempää. Kasvien 
varsiin pesiviä lajeja on useissa pistiäisryh-
missä, esimerkkeinä mainittakoon simame-
hiläiset (Hylaeus) sekä Passaloecus-suvun 
petopistiäiset. Näiden lajien perässä seu-
raavat mahdolliset loiset (enimmäkseen pis-
tiäisiä nekin). Ne ovat itse asiassa vieläkin 
kiinnostavampia kuin isäntäpistiäiset, sillä 
niiden levinneisyys ja elintavat tunnetaan 
useissa tapauksissa erittäin huonosti. 

Kun pöntöt on viety maastoon, ne 
jätetään paikoilleen talven tuloon asti. 
Ennen lumipeitteen tuloa pöntöt haetaan 

talteen ja niille annetaan viikon tai parin mit-
tainen kylmäkäsittely. Tämä tehdään siksi, 
että varsiin rakennetuissa pesissä kehittyvät 
pistiäiset vaativat lepovaiheen kehityksen 
saattamiseksi loppuun. Otuksille siis uskotel-
laan, että talvi tuli ja meni. Kylmäkäsittelyn 
jälkeen pöntöt tuodaan sisälle huoneen-
lämpöön, laitetaan isoon lasipurkkiin tai 
johonkin vastaavaan astiaan (kannen tilalle 
harsokangasta) ja odotetaan jännityksestä 
täristen aikuisten pistiäisten kuoriutumista. 
Pelosta ei tarvitse täristä, sillä kasvinvarsiin 
pesivät pistiäiset ovat pääasiassa pieniä, ja 
niitä voi käsitellä melko huolettomasti saa-
matta pistosta.

Aikuiset pistiäiset talletetaan lmi-
purkkeihin, eppareihin tms. ja laitetaan joko 
pakastimeen tai n. 70-prosenttiseen etano-
liin. Pakastaminen on näistä vaihtoehdoista 
mielestäni parempi, sillä kuivia yksilöitä on 
helpompi käsitellä kuin märkiä (viina saat-
taa joskus turvottaa pistiäisiä, niiden kar-
vapeite sotkeutuu helposti, eikä kukaan 
varmaan muutenkaan halua käyttää baa-
rikaappinsa sisältöä tähän tarkoitukseen). 
Otusten tappaminen voi jonkun mielestä 
olla moraalisesti arveluttavaa, mutta pie-
nimuotoinen kasvatustoiminta ja yksilöiden 
tallentaminen ei vaikuta lajien kantoihin 
millään tavalla. Jos ei itse innostu määrit-
tämään pistiäisiä, ne kannattaa toimittaa 
joko minulle tai jollekulle muulle pistiäisten 
parissa puuhastelevalle henkilölle. Niin tai 
näin, näytteet on aina varustettava merkin-
nöillä, joista käy ilmi pöntön sijoituspaikka 
ja aika. Muuten hukataan arvokasta tietoa 
ja pönttöjen rakentelussa on nähty turhaa 
vaivaa.

Passaloecus eremita -petopistiäinen on yksi 
pönttöjen mahdollisista asukkaista.
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KENTTISMUSTELMAT
Vesielukka 2005
MAIJA NIVA

Mudan keruuta lammella.

Hailuodossa

Vettä, mutaa ja veden eläimiä, siinäpä 
kymmenen päivän anti lyhykäisyydes-

sään. Mukava aloitus ja pehmeä lasku kesän 
kenttäkurssirupeamalle. Hailuodon osuus sai 
aloittaa kurssin alkukesän auringon lämmit-
täessä jo mieliä kesää varten. 
 Maanantaiaamuna 9.30 aloitet-
tiin luentojen parissa aseman ruokalassa. 
Päivä tuntui raskaalta jo aamusta ilman 
huonontuessa sisällä ja auringon kimmeltä-
essä aina vain kauniimmin merelle. Mutta 
pakko oli teoriaa pitää, että opettajat saivat 
tilat järjestettyä käytännön töitä varten.
 Tiistaina meidän ryhmämme ohjel-
massa oli murtoveden pohjaeläimiin tutus-
tuminen. Tuuli oli edellisestä päivästä ylty-
nyt ja niinpä tyrskyrannalla oli suhteellisen 
mielenkiintoista käydä keräämässä näyt-
teitä. Etenkin hänellä, joka laittoi kahluuhou-
sut jalkaansa, käveli syvemmälle ja kumarsi 
merelle päin ottaakseen pohjasta kiven. 

Sen jälkeen oli vaatteiden vaihto edessä, 
aalto kun yleisesti sisältää paljon märkää 
vettä. Harjoitusten tarkoituksena oli tutus-
tua myös erilaisiin näytteidenottovempe-
leisiin. Niinpä heitimme satama-altaan 
pohjaan hyvin antiikkisen näköisen metal-
lisen noutimen, jolla saimme saaliiksi - yllä-
tys, yllätys - paljon öljyistä mutaa. :) Yksi 
päivän lajeista oli muistaakseni koko kent-
tiksen “maskotiksikin” päätynyt ”kilikki”.
 Keskiviikkona jatkettiin labran puo-
lella, aiheena tällä kertaa murtoveden ja 
lampien eläinplankton, joista allekirjoittanut 
innostui toden teolla. Oli sen verran mielen-
kiintoisen näköisiä veijareita nämä Asphlan-
chnat ja Bosminat. Muistan kyllä kuulleeni 
joitain vastaväitteitäkin näiden mukavuu-
desta, mutta jokaisellahan on oikeus mieli-
piteeseen.
 Torstai oli sitten se viikon tuulisin 
päivä ja totta kai, meidän ryhmämme suun-
tasi kohti merta ison ja painavan poikas-
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nuotan kanssa. “Eteenpäin vaan, totesi bio-
logi upottavalla suolla.” Vesirajan siirryttyä 
useita metrejä maalle päin tuulen voimasta, 
emme voineet kovin syvälle mennä, mutta 
saalista tuli silti ihan laskettavaksi asti. Neo-
mysis integer taisi olla se laji, joka sai kun-
nian olla nuottamme suurilukuisin saalis pien-
ten kalanpoikasten kera. Lajia ei niin pie-
nestä kalasta voitu luotettavasti osoittaa. 
Iltapäivällä harjoiteltiin kalojen merkitsemistä 
ja ravintonäytteiden ottoa niin elävältä kuin 
kuolleeltakin kalalta. Illalla oli vielä ohjel-
massa verkkojen lasku seuraavaa päivää 
varten. 
 Perjantai sujuikin sitten rattoisasti 
NORDIC-yleisverkkojen parissa, joilla oli siis 
haettu saalista Pöllänlahdelta. Kiiskejä ja kol-
mipiikkejä riitti. Ihoa pisteli, kun niiden piik-
kejä koitti parhaan taitonsa mukaan väis-
tellä. Vieläpä kun aika harvat niistä olivat 
menneet verkkoon niin, että ne olisi saanut 
sieltä siististi sujauttamalla pois… Saimme 
myös harjoitella näytteiden ottoa kalojen 
iänmääritystä varten. Kaiken kaikkiaan erit-
täin mukava päivä, hyttyshyökkäyksistä huo-
limatta.
 Lauantai oli viimeinen päivä Hai-
luodon osalta, aiheena lampien pohjaeläi-
met. Silloin päästiin lillimään mutaan oikein 
luvan kanssa, eikä ollut äiti kieltämässä niin 
kuin lapsena saattoi olla. Osa taisi olla oikein 
omassa elementissään tässä, minä en. Sen 
verran monia hämähäkkejä näkyi juoksen-
televan kortteiden seassa, että selkäpiitä 
karmi. Mutta ne kotilot oli kyllä mukavia. Ilta-
päivästä päästiin kotiin viettämään ansait-
tua vapaapäivää. Seuraavana päivänä 
nokka kohti pohjoista.

Oulangalla

Maanantaiaamu Oulangalla, aamiai-
nen tuntui olevan hotellitasoa, vaikka-

kin raksamiesten töiden äänet hieman häi-
ritsivät tunnelmaa. Päivän ohjelmassa olivat 
järvien pohjaeläimet. Ah, kuinka kaunista 
siellä oli, tyyni pieni järvi puiden keskellä, 
aurinko paistoi ja linnut lauloi. Vesikin oli 
kirkasta. Harjoiteltiin “potkuhaaveilua”, eli 
haavi tukevasti pohjaan ja sen edestä potkit-
tiin pohjaa, jotta eliöt siirtyisivät haaviin. Ilta-
päivä kului labran puolella lajeja tunnistellen.
        Tiistaina oli jälleen vuorossa plank-
tonpäivä, vesinäytteiden ottoa ja lajintun-
temusta. Lisäksi teimme pienet ryhmätyöt 

liittyen vesikirppuihin. Planktoninnostukseni 
sen kuin kasvoi. Joskohan tästä saisi vaikka 
aiheen tulevaisuuden gradua varten?
 Keskiviikkona potkuhaaveiltiin 
vedessä. Se olikin jo hieman haastavampaa, 
vaikka ihan Oulankajoen tulvan keskelle 
meitä ei laitettukaan. Iltapäivä jälleen viinan-
höyryisessä labrassa, jossa kolmen ryhmän 
työskennellessä yhtä aikaa nousi lämpötila-
kin sen mukaisesti, mitä pidemmälle päivää 
päästiin. Sää ulkona jatkui edelleen muka-
van kesäisenä neidonkenkien kukkiessa. 
Lähes päivittäin tuli käytyä Kiutakönkäällä 
ihailemassa kosken kuohuntaa ja kukkivia 
lapinvuokkoja sekä tuulettamassa aivokop-
paa raikkaalla kesätuulella. 
 Torstaipäivä oli jaettu sitten kah-
teen osaan, josta aamupäivä kului sähkö-
kalastellen kalanviljelylaitoksella. Sehän se 
arveluttavaa hommaa olikin, kun ei saanut 
missään kohtaa puvussa olla reikää… Ennak-
komateriaalimme kyllä raportoi työtapatur-
mien olevan harvinaisia, mutta toki mahdol-
lisia. Me kyllä selvisimme tehtävästä hyvin, 
mutta suurin osa niistä taimenen poikasista 
valitettavasti ei. Alkoivat reppanat uida 
selkää. Opettajamme mielestä asialla saat-
toi olla tekemistä sen kanssa, että taimenet 
olivat istutettuja. Oli niin tai näin, saimme 

Potkuhaavintaa.
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kyseenalaisen kunnian olla se ryhmä, jolla 
kuoli eniten kaloja.
 Iltapäivä määritettiin sitten kalo-
jen ikää erilaisin menetelmin. Kuuloluita vär-
jättiin ja niitä ruskistettiin, laskettiin vuosi-
renkaita kiduskannen luista ja suomuista. 
Urakan jälkeen taisi suurin osa porukasta 
vetäytyä joko labraan tai omaan huonee-
seen valmistautumaan seuraavan päivän 
tentteihin.         
 Perjantaina opitut taidot pääsivät 
siis koetukselle ja niin taisi käydä, että kaikki 
olivat asiat omaksuneet riittävillä tiedoilla tai 

taidoilla. Kurssi oli ohi ja kotimatka sai alkaa. 
Edessä juhannusloma ennen kasvikenttistä. 
 Jotta nyt ei jäisi tuleville kenttisläi-
sille mielikuvaa, että labroja ja lattareita taisi 
olla koko kurssi täynnä, niin voin paljastaa: 
parhaiten tentissä taisivat pärjätä ne, jotka 
ottivat ilon irti kurssista makkaran paiston 
ja omaehtoisen nesteytyksen voimin. Näin 
ainakin kuulin. :) Päällimmäisenä mielessä 
ovat ne hyvät muistot ja hauskat hetket ja 
rento ilmapiiri ja rento aikataulu ja ja ja… 
Yhtään epäröimättä voin suositella kaikille 
epäilijöille!

Kasvikenttis 2005
TEIJA AARREKARI JA INKA KYNSILEHTO

Hailuoto 29.6 -7.7

Kasvikenttikselle saavuimme jo kurssin 
aloitusta edeltävänä iltana, ja ensi-

töiksemme valloitimme muumitalon kurssin 
ajaksi. Ilma oli loistava, ja lämpöä ja aurin-
koa piisasi koko kurssin ajan. Opettajina toi-
mivat Annamari Markkola, Juha Markkola, 
Anu Eskelinen, Jukka Lamppu ja Jarmo Lai-
tinen. Jokaisen opettajan kanssa vietimme 
aikaa puoli päivää, jolloin kävimme läpi eri 
kasvupaikkojen kasveja. Paarmoja riitti ja 
yksi punkkikin löytyi. =) Ai niin, olihan siellä 
muutama kasvikin.  Tenttiä varten kävimme 
kertaamassa kasveja ”niityllä”, joka oli kyl-
lästetty lehmänlannalla ja lehmillä. Paikka 
oli myös hieman vetinen, pahalta hajulta 
sekä märiltä vaatteilta ei säästytty, paar-
mat kylläkin tykkäsivät. Näimme kuitenkin 
pari harvinaisempaa lajia, joista yksi oli Hip-
puris tetraphylla! Viikon aluksi näimme myös 
harvinaisen ruijanesikon (Primula nutans var. 
jokelae).
 Lauantai-iltana kävimme testaa-
massa ravintola Ranta-Sumpun karaoke-
laitteita ja tanssilattiaa, koska sunnuntai 
oli vapaapäivä. Tunnelma oli kostea, tosin 
seuraavana aamuna jälkibitterinen. Jatkot 
olivat tietenkin riemuliiterissä, jossa olimme 
jo aiempina iltoina kärytelleet makkaraa 
(tänä iltana tuli nakkeja) ja nauttineet usei-
den suomalaisten olutvalmistajien tuotteita. 
Sauna lämmitettiin myös joka päivä, ja 
se pysyi lämpimänä iltamyöhään saakka. 
Saunaa ei olisi muuten lämmitetty, mutta 
kun paikka kuhisi lentopalloa pelanneista 

hikisistä biologeista, katsoimme saunan 
olevan tarpeen. Hien saimme myös irti pullo-
sodassa, jossa tarkoitus oli lyödä mahdollisim-
man monta kertaa kaveria pullolla päähän 
tai muualle ruumiiseen sekä varastaa muiden 
pullot. Homma onnistui mustelmille asti ja itku 
tuli pitkästä ilosta. Mainittakoon vielä, että 

Karaokea Sumpussa.



25Lehdykkä 2 / 2005

pullot olivat tyhjiä ja MUOVISIA.
 Toinen osa Hailuodon osuudesta 
oli kasvien ekologiaa. Viikko alkoi Jukka 
Lampun yhteyttämistehokkuustyöllä, josta 
teimme myös kurssin lopuksi seminaarin 
(jee!!). Jokaisen opettajan kanssa teimme 
erilaisen ekologisen työn, ja töiden tulokset 
esiteltiin viimeisen aamun seminaarissa. 
Seminaarin jälkeen kävimme lepuuttamassa 
hermojamme pari päivää koto-
salla, jonka jälkeen suunta-
simme kohti Oulangan tutkimus-
asemaa.

Oulanka 11 - 22.7.

Oulangalla työrytmi oli 
samanlainen kuin Hailuo-

dossa, puolet ajasta oli kas-
videmoja ja puolet ekologisia 
töitä. Ensimmäinen viikko oli 
suoviikko ja toinen metsäviikko. 
Suoviikon päätteeksi oli suo-
juoksu, jossa testattiin suotietä-
mystämme. Tuli muuten Sphag-
numit tutuiksi. Oulangalla opet-
tajina olivat suoviikolla Anna-
mari, Karita, Anu, Jarmo ja Outi, 
ja metsäviikolla Annamari, 
Karita, Pirkko ja Oddvar. Oddvar 
innostui myös pelaamaan len-
topalloa nuorison kanssa. Lisäksi 
saunoimme ja uimme Oulanka-
joessa. Viuhahduksiakin tapah-
tui.
 Lauantaipäivänä oli 

Painimatsikin otettiin.

aihetta juhlaan, koska sunnuntai oli taas 
vapaa. Emme päässeet kuitenkaan legen-
daariseen Hautajärvenpaariin vaan jou-
dumme pitämään omat bileet takkahuo-
neessa. Meno oli villiä (orejakin löytyi!) ja 
monenmoista tanssijaa eksyi lattialle joraa-
maan naama punaisena. Mukana menossa 
oli myös pari pelimiestä. Reetua ei tällä 
kertaa perinteestä poiketen soitettu, vaikka 
hänkin on aika pelimies. Bileet päättyivät 
aamuneljältä, jolloin musiikki katkesi ja tans-
sista sekä norjalaisesta väsähtäneet biolo-
git kömpivät peteihinsä. Norjalainen oli kyllä 
kesän haastavin hittipeli, jossa ruhjeita syntyi 
ja hiki virtasi. Hauskaakin oli. Kerran pelissä oli 
mukana aito norjalainen, joka oikeutti meitä 
pelaamaan peliä entistäkin enemmän.
  Lisäksi teimme mukavia retkiä kurs-
sin aikana. Kävimme niittämässä tulvaniityn 
Oulankajoen rannassa oikeilla viikatteilla ja 
oheistoimintana siellä oli lajidemoja. Toinen 
retkemme suuntautui Riisitunturille, jossa satoi 
vettä melko reippaasti koko päivän ajan. 
Sade oli tervetullutta, koska koko kesä tähän 
asti oli ollut pelkkää hellettä ja auringonpais-
tetta. Bussimatka takaisin tutkimusasemalle 
oli sitäkin haastavampi, koska kaikki vaatteet 
olivat alta ja päältä läpimärkiä. Bussimuoti 

   Hauskaa iltaa.
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olikin mitä mainioin. Lisäksi pääsimme käy-
mään Venäjän rajan tuntumassa olevassa 
lehdossa, jossa kasvoi muun muassa tikan-
konttia  (Cypripedium calceolus). Paikka oli 
tosi fantsu ja paarmojakin oli. 
 Kurssiin kuului myös seminaari ja 
lajintunnistustentti. Seminaaria väännettiin-

kin sitten viimeinen ilta ja viimeisenä aamuna 
esitimme kääpätyömme tulokset. Toki muut-
kin ryhmät esittivät omat tuloksensa ekologi-
sista töistä. Teimme muuten Oulangalle pie-
nehkön kääpänäyttelyn kurssilla löydetyistä 
lajeista, joka loppujen lopuksi onnistui aika 
hienosti. Käykää katsomassa!

Aino mittaa puun halkaisijaa.

Maaelukka 2005
VILLE SUORSA JA MIKKO PENTINSAARI
Lintupäivät 24.-27.5.

Tästä se kenttiskesä sitten alkaa. Rennolla 
retkeilyllä tosin. Lintupäivien ensimmäi-

set askeleet otettiin Oulun saaristossa, Hieta-
saaressa, kulttuurilintujen ja kartoituslasken-
tojen merkeissä. Ryhmämme ”Team Testos-
teroni” koostui seitsemästä raavaasta mie-
hestä ja yhdestä meitä kaitsemaan uskal-
tautuneesta naisesta (joka taisi oikeasti olla 
mukana vain siksi ettei mahtunut enää 
muihin ryhmiin). Oppaanamme toimi kun-
nioitettu Kari Koivula. Ensimmäinen päivä 
menikin monella kiikareiden käytön ja lukuis-
ten uusien lajien opettelussa. Siinä sivussa lai-
tettiin sadetakkia vuoroin päälle ja vuoroin 
reppuun, sekä kartoitettiin muutama ruu-
dullinen kulttuurilintuja. Hietasaaren lajistoa 
yleisimmillään edustivat pajulintu, peippo 
ja räkättirastas. Harvinaisimpien lintujen jou-
kosta erottuivat nokkavarpunen, pikkutiira 

ja mustapääkerttu. Hyönteishavainnoista 
hauskin oli lepänkäävästä löytynyt Myce-
tophagus multipunctatus -pikkuriiviö, joka oli 
Mikolle yksi vuoden ensimmäisistä eliksistä.
 Toisena aamuna polkupyörä vaih-
dettiin onnikkaan ja suuntana oli Lumijoki. 
Tarkoituksenamme oli tutustua pohjoispoh-
jalaiseen pelto- ja rantalinnustoon sekä kar-
toittaa peltolinnustoa. Kiurun mölyämiseen 
hetkellisesti kyllästynyt Mikko nappasi ohi-
mennen pellonreunasta aidantolpasta taas 
itselleen uuden lajin, tällä kertaa harvinaisen 
maakiitäjäisen. Sää oli nyt jo oikein kesäinen, 
rannoilla siis kelpasi tallustella ja lintuja kat-
sella. Pitkännokan laajalla rantaniityllä tutus-
tuimme eri lajien pesiin, ja koetimme nähdä 
pensastossa laulavan peltosirkun. Ennen nii-
tylle menoa suurviisarimme kehotti porukkaa 
käymään tarpeillaan jos tarvis oli, seuraa-
van kolmen tunnin aikana kun ei olisi paik-
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kaa minne piiloutua. Niitty oli nyt onnek-
semme todella kuiva, mutta silti saimme 
kokeilla ojien yli hyppimistä sekä suunnis-
tusta miehenmittaisessa ruovikossa. Tämän 
jälkeen olikin todella hauska päästä paista-
maan kenttäkurssikesän ensimmäiset mak-
karat.
 Kolmantena päivänä ohjelmassa 
oli tutustumista Sanginjoen metsälinnustoon 
sekä linjalaskennan kiemuroihin. Bussista ulos-
tauduttuamme Kari antoi lyhyet toimintaoh-
jeet, jonka jälkeen suunnistajaksi uskaltautu-
nut henkilö otti yhteyden yläilmoihin ja lähti 
etenemään oletettua viivaa metsän sisään. 
Me muut, monien kehotusten jälkeen, seu-
rasimme. Viiva oli teoriassa suora, mutta 
käytännössä aivan jotakin muuta – maasto 
asetti omat rajoituksensa ja GPS-laite näytti 
aiheuttavan suunnistajassa ainakin aluksi 
hieman hämmennystä. Alkuunsa saimme 
kulkea komeassa kuusikossa kuunnellen tiltal-
tin sekä punarintojen ja laulurastaiden kon-
serttia. Kohta huomasimme olevamme pit-
kospuupolulla keskellä suurta avohakkuuta 
- Oulun kaupungin luontopolulla! Porukan 
äänikorva oli jo harjaantunut erottamaan 
lajit toisistaan. Linjalomakkeille tehtiin siten 
useita kryptisiä merkintöjä: Plus, Fcoe, Atri, 
Tphi ja Pmod. Päivän päätteeksi harras-
tettiin makkaranpalvontaa Isokankaan laa-
vulla sekä suoritettiin reilun kolmen kilomet-
rin pikataival bussipysäkille.
 Kaikki hauska loppuu aikanaan, 
niin lintupäivätkin. Neljäs ja viimeinen päivä 
vietettiin myrskyisässä säässä Ruukin Revon-
nevalla tutustuen suolinnustoon ja piste-
laskentoihin. Ensimmäinen tapaamamme 
elukka oli kaikkea muuta kuin siivekäs, 
yllätimme nimittäin hirven kesken aamutoi-
mien. Ei se meille edes huomenia huudellut, 
vaan kaikkosi pikimmiten etuviistoon oike-
alle. Kohta alkoi lintujakin näkyä: keltavästä-
räkkejä, pikkukuoveja ja isokäpylintuja. Kaa-
roilla kävellessämme emme vielä tienneen 
todellisesta suosta mitään, saimme siihen 
kosketuksen vasta kun Kari veti meidät 
keskelle avosuota. Eipä siitä rahkasam-
malpatjan päällä keikkumisesta kukaan 
tainnut kuivin jaloin selvitä, vaan jokaisen 
lahkeet värjäytyivät suovedestä enemmän 
tai vähemmän ruskeiksi. Suon ylitys kuiten-
kin kannatti. Pääsimme nimittäin seuraa-
vaksi tutustumaan sympaattisiin töyhtöpäi-
hin, töyhtötiaisen poikasiin. Oikein kädestä 

pitäen. Näimme vierestä myös todella 
upean koiras sinisuohaukan, yhden hienoim-
mista petolinnuistamme. Toinen ryhmä onnis-
tui näkemään myös turturikyyhkyn keskellä 
suota, tuon eteläsuomen pelloilla hyvin har-
vakseltaan pesivät kulttuurilajin. Lintupäivil-
läkin voi siis odottaa näkevänsä ihan mitä 
vain! Suojuoksun jälkeen olimme jo aika 
naatteja, ja bussin pehmeisiin penkkeihin 
oli mukava turvautua. Alkumatkasta julis-
timme leikkimielisen pinnakisamme voitta-
jan, ”Team Testosteroni” vei voiton hienoi-
sella marginaalilla ja 111 lajilla.

Oulanka 9.-18.8.

Maaelukalla aloitettiin ja maaelukalla 
lopetettiin, kenttäkurssikesä. Tiedossa 

oli siis jälleen saunomista, uintia, lentopalloa, 
makkaraa ja olutta sekä rentoa yhdessäoloa 
opiskelutovereiden kanssa. Sitä päätarkoi-
tusta eli opiskelua unohtamatta. Oulangalla 
myös kirjoittajien tiet erosivat (ts. kirjoittau-
duimme eri ryhmiin, ei mitään sen kummem-
paa). Seuraava katsaus noudattaa pääasi-
assa sitä järjestystä, jossa Ville kaiken koki ja 
näki.
 Day 1. Ensimmäisenä aamuna 
veimme Pakasen Veli-Matin kanssa pikku-
nisäkäspyydykset Merenvaaran pakettipel-
lolle. Vellu oli varma, että huomenna pyy-
dyksissä killuu vesipäästäinen. Sehän olisi 
kiva nähdä. Pelästytimme pellon heinäla-
dosta myös kaksi poroa, mitähän ne siel-
lä… Iltapäivällä laskimme jäniksen papa-
noita vakioruuduilta aseman vierestä. Puput 
olivat olleet hyvin kitsaita papanoidessaan, 
ja selvisimme urakasta helpolla. Siispä läh-
dimme retkeilemään rajavyöhykkeen tuntu-
maan. Kävimme katsomassa mm. maakot-
kan pesää, valitettavasti poikaset olivat jo 
lähteneet pesästä. Yhytimme yhden poika-
sen kuitenkin vähän matkan päästä männyn 
latvasta. Komea oli tuo nuorukainen, ja 
kaikki pääsivät sitä vielä kaukoputkella ihaile-
maan. Ilmeisesti sama kotka näyttäytyi myö-
hemmin kurssilla muillekin. Ensimmäisenä päi-
vänä myös kaivettiin Välimäen Panun opas-
tuksella pitfall-pyydyskenttä Puukkosuolle ja 
viereiseen metsään.
 Day 2. Toinen päivä aloitettiin myös 
Vellun johdolla. Suuntasimme oitis koke-
maan eilen laittamamme pyydykset. Jän-
nitys laukesi heti ensimmäisellä pyydyksellä, 
kun onneton peltomyyrä ei ollut millään 
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voinut vastustaa syötiksi laittamaamme 
juustonkimpaletta. Toiseen pyydykseen oli 
haksahtanut metsäpäästäinen, ja saatiinpa 
se vesipäästäinenkin ihmeteltäväksi. Vellu 
opasti meidät vielä kallojen ja jätösten 
ihmeelliseen maailmaan. Miten sen pelto- 
ja lapinmyyrän nyt erottikaan, kummalla 
oli yläleuan toisessa poskihampaassa viides 
silmukka? Iltapäivällä vaihdoimme aihetta 
kun Välimäen Panu otti meidät huostaansa. 
Panun johdolla tutustuimme labrassa eri-
laisiin öttiäisiin sekä kävimme johtajamme 
sanoin ”harjoittamassa runkkulihaksia” eli 
seulomassa kariketta joen toisella puolella. 
Iltareippailut Kiutavaaralle sisälsivät nelisen 
kilometriä soutamista ja kuutisen kilometriä 
tarpomista jyrkässä rinteessä. Mutta palk-
kioksi saimme ihailla todella komeita koil-
lismaisia vaaramaisemia sekä kolmea lajia 
mehtikanoja. Samaan aikaan toisaalla, Kuu-
samon keskustan liepeillä, kaksi hahmoa 
heilui haavien kanssa vanhalla urheiluken-
tällä yöhön asti saaden saaliiksi nelisenkym-
mentä sienipallokasta ja kaikkea muuta mie-

Maakotkanuorukaista ihailemassa.

lenkiintoista. Ja illalla uni maittoi.
 Day 3. Paluu Puukkosuolle Panun joh-
dolla eli pitfall- pyydysten koentaa. Yhteen 
cocktailiimme oli eksynyt idänpäästäinen, 
toiseen 500 muurahaista ja muihin kaikkea 
siltä väliltä. Kokeen tarkoituksena oli tutkia 
reunavaikutuksen ilmenemistä selkärangat-
tomien yhteisöissä. Oitis menimme labraan 
poimimaan ja laskemaan saalistamme, tuttu 
”Kellä on viinaa!” -huuto raikasi joukos-
samme. Iltapäivällä määritimme maaperän 
punkkeja. Tuntomerkkien etsimistä punkeista 
ja muistakin ötököistä helpotti huomattavasti 
se, että elukoita päästiin nyt kääntelemään 
ja pyörittelemään vapaasti, toisin kuin lajin-
tuntemuskurssilla. Toinen meistä vietti iltansa 
Oulankajoen varressa uhanalaista syyssir-
keistä (Atheta autumnalis, pieni lyhytsiipi-
nen) etsien, mutta etsintä päättyi tulokset-
tomana.
 Day 4. Seuraavat puolitoista päivää 
seuraisimme Rytkösen Seppoa kuin opiskelija 
ilmaista ruokalippua. Heti alkuunsa saimme 
vaativat tehtävän, kun meidän piti suunni-
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tella oma riistakolmio. Mehän kun emme hel-
polla halunneet päästä, niin vedimme oman 
kolmiomme keskelle suoaluetta. Tämän jäl-
keen lähdimme laskemaan playback-pis-
teitä kansallispuiston ulkopuolelle. Koko ajan 
joku oli päällään varvikossa mustikoiden kim-
pussa, seuraavaksi yhdellä oli naama sini-
senä ja toisella puska mustikoita kädessä. 
Iltapäivällä toteutimme extreme-riistakolmi-
omme. Heti alkumatkasta tapasimme tee-
ripoikueen. Tähän se hauskuus loppuikin, 
edessä oli kivannäköinen mutta märkä ruop-
parimpineva. Mätäs, mätäs, mätäs, oho! Se 
mätäs katosikin alta, ja sitten oltiin rähmäl-
lään suossa. Eikä tässä kaikki, kohta alkoi 
sataa vettä ja eteen tuli toinen samanlai-
nen suo. Tämän me kuitenkin yhteispää-
töksellä kiersimme. Myös metsä oli täynnä 
kivoja mutta petollisia monttuja. Juuri kun 
olin varoittanut niistä kuului viereltäni kil-
jahdus, kun kanssalaskija humpsahti yhteen 
niistä. Riistakolmiot ovat kivoja! Illalla kuun-
telimme Antero Hakalan mielenkiintoista esi-
tystä maamme suurpedoista.
 Day 5. Lauantai. Heti aamusta las-
kimme pienemmän riistakolmion, jälleen osin 
vesisateessa. Kaakanoita ei näkynyt, mutta 
hiirihaukkapoikue pääsi linjallemme. Tämän 
jälkeen Seppo vei meidät ihastelemaan 
Kitkajoen maisemia Pähkänäkalliolle. Kel-
pasi siinä kalasääsken pojilla opetella len-
tämään noissa henkeäsalpaavissa maise-
missa. Autolle kävellessämme joku huusi 
kummelilaisittain: ”Hei, täällä on vattuja!” Ja 
hyviä olivatkin. Iltapäivällä tutustuimme Ger-
gely Várkonyin, kavereiden kesken Gergön, 
kanssa labrassa lentäviin hyönteisiin. Illem-
malla keskustelimme lisää suurpedoista 
Anteron kanssa, ja Seppo lopetti istunnon 
sanoihin ”Nyt on kaikilla varmaan jo kiire 
Hautajärvelle”. Pikaisen saunomisen jälkeen 
ahtauduimme kahteen minibussiin ja suun-
tasimme Sallaan, legendaariseen Hauta-
järven baariin. Täytyy tunnustaa ettemme 
ole ennen käyneet baarissa, joka on oma-
kotitalon, postin ja kioskin risteymä. Paikka 
oli tunnelmaltaan kaurismäkeläisempi kuin 
yksikään Kaurismäen elokuva. Illan ohjel-
maan kuului mm. karaokea, tanssia, erinäi-
siä pelejä sekä paikallisen elämänmenon 
seuraamista. Paikan isäntä, Martti, oli vielä 
hyvin avokätinen tarjoten pullakahvit kuskeil-
lemme Panulle ja Vellulle. Muutkin asiakkaat 
saivat ilmaisia karkkeja ja sipsejä. Vaikka 

Martti ei ollutkaan kovin tarkka paikan sul-
kemisaikojen suhteen, piti meidän silti jossain 
vaiheessa sunnuntain puolella poistua jat-
kamaan juhlia asemalle.
 Day 6. Päivän sana oli krapula, joka 
joillakin oli jo herätessä. Toisiin meistä se 
iski vasta pienellä viiveellä. Silti lähes kaikki 
jaksoivat urheasti ottaa osaa päivän akti-
viteetteihin. Me lähdimme Gergön kanssa 
kokemaan lentävien hyönteisten pyydyksiä 
aseman kulmalta. Monenmoisten elukoiden 
kanssa menimme sitten labraan pähkäile-
mään. Saimme Gergöltä kuitenkin asiantun-
tevaa opastusta ja siten kaikki yksilöt pis-
tiäisiä myöten tulivat määritetyiksi. Iltapäi-
vällä kävimme vielä opettelemassa kent-
tähaavintaa Puukkosuon takana. Loppu-
päivän vietimme labrassa saaliin kimpussa, 
sekä punkan pohjalla seuraavan päivän 
teoriatenttiin valmistautuen.

Loispistiäinen (Ichneumonidae) skoopissa.

 Day 7. Viimeinen sessio vietettiin Mar-
jakankaan Arton ja pikkunisäkkäiden kanssa. 
Aamupäivällä kävimme kokemassa Ampu-
mavaaran rinteen vakiopyydykset, saaliina 
muutamia metsämyyriä ja -päästäisiä. Saalis 
mitattiin tarkkaan, ja pistettiin pakkaseen 
odottamaan parempia aikoja. Iltapäivällä 
Arto demosi meille myyrien ja päästäisten 
lajintunnistusta nahkanäytteistä. Tämän 
jälkeen saimme suunnitella ja toteuttaa 
omat pikkunisäkäspyynnit Ampumavaaran 
taakse. Kurssin myyränpyyntikisa oli vielä rat-
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kaisematta. Illalla pähkäiltiin sitten teoriaten-
tin parissa. Mitkä ne linjalaskennan ja kartoi-
tuslaskennan keskeisimmät erot nyt olivat-
kaan? Hmm?
 Day 8. Heti aamusta lähdimme 
sormet syyhyten katsomaan, jotta olimmeko 
saaneet saalista yön aikana. Meidän ryh-
mällämme pyynti oli enemmän kuin onnistu-
nut: 50 loukusta löytyi yhteensä neljä metsä-
myyrää ja viisi metsäpäästäistä. Se oli kurs-
sin ennätys tällä kertaa. Edellinen ryhmä 
teki myös eräänlaisen ennätyksen: heidän 
loukkulinjaltaan löytyi tokkurainen nuori pyy, 
joka oli ilmeisesti saanut loukun lauetessa 
tällin päähänsä. Linnun kunto tarkastettiin ja 
se päästettiin lopulta vapaaksi. Loukkujen 
koennan jälkeen Arto näytti mallisuorituksen 
myyrän nylkemisestä, halukkaat saivat itse 
kokeilla samaa. Loppupäivä oli varattu laji-
tenttiin lukemiselle. Me olimme 
kuitenkin haastaneet opetta-
jat lentopallomatsiin. Reilun ja 
todella tiukan pelin voitti niu-
kasti opettajien ja oppilaiden 
sekajoukkue. Tämän jälkeen 
katsottiin Gergön järjestämä 
elokuva erään puupistiäisen 
ja kolmen sillä loisivan pisti-
äislajin elämästä. Kurssilaisten 
pornon- ja väkivallannälkä tuli 
näin kätevästi tyydytettyä.
 Day 9. Aamuväsymyk-
sen vei hyvin pois tenttijännitys. 
Kaikki selvisivät siitäkin kunni-
alla, vaikka opettajat yrittivät 
meitä jymäyttää väärin päin 
käännetyllä hämähäkillä. Lop-
pupäivä oli varattu huomisten 
seminaariesitelmien valmiste-
luun. Seminaarien teko oli kas-
vikenttiksen käyneille jo tuttua 
puuhaa, ja ne saatiinkin val-
miiksi melko kivuttomasti. Nyt 
oli siis kesän viimeisen kent-
täkurssin vihoviimeinen ilta, ja 
bileet sen mukaiset. Aseman 
takkahuoneessa nähtiin kai-
kenlaisia esityksiä piirileikeistä 
pöytäkiipeilyyn, ja yrittivätpä 
jotkut uskalikot saada itsensä 
umpisolmuun harjanvarren 
ympärille.
 Day 10. Railakkaan juh-
limisen jälkeen kaikki eivät 

aamulla heränneet omasta sängystään, 
jotkut eivät edes sängystä. Aamupalan ja 
pienen pakkaustuokion jälkeen koko kurssi 
oli kiltisti luokassa odottamassa seminaarien 
alkua. Kaikki seminaarit olivat laadukkaita 
ja mielenkiintoisia, ja esittäjien ote rennon 
asiantunteva. Porukka näytti viihtyvän est-
radeilla. PowerPointin efektivalikko oli löy-
detty ja lypsetty tyhjäksi. Lopuksi Seppo 
esitteli riistakolmioiden GPS-dataa. Kaikkien 
muiden kolmioiden kuljetut reitit seurasivat 
hyvin suunniteltuja reittejä, hilpeyttä aihe-
utti vain meidän suokierroksemme joka ei 
mennyt sinne päinkään.
 
Lopuksi tahdomme vielä lausua kiitokset 
mukavalle kurssiporukalle ja rennonletkeälle 
opettajakunnalle kurssin hyvästä ja innosta-
vasta ilmapiiristä.

   Pitkännokan rantaniitty pysyy laidunnuksen vuoksi hyvin  
   avoinna.
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Tirkistelijä Muumitalossa
ANNA HONKANEN

Ilta on jo pimennyt. Taivas Muumilaakson 
yllä on tumma, ja Yksinäisiltä Vuorilta tuu-

leksi voimistuvat hyiset henkäykset liikutte-
levat paksuja harmaita pilvenriekaleita kirk-
kaana loistavan kuun ja tuhansien tähtien 
editse. Nuuskamuikkunen astelee syysillan 
pimeydestä Muumitalon valopiiriin, nousee 
portaita kuistille ja astuu koputtamatta 
ovesta sisään. Siellä ovat jo Muumiperheen 
lisäksi Hemuli ja Niisku sekä Vilijonkka lap-
sineen. Muumimammaa ja tyttöjä ei olo-
huoneessa näy. Nuuskamuikkunen arvaa 
heidän olevan keittiössä valmistelemassa 
illallista. 

- Iltaa kaikille, hän huikkaa ja istahtaa 
Muumipeikon viereen sohvalle.

- Iltaa, Nuuskamuikkunen, vastaavat 
kaikki.

- No, Muikkunen, joko sinulla on kova 
matkakuume? kysyy Muumipappa.

- Alkaahan tuo jo olla. Odotan kuiten-
kin vielä pari päivää. Ehkä lähden sitten, kun 
te alatte talviunille, vastaa Nuuskamuikku-
nen.

- Voi, se olisi hauskaa! Voisimme leikkiä 
vielä pari päivää yhdessä, ilahtuu Muumi-
peikko.

- Minun on kuitenkin lähdettävä ennen 
kuin Jäärouva tulee. Häntä en tahdo tavata! 
sanoo Nuuskamuikkunen. 
Muumimamma ilmestyy keittiöstä kantaen 
isoa lautaspinoa. Myös Pikku Myy pölähtää 
Mamman essun helmoja hipoen keittiöstä 
syli täynnä valkeita lautasliinoja.

- Voi kuinka hauskaa, Nuuskamuik-
kunenkin on jo saapunut! sanoo Muumi-
mamma.

- Hei Muikkunen! kiljaisee Pikku Myy. 
Lopultakin sinä tulit! Minä jo luulin, että olit 
unohtanut koko läksiäisjuhlan ja lähtenyt jon-
nekin kalaan!

- Hei Mamma! Hei Myy! Enhän toki unoh-
taisi tulla, varsinkaan kun sinä olet puolen 
tunnin välein käynyt leirissäni muistuttamassa 
minua, naureskelee Nuuskamuikkunen.
Nuuskamuikkusen äänen kuullut Niiskunei-
tikin kurkistaa keittiön ovelta ja tervehtii 
illan kunniavierasta. Muumimamman joh-
dolla tytöt katoavat ruokasalin puolelle, ja 
Nuuskamuikkunen alkaa viihdyttää muita 

vieraita tarinoimalla kaukaisista paikoista ja 
matkoillaan tapaamistaan ihmeellisistä otuk-
sista. Aina välillä hän loihtii huuliharpullaan 
ilmoille jonkin pienen sävelmän, jonka on 
seikkailuillaan säveltänyt.

Muumimamma kattaa lautaset ruokasa-
lin suurelle pöydälle levitetyn puhtaan-

valkoisen pöytäliinan päälle. Niiskuneiti aset-
telee pöytään jalalliset juomalasit. Pikku Myy 
juoksee pöydällä lautaselta toiselle ja taitte-
lee lautasliinat kauniiksi viuhkoiksi. Työ sujuu 
Pikku Myyltä hänen pienuudestaan huoli-
matta, tai ehkäpä juuri sen takia, kuin tanssi. 
Ruokasalin ikkunan takana, suuren koriste-
pensaan ruskeaksi kuivuneiden lehtien kes-
kellä, teevadin kokoiset silmät seuraavat 
herkeämättä Pikku Myyn jokaista liikettä. 
Myy ei aavista mitään, vaan hyppelee huo-
letonna askareensa parissa. Kirkkaanpunai-
sen mekon helmat heilahtelevat kiusoittele-
vasti, ja joka kerta Myyn kumartuessa mekon 
alta vilahtaa valkoisten alushousujen pitsireu-
nainen lahje. Ikkunan takana suuri tumma 
koura puristuu pensaan oksan ympärille. 
Silmänräpäyksessä oksa paleltuu ja nuu-
pahtaa. Ikkunaan kohdalle, missä valtavaa 
sinistä kääpää muistuttava leveä nenä mel-
kein koskettaa lasia, leviää höyrypilvi, ja 
syvältä musteensinisen rinnan uumenista 
kumpuaa alakuloinen murina:
  - Myy…

Kattaus on valmis hetkeä myöhemmin. 
Muumimamma astuu sydämellisesti 

hymyillen ruokasalista olohuoneeseen, josta 
on koko ajan kantautunut leppoisa puheen-
sorina.
  - Hauskaa, että kaikki vieraat viihtyvät, 
myhäilee Mamma.

- Voi, teidän juhlissanne on aina niin 
kodikas tunnelma! Vai mitä, lapset? ehtii Vili-
jonkka sanomaan.

- Kyllä äiti, sanovat pituusjärjestyksessä 
samalla puutuolilla istuvat punaisiin mek-
koihin ja hiippalakkeihin puetut Vilijonkan 
lapset.

 - Voi, miten hauskaa, sanoo Muumi-
mamma ja kehuu Vilijonkan lapsia kilteiksi. 

- Oi, minä olen aina vannonut kunnol-
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lisen kotikasvatuksen nimiin, vastaa katraas-
taan ylpeä Vilijonkka.
  - Siirrytäänpä sitten ruokasalin puolelle, 
sanoo Muumimamma.

- Jee! huutavat Muumipeikko ja Nipsu, 
ja juoksevat Mamman ohi ruokasaliin.

- Onpa mukavaa, sanoo Muumipappa 
ja korottaa hieman ääntään: Juhlat voivat 
alkaa!

Kaikki asettuvat paikoilleen suuren juhla-
pöydän ympärille. Muumimamma tulee 

myhäillen keittiöstä kantaen suurta kukal-
lista emalikattilaa, jossa höyryää Mamman 
keittiöpuutarhan antimista valmistettu kas-
viskeitto. Kattilalle on varattu paikka kes-
kelle pöytää kahden pitkän kynttilän väliin. 
Niiskuneiti kaatelee kaikkien laseihin iloisen 
punaista vaapukkamehua. Leipäkori kiertää 
kädestä käteen ja jokainen murtaa itselleen 
palan Mamman leipomaa ranskanleipää. 
Pikku Myy tanssii pöydällä ja hihkuu mielis-
sään päästessään vihdoin syömään. Ikku-
nan takana tumma hahmo ei saa katset-
taan irti Pikku Myystä ja hänen päälaellaan 
hyppyjen tahdissa iloisesti heilahtelevasta 
oranssista nutturasta. Tirkistelijä painaa suuret 
silmänsä puolittain umpeen ja huokaa kähe-

ästi:
 - Myy…

Juhlaillallinen on edennyt jo pääruokaan 
asti. Nuuskamuikkusen aamulla onkima 

suuri kala tekee hyvin kauppansa perunoi-
den ja kerrassaan loistavan kastikkeen kera. 
Suuren pöydän ympärillä jutellaan muka-
via ja muistellaan mennyttä kesää. Yllättäen 
Nuuskamuikkusen aterimet pysähtyvät lau-
tasella, ja hän kysyy:

- Mikä tuo oli?
- Niin mikä? kysyy Muumipappa.
- Minä kuulin jotain, Nuuskamuikkunen 

sanoo.
Kaikki hiljenevät ja höristävät korviaan. 

- Toden totta, ihan kuin joku… läähät-
täisi, sanoo vanha Hemuli.

- Miksi tuo yksi ikkuna on aivan huu-
russa? kysyy Nuuskamuikkunen, ja osoittaa 
ikkunaa, jonka takana kasvaa koristepen-
sas.

- Hyvänen aika, sen takana on joku! kil-
jaisee Niiskuneiti.

- Rosvoja! Ryöväreitä! älähtää Nipsu, 
sukeltaa pöydän alle kontalleen ja painaa 
kämmenet päänsä suojaksi.

- Pappa, mitä me nyt teemme? kysyy 

Kuva:  Tove Jansson
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Muumimamma huolestuneena.
- Kyllä minä tiedän! Jos joku on väkival-

loin tunkeutumassa Muumitaloon, hänet on 
peloteltava tiehensä! sanoo Muumipappa 
itsevarmalla äänellä ja röyhistää rintaansa: 
Missä on tussarini?

Mörkö ei ole lainkaan huomannut, että 
juhlaväki on keksinyt hänen olevan 

ruokasalin ikkunan takana. Juuri tällä het-
kellä hänen ajatuksiinsa mahtuu vain pip-
purinen pikkutyttö punaisessa mekossaan. 
Äkkiarvaamatta Muumitalon takaovi riuh-
taistaan auki. Mörön sydän hypähtää kurk-
kuun, ja järkälemäiseksi otukseksi ihmeen 
ketterästi hän kääntyy selin oveen. Häpeän 
puna leviää yllätetyn tirkistelijän kasvoille 
muuttaen mörön valtavan kääpänenän 
tummanvioletiksi. Leveän hammasrivistön 
takaa kuuluu turhautunutta murinaa.

- Kädet ylös, kuka oletkin! karjaisee ovi-
aukkoon haulikon kanssa ilmestynyt Muumi-
pappa.

- Ärr, murisee Mörkö.
- Mörkö, sinäkö se olet? kysyy Muumi-

pappa.
- Hei kaikki, se on Mörkö! hihkaisee 

Papan selän takaa kurkisteleva Muumi-
mamma.
Silmänräpäyksessä oviaukko on täynnä juh-
lakansaa. Toistakymmentä silmäparia todis-
taa Mörön alennuksen hetkeä. Mörkö ei voi 
muuta, kuin lähteä pois. Muumiperhe vierai-
neen seuraa, kun Mörkö katoaa varjoihin. 
Hänen jälkeensä pihanurmikolle jää ikku-
nan alta lähtevä kuuravana, ja vielä hetken 
aikaa pimeydestä kuuluu hänen kumiseva 
murinansa.

 - Mitä Mörkö teki ruokasalin ikkunan 
alla? ihmettelee Muumipeikko.
Muumimamma ja Muumipappa katsahta-
vat toisiinsa.

- Mörkö on hyvin yksinäinen, sanoo 
Muumimamma.

- Niin on. Kovin, kovin yksinäinen, myö-
täilee Pappa.

- Mörkö olisi varmaan halunnut tulla 
meidän kanssamme juhlimaan ja tunte-
maan ystävyyden lämpöä, sanoo Muumi-
mamma.

- Miksei Mörköä kutsuttu juhliin? Niisku-
neiti kysyy.

- Mörkö on jäinen. Mihin tahansa hän 
koskee, se paleltuu ja kuolee. Vaikka me 
kuinka haluaisimme, me emme voi päästää 
Mörköä sisälle Muumitaloon.

- Voi, kuinka surullista, huokaa Niisku-
neiti.

- Eikä ole, kun ihan oikein! kiljaisee val-
koisten pömppämahojen välistä portaille 
työntyvä Pikku Myy. 
Myy hypähtää portailta alas nurmikolle ja 
juoksee ikkunoista lankeavan valopiirin 
rajalle. Sinne hän pysähtyy ja karjaisee 
pimeyteen: 

- Kuulitko, Mörkö! Häivy, ja pysykin 
poissa! Me ei sinua tänne haluta, senkin 
jäinen ihrakasa!
Mörkö on ehtinyt jo sillalle asti. Kuullessaan 
Pikku Myyn äänen, hän pysähtyy ja katsoo 
olkansa yli kohti Muumitaloa. Hän seuraa, 
kuinka väki ovensuusta palaa sisälle, ja ovi 
suljetaan. Mörkö suuntaa yksinäisille vuorille 
vievälle polulle, ja murisee haikeana men-
nessään:

- Myy…

Kesä ruumishuoneella
SANNA JÄMSÄ

Harjoittelun lähestyessä mietin kuumei-
sesti mihin ryhtyisin. Hakisinko valmiita 

paikkoja listalta vai tarttuisinko luuriin ja 
kyselisin muita vaihtoehtoja? Toisaalta val-
miit ilmoitukset on helppoja, mutta liekö 
tylsiä kaikki? Löytäisinköhän jotain super-
hienoa muualta? Palasin opiskelun tuoksui-
hin vuoden lomalta harjoittelupaikan etsin-
tään, eikä kieliopin miettiminen työhake-
muksia kirjotellessa ja käytyjen kurssien muis-

telu (olenkohan varmasti käynyt tämän, 
kun täällä opinto-oppassa väitetään vaikka 
mitä?) oikein saanut innostumaan etsimään 
vielä uusia mahdollisuuksia. Tyytyminen siis 
tarjottuun…Hakuaikojen mennessä umpeen 
ja viikkojen vaan vieriessä puhelimen ollessa 
mykkä ja sähköpostilaatikon kolistessa tyh-
jyyttään oli kuitenkin ryhdyttävä hommiin – 
täh, eikö ne halunneetkaan minua töihin!? 
Oli löydettävä jotain muuta.
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 Muistelin OYS:in kotisivuja ja löysin 
kuin löysinkin naisten gynekologisia kasvai-
mia tutkivan ryhmän. Laitettuani mailia ryh-
mään sain pian vastauksen ja pääsin haas-
tatteluun. Hiki valui proffan kysellessä olenko 
tehnyt sitä ja olenko tehnyt tätä, joista 
puolet oli minulle täyttä hebreaa. Mitä lie 
kuvittelevat meidän geneetikkojen tekevän, 
mutta ei me ainakaan mikroarrayta tehdä 
joka kurssilla!! Toivoni hiipui mutinan sekaan, 
josta ehkä sai selvän että ”On me ainaki 
luettu paljon genetiikkaa… Kasvatettu kär-
päsiä…On me kokeiltu sitä, mutta se meni 
pilalle…Yliopiston resurssit… Joo, on tehty 
mutta no siitäki ne tulokset oli vähän 
hämäriä…”. Varmaan turha mainita, että 
Southern blottauksessa tein yhden liuoksen 
ja loput kateltiin luokan perältä ku muut 
teki vuorollaan? Juujuu, on tehty 
hybridisaatio (mitä nyt sillonki olin
raskaana ja kiellettiin tekemästä). Kaikesta 
huolimatta minulle lupailtiin paikkaa patolo-
gian laitokselta, immunohistokemiasta. Tot-
takai niistä muista paikoista soitettiin heti 
perään, että tuuthan meille duuniin, johon 
oli pakko sanoa ei vaikka jäin vähän tyhjän 
päälle paikan ollessa vielä hiukkasen epä-
varma.
 Kesäkuun alkaessa löysin kuin löy-
sinkin itseni sinisestä sairaanhoitajan asusta 
OYS:in patologian laitokselta, ruumishuo-
neelta, töistä. Osallistuin työpanoksellani tut-
kimukseen, jossa tutkitaan endometrioosin 
ja syöpäkasvainten mahdollista yhteyttä. 
Tein immunohistokemiaa eli osoitin erilaisia 
asioita kudoksista ja soluista vasta-aineiden 
avulla. Käytännön tasolla hommani alkoi tar-
vittavien potilasnäytteiden etsimisellä. Seu-
raavaksi parainiblokeista piti leikata tar-
peeksi näytteitä. Mahtavaa hommaa helle-
kesänä, kun työhuoneen lämpötila kohoaa 
30 asteeseen ja paraini oli normaalissakin 
huoneenlämmössä liian pehmeää leikatta-
vaksi. Työtä ei helpottanut ajoittainen tuu-
letuskielto leikkeiten lentelyn vuoksi, monen 
sentin huurut jäälevyn päällä eikä työasu, 
jossa hiki on suunniteltu pysymään sisäpuo-
lella saati suoraan salista ilmanvaihtohor-
mia pitkin leviävä ruumiin haju. Paitsi edelli-
set, myös vieressä möllöttävä lämpöhaude 
ja muu sangen lämmittävä labratekniikka 
houkuttivat kyllä välillä tarttumaan letkeän 
vahtimestarin tarjoukseen viileämmästä työ-
tilasta alakerrassa. Siellä kun olis päässy 

pitkälleenki… Peloteltuja haavoja siunaan-
tui leikkaamistunteihin nähden vähän, vain 
yksi peukalon päähän veitseä asettaessa 
joten kaiken kaikkiaan leikkuu-urakka sujui 
silti hyvin vaikkakin kauan. Näytteiden leik-
kaamisen jälkeen oli vuorossa histokemi-
allinen värjäys. Vaikeimpia osuuksia koko 
harjoittelussa oli tähän vaiheeseen kuuluva 
vasta-aineiden laimennosten laskeminen. 
Sen verran piti vaivata matikkapäätä että 
kuinkas paljon tulee diluenttia, jos haluan lai-
mennokseksi 1:150 ja minulla on tätä vasta-
ainetta tässä 10 mikrolitraa, taikka kuinka 
monta putkea haen pakkasesta kymppisiä 
että saan 6 ml juuri tätä vahvuutta 
laimennosta. Pelkoni vaikeista matemaat-
tisista päättelyistä harjoittelun aikana 
osoittautui siis turhaksi. Samoin pelko 
koukkuun jäykistyvästä peukalosta, sillä
pipetteihin ei tarvinnut koskea laimennoksen 
epparista pulloon pipetoimista kauempaa. 
Osa värjäyksistä tehtiin käsin, osa koneella 
ja ihmettelyn (+ riemun) aihetta olikin lähes-
tulkoon täysin koneellistetussa systeemissä 
aina peittoa myöten. Silti hanskat kädessä 
tunsi tekevänsä jotain, vaikka mahdollisuu-
det istuskeluunkin oli. Geneetikon päässä 
täytyy olla suuren suuri kovalevy labrapäi-
väkirjan lisäksi, sillä vaatii aivokapasiteettia 
saada kaikki langat pysymään käsissään 
osan blokeista ollessa leikkaamatta, osan 
näytteistä ollessa lämpökaapissa kiinnittym-
mässä, mitkäs niistä jo värjättiin, oliko kaikki 
onnistuneita, hei hetkinen näissä on jotain 
taustaa tarvitaan toiset lisää, riittääkö leik-
keet kun tuo piti tehdä uudestaan, yksi blokki 
meni uudelleen petaukseen kun siihen tuli 
reikä toisten siirrellessä vielä vähän väliä näyt-
teitäsi ja vermeitäsi pois omiensa alta jne. 
 Kesä harjoittelun parissa meni 
mukavasti. 2 kk oli rajallinen aika työmää-
rään nähden, sillä minulla oli urakkameininki. 
Työt sain kyllä tehtyä, mutta raportointi ja 
tulosten tarkkailu yhdessä patologin kanssa 
jäi omalle ajalle. Työyhteisö oli kerta kaik-
kiaan mainio ja mukava. Oma ohjaajani 
ansaitsee suuret kiitokset ja kumarrukset sillä 
sain hyvät ohjeet aina ja kaikkeen. Nais-
valtaisella alalla ei ihmetelty myöskään 
imetysdementiaoireita lapsen valvottaessa 
hampaidenpuhkeamisen aikaan, eikä tau-
koja, jotka vaadittiin tilanteen pelastamiseksi 
maidon pakkautuessa ikävästi pitkien työ-
päivien aikana. (Tähän tilanteeseen sopi-
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vat muuten falcon-putket. Paketista steriili
putki, päivämäärä vaan päälle ja pakka-
seen!) Kysyä saattoi mitä vain ja paljonhan 
sitä riittikin utelemista. Aina joku jouti neuvo-
maan ja selittämään. Kaikkea pääsi teke-
mään ihan omin käsin ja aina kun joku teki 
jotain uutta, kysyin mitä teet ja pääsenkö 
minäkin. Opittuani tärkeimmän eli tutkimus-
työn minua ohjastettiin myös labran hantti-
hommissa, joten oppimista tapahtui monella 
tasolla aina liuoksen teosta ja tislatun veden 
hakemisesta vasta-aineen sitoutumismeka-
nismeihin ja anatomian lattareihin. Uteliai-
suuteni riitti myös seuraamaan patologin 
työskentelyä makroleikkeitten parissa (= 
obduktion tai leikkauksen jälkeen elimistä 
otetaan erilaisia koepaloja ja näytteitä), 
mutta itse avaussaliin minua ei saanut, aina-
kaan vielä. Oli rohkaisevaa tehdä oman 

alan töitä ja huomata osaavansa vaikka 
mitä, sekä nauttivansa työstä. Opinnot saivat 
myös uutta suuntaa ja pontta. Ainut miet-
timisen paikka oli ehkä itse immunohistoke-
mia. Geneetikkohan voisi tehdä geenitason 
juttuja, mutta tulipahan koluttua tämäkin 
vielä kudos- ja solutasolla tapahtuva vaihe 
tutkimuksesta, ja nyt ymmärrän hormonire-
septorigeenin toiminnasta enemmän tutki-
muksiani varten kuin lukemalla kirjasta. Sitä 
paitsi oli mukavaa vaihtelua tehdä jotain, 
missä kirjaimellisesti näkee työnsä tuloksen, 
eikä tarvi pelätä pilaavansa geenitekno-
logian ihmeitä (+ parin päivän uurastusta) 
hengittämällä pipettiin vaan se oli välillä 
jopa taskussa.

Mukavia harjoitteluhetkiä kaikille, joilla se on 
vielä edessä! Hyvin se menee!

Hiiriä ja ihmisiä
MARIA JÄNTTI

Kesä oli ja meni ja siinä sivussa myös kesä-
työt. Kuten viime lehdykässä tulin luvan-
neeksi, tilitän teille nyt koe-eläinlaborato-
rion arjesta, myötä- ja vastoinkäymisineen… 
Aloitin siis työni Tampereen yliopiston lääke-
tieteellisen tiedekunnan koe-eläinlaborato-
riossa toukokuun puolivälissä, joten opiske-
lutkin jäivät hiukan kesken ennen kesälaitu-
mille lähtöä. Uuteen työhön meno oli jän-
nittävää, jopa vähän pelottavaakin, eten-
kin kun viime käynnilläni tunnelma oli melko 
jännittynyt eläinaktivistien nos-
taman melun takia.
 Työpaikkani sijaitsi 
70-luvulla rakennetussa labora-
toriossa ja ajan henki näkyi 
selvästi paikan sisustuksessakin. 
Kahvihuoneen valtaväri oli seit-
kytlukulaisen räikeän vihreä, 
mutta Oulun yliopiston kasvat-
tina tällainen värivalinta tuntui 
jopa kotoisalta. Eläinhuoneet 
olivat muuten tyypillisen val-
koiset, mutta hyllyt loistivat räi-
keän oransseina. Vaikka olin 
käynyt tiloissa jo ennenkin, 
paikka tuntui aluksi todella seka-
valta. Eläinhuoneita oli yhdek-   Kaunokainen, hyvää sukua mutta kalju… ;)

sän, leikkaushuoneita kaksi, pienempiä 
rotta/hiirikäsittelyhuoneita kolme ja lisäksi 
pesutilat sekä varastot. Vaikka paikka ei 
ollut järin suuri, huoneita riitti. Huoneet olivat 
melko pieniä ja niiden seinustat olivat täynnä 
hyllyjä, jotka olivat täynnä eläinten häk-
kejä. Rottahuoneet olivat hieman väljem-
piä, mutta osa hiirihuoneista näytti suoras-
taan kaoottisilta. Eläinhuoneissa kävi jatkuva 
kuhina, osassa häkeistä vinkuivat poikaset ja 
joissain uroshiirten häkeissä tapeltiinkin. Kani-
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huoneessa taas kanit säpsähtivät ja rymiste-
livät kun huoneeseen astui sisään. 
 Ensimmäinen työpäiväni alkoi lep-
poisasti aamukahvin merkeissä, jonka jäl-
keen pääsin siivoamaan hiirihäkkejä. Huone, 
jota ensimmäisenä päivänä siivosin, oli 
ahtain kaikista huoneista ja hiirihäkkejä oli 
satoja. Siirtelin aina kunkin häkin hiiret puh-
taaseen häkkiin ja siirsin kannen päälle. 
Kussakin häkissä saattoi olla enimmillään 
jopa kymmenisen aikuista hiirtä tai mikäli oli 
kyseessä häkki jossa oli hiiriemo poikasineen, 
siellä saattoi olla jopa 15 poikasta. Eniten 
hässäkkää tuli häkkien kanssa, joissa oli ero-
tettavan ikäisiä (21 vrk) nuoria hiiriä, jotka 
sinkoilivat sinne tänne kun kannen avasi. 
Nämä vilkkaat pikku pirulaiset piti sitten vielä 
erotella uros- ja naarashäkkeihin. Jo ensim-
mäisen päivän aikana opin siis erottamaan 
nuoren uroksen naaraasta, vain lyhyellä vil-
kaisulla hännän alle. Niitä hännän alusia 
tulikin sitten vilkuiltua vähän liiankin kanssa 
kesän mittaan… Hiirien siirtelyn jälkeen likai-
set häkit piti imuroida ja pestä. Pesukone oli 
itse laitoksen ikäinen eli siis 70-luvulta peräisin 
oleva huippumoderni hökötys, johon häk-
kejä mahtui kerralla 12. Kesän aikana tämä 
hiirihäkkien pesukone ja yhtä moderni kani-
häkkien pesukone hajosivat toistakymmentä 
kertaa. 
 Hiirien lisäksi ensimmäisen viikon 
ohjelmistooni kuului myös kanien hoito. Nii-
denkin häkit piti siivota, aluset vaihtaa ja 
ruoka ja vesi huolehtia. Kanien hoito oli 
kyllä huomattavasti helpompaa kuin hiirien, 
mutta voi luoja sitä karvan määrää! Huo-
neen täydeltä kevyttä valkoista leijuvaa 
karvaa, joka tukki silmät ja sieraimet. Elukat 
kumminkin olivat leppoisia ja kilttejä. Tosin 
eräällä viriilillä uroksella oli tapana merkata 
naaraansa, eli meidät hoitajat. Muutamaan 
kertaan näinkin varsinaisia taidonnäytteitä, 
kun uros onnistui vauhdista tähtäämään erit-
teitään hoitajien (minä mukaan luettuna) 
käsille tai milloin mihinkin. 
 Ensimmäisellä viikolla pääsin myös 
pistämään herätysainetta nukkuviin hiiriin ja 
näin erilaisia geenimanipuloituja hiiriä, sekä 
leikattuja rottia. Labrassa tehtiin lääketie-
teellisiä kokeita, joista osa oli vähemmän 
mukavia. Jo ensimmäisellä viikollani jouduin 
näkemään todella sairaitakin eläimiä, jotka 
todella pistivät miettimään eläinkokeiden 
eettisyyttä. 

 Työ olisi saattanut olla hyvinkin kolk-
koa ja masentavaa ilman mahtavia työ-
kavereita, joihin sain tutustua. Ilmapiiri oli 
mukava ja pääsin osalliseksi jopa työporu-
kan kevätretkelle sekä moikkaamaan erään 
työkaverini koiranpentuja. Myös tutkijat olivat 
melkoisia persoonia. Erästä heistä pääsin 
jopa haastattelemaan Lehdykkää varten 
(niinpä niin, Lehdykkä sitoo jopa kesällä ;) 
). Lisäksi labrassa työskenteli yksi hollanti-
lainen vaihto-opiskelija ja muutama lääkik-
sessä opiskeleva nuori mies. Seurasta ei siis 
ollut mitään valittamista J.
 Toisella viikolla pääsin käsiksi rottiin. 
Ne osoittautuivat ihanimmiksi otuksiksi koko 
labrassa. Niidenkin häkit piti vaihtaa ja likai-
set siivota kuten hiirten, mutta häkeissä ei 
yleensä ollut kuin korkeintaan kolme asuk-
kia, eivätkä ne yrittäneet purra tai paeta 
koko ajan. Pahamaineinen rotan hajukaan 
ei itse asiassa ole mitään verrattuna hiirten 
hajuun. Rottien hoitaminen vaan oli siinä 
mielessä hiukan ikävää, että niillä reppa-
noilla tehtiin pahimmat kokeet koko kesän 
aikana. Jouduin pistämään (tai avustamaan 
pistämisessä) antibiootteja rotille moneen 
otteeseen kesän aikana. Aluksi meinasin 
neulakammoisena suurin piirtein pyörtyä, 
kun rottaan nähden valtava neula piti työn-
tää vatsaonteloon, mutta kaikkeen tottuu, 

Verenottokani nimeltä Ukko-Uljas.
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ja lopulta pistäminen tai kiinnipitäminen alkoi 
sujua ihan hyvin. Kokeiden lisäksi rottia hoita-
essa säälitti niiden pienet tilat. Hiirille saman-
kokoinen häkki tuntuu sentään hiukan isom-
malta etenkin kun niille laitettiin virikkeiksi kai-
kenlaisia koteloita ja wc-paperirullia, mutta 
rotille ei häkkiin juuri muuta mahtunut kuin 
elukat itse. 
 Suurimman osan kesää hoidin kas-
vatushuoneen hiiriä, joita siis kasvatettiin tut-
kijoille. Kasvatushuone oli huomattavasti hel-
pompi huone kuin se hiirihuone johon ensim-
mäisellä viikollani jouduin. Hiirien määrä oli 
pienempi ja häkit olivat hyvässä järjestyk-
sessä. Kaikki kasvatettavat hiiret olivat albii-
noita (toiset sisäsiittoista balb/c kantaa ja 
toiset NMRI kantaa), mutta muissa hiirihuo-
neissa oli vaikka minkä värisiä ja näköisiä hii-
rulaisia. Kasvatushuoneen hiiret eivät olleet 
vielä mukana missään kokeissa, joten siellä 
työskentely ei ollut niin ahdistavaakaan kuin 
varsinaisten kokeissa olevien eläinten hoito.
 Kesä kului todella nopeasti. Työt oli 
mitoitettu kolmelle ihmiselle, mutta pahim-
man loma-ajan eli heinäkuun olin koko ajan 
labrassa kahden jonkun työntekijän kanssa. 
Silloin ei kyllä auttanut kahvitaukoja venyt-
tää, ja juoksemista riitti. Loppukesästä taas 
tuntui välillä, että töistä sai lähes tapella, 
ettei tarvitsisi koko ajan istua tyhjän pant-
tina. Työstä ei sinänsä ole mitään valitet-
tavaa, sillä se oli ajoittaisesta masentavuu-
destaan huolimatta ihan mukavaa ja mie-
lenkiintoista, mutta työtiloissa todellakin olisi 
parantamisen varaa. Osa laitteista todella-
kin lasahteli vähän väliä, eivätkä ne muuten-
kaan olleet oikein nykystandardien mukai-
sia. Lisäksi työtilat olivat välillä todella ahtaita 
ja hankalia. Sitä paljon puhuttua saneera-
usta siis tarvittaisiin.
 Eläinaktivistit pitivät matalaa proi-
lia lähes koko kesän. Muutamia vuosia sitten 
eräät aktivistit olivat murtautuneet labraan, 
hajottaneet laitteita ja lavuaareja, sotke-
neet seiniä ja vieneet rottia. Tänä kesänä 
ei kuitenkaan tapahtunut mitään niin rank-
kaa. Loppukesästä aktivistit kuitenkin järjesti-
vät mielenosoituksen Tampereen toisen koe-
eläin laboratorion ulkopuolella ja sotkivat ja 
tuhosivat jopa labran johtajan auton tämän 
kotipihassa. Seuraavana yönä hälyttimet 
lauloivat myös työpaikallani, mutta mitään 
ei kuitenkaan oltu ehditty rikkoa, eikä teki-
jöitä saatu kiinni. Suomessa eläinaktivistit 

ovat siis olleet varsin kesyä porukkaa aina-
kin tähän asti. Hollantilainen vaihto-opiske-
lija kertoi, että häntä ei päästetty Skotlantiin 
vaihtoon, koska siellä koe-eläinten kanssa 
työskenteleminen on niin vaarallista juuri 
aktivistien takia, ettei siellä haluta ottaa vas-
tuuta vaihto-opiskelijoista. Viime kevään val-
tava metakka koe-eläin osaston saneera-
uksista näyttää siis kutistuneen yhteen pikku 
mielenosoitukseen (joka ei kyllä edes kohdis-
tunut lääkiksen koe-eläin labraan) ja rikot-
tuun autoon. 
 Kaiken kaikkiaan kesä oli hyvin 
avartava kokemus. Parasta oli että pääsi 
näkemään millaista työ koe-eläinten parissa 
todellisuudessa on ja miten koe-eläimiä koh-
dellaan. Työkavereista ja muusta labran 
väestä jäi hyvin lämpimät muistot. Jotain 
ihan konkreettistakin kesästä on muistona, 
nimittäin kolme ihanaa tyttörottaa. Päätös 
adoptoida sisarukset syntyi jo toisella viikol-
lani töissä, ja nyt pikkuiset ovat noin viisikui-
sia. Että ei se hoitotyö pelkkään kesään tys-
sännyt. J

Rottaemo pienokaisineen.
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The 9th annual SymBioSE - 
Symposium of Biology Students in Europe

29.7.-7.8.2005 Oulanka - Helsinki
ANNA HONKANEN

Biostun hallitus, etenkin reippaat jäsenet 
Helsingistä ja Lahdesta, toteutti viime 

talven aikana huiman voimainponnistuk-
sen, joka huipentui heinä-elokuun vaihteessa 
järjestettyyn yhdeksänteen vuosittaiseen 
Euroopan biologianopiskelijoiden sympo-
siumiin Täällä Koto-Suomessa. Tuttavallisem-
min tämä joka kesä eri maassa järjestettävä 
tapahtuma kulkee nimellä SymBioSE. Erään 
version mukaan lausumisasu olisi ”Sim-Bai-
Ou-Si”, mutta ”Sympiose” taisi kuitenkin olla 
järjestäjätaholta tavanomaisempi muoto. 
Satakunta hakemusten perusteella mukaan 
valittua perus- ja jatko-opiskelijaa parista-
kymmenestä Euroopan maasta saapui kym-
menen päivän ajaksi nauttimaan Suomen 
lyhyestä mutta vähälumisesta suvesta. Sel-
ventääkseni järjestelyjen mittasuhteita, lai-
naan Biostun puheenjohtajan, Emilia Han-
nulan, sanoja: ”Tämä on niin kuin BiTa 
potenssiin kymmenen”. Puhujien, sponsorei-
den ja majoitustilojen etsintä tämän kaliipe-
rin tapahtumalle ei ole mikään pikku juttu. 
Lisäongelmia aiheuttivat Helsingissä samoi-
hin aikoihin alkamassa olleet yleisurheilun 
MM-kisat, jotka tietenkin menivät kaiken 
muun, mukaan luettuna hilpeän yhteiseu-
rooppalaisen biologilauman, edelle. Suo-
malaisilla oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä 
osallistumaan tapahtumaan täysin ilmaiseksi 
Pikku Apulaisina. Oululaisedustukseen kuu-
luivat allekirjoittaneen lisäksi Maria Jäntti 
ja Tuomo Jaakkonen. Tämä juttu on päi-
väkirjani pohjalta muokattu elämysraportti 
SymBioSE:n avajaisviikonlopulta 29.7.- 1.8. 
Oulangan tutkimusasemalla.

Perjantai 29.7.2005

Herätys klo 5:30. Siirtyminen aamujunalla 
kesätyöpaikkakunnaltani Tampereelta 

Helsinkiin. Olin luvannut Emilialle tulla kym-
menen maissa Oopperatalon taakse autta-
maan saapuneiden kirjaamisessa. En ollut 
koskaan käynyt Oopperatalolla, mutta nätis-
tipä sinne kuitenkin löysin. Vastaantulijat 

Mannerheimintien varrella katsoivat toiseen-
kin kertaan, kun rautatieaseman suunnalta 
harppoi Oopperalle ylimittainen biologinrui-
pelo, jonka muhkean vaellusrepun selkä-
puolella roikkui ikivanhat nelikakkoset kumi-
saappaat.  
 Emilia oli jo kimpsuineen ja kamp-
suineen nurmikolla hengailemassa, kun saa-
vuin perille. Asettauduin seuraksi ottamaan 
aurinkoa ja askartelemaan loppuja nimikylt-
tejä osallistujille. Pian minun jälkeeni saapui-
vat ensimmäiset läsnä oleviksi ilmoittautu-
jat. Puolen päivän jäljestä väkeä alkoi tipah-
della paikalle tasaisin välein pienissä ryh-
missä. Ongelmia tietenkin ilmeni: hukkuneita 
passeja, Madridiin joutunut matkalaukku, 
myöhästymisiä ynnä muuta pientä muka-
vaa. Porukka kuitenkin osasi ottaa vastoin-
käymiset löysin rantein, ja enimmäkseen 
osallistujat vaikuttivat vallitseviin olosuhtei-
siin tyytyväisiltä. Lämpötila oli suomalaisit-
tain hellelukemissa. Minua huvitti suuresti, 
kun Pyreneiden niemimaan asukit tulivat jut-
telemaan ja ihastelivat, että täällä on niin 
ihanan keväinen ja viileä ilma!
 Iltapäivällä lähdin Aino Tyyskän 
avuksi asioille. Ainolla oli käytössään kivikau-
della parhaat päivänsä nähnyt lava-auto, 
jonka kyydissä koettu pääkaupungin iltapäi-
väruuhka oli kokemus sinänsä. Ensin hurau-
timme hakemaan kahdesta eri keskustan 
turisti-infosta laatikkokaupalla esitteitä. Auto 
tuli tietenkin jätettyä kymmenen minuutin 
kävelymatkan päähän, joten laatikoita saa-
tiin sitten kanniskella kaupungilla ihan reilut 
matkat. Molempien kädet olivat suorituksen 
jälkeen pitkät kuin gibbonilla. Seuraavaksi 
kävimme tukussa ostamassa evästä mat-
kalle, minkä jälkeen taidon ja onnen sekoi-
tuksella pääsimme jotenkuten takaisin Oop-
peratalolle. Siellä pistettiin porukka värkkää-
mään itselleen voileivät edessä olevalle bus-
simatkalle kohti Kuusamoa ja Oulankaa. 
 Kaikenlaisen sähläyksen jälkeen 
starttaamaan päästiin puoli yhdeksältä kah-
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della Turun Citybus-bussilla. Meidän bus-
siimme poimittiin Helsinki-Vantaan lentoase-
malta vielä yksi tyttö, joka oli myös kadotta-
nut matkatavaransa. Edellä kulkeva bussi oli 
Party Bus, jossa oli juopoteltu, soitettu kita-
raa ja laulettu pitkälle aamuyöhön saakka. 
Minun ja Ainon bussi oli Sleeping Bus, johon 
nousivat ne, jotka halusivat matkalla nukkua. 
Ainut kunnon pysähdys oli Kuopiossa yhden 
maissa yöllä. Nukkumisbussiin käytiin hake-
massa Kuopion linkkuriasemalta Saara ja 
kolme hollantilaista vierasta. Ennen Kuopiota 
olin ehtinyt nukahtaa noin puolitoista tuntia. 
Kuopiossa join kaffet ABC-asemalla, minkä 
jälkeen en nukkunut silmäystäkään koko 
loppumatkalla. Maisemat Kuopiosta pohjoi-
seen kävivät aina vain tutummiksi, eihän 
siinä malttanut nukkua! Nautin auringon-
noususta, usvaisista pelloista ja lammen-
pinnoista sekä siitä, että bussissa oli rikku-
maton hiljaisuus, kun kaikki muut (kuskia 
lukuun ottamatta tietenkin) nukkuivat. 

Lauantai 30.7.2005
Oulangalle saavuttiin seitsemän maissa 
aamulla. Tuomo oli tullut sinne Oulusta edel-
lisenä iltana tapahtuman ainoan tanskalai-
sen tytön kanssa. Huoneiden jako ja yleinen 
säännöistä informointi piti tietenkin hoitaa 
pois alta ensin. Vieraita huvitti suuresti tutki-
musaseman sääntö, joka käskee jättää ulko-
kengät eteiseen. Saksalaiset naureskelivat, 

Moskeijan eteinen kuusamolaiseen tapaan. 
© Kamil.

että luterilaiseksi kansaksi suomalaisilla on 
ihmeen muslimimaiset tavat. Heti alkuvälttä-
mättömyyksien jälkeen pistimme Tuomon ja 
parin muun pojan kanssa pystyyn viikonlo-
pun ensimmäisen Corona-matsin. Coronan 
ja pöytälätkän ilosanoma levisi viikonlopun 
aikana neitseelliseen, mutta hedelmälliseen 
maaperään… 
 Yhdeltätoista oli tervetuloluento. 
Siinä vaiheessa olin jo niin Oulankatunnel-
missa, että rupesin miettimään, montako 
päivää me ollaankaan täällä jo oltu. Vie-
raiden iltapäivä kului luentojen merkeissä. 
Tuomo, Maria ja minä kävimme Kuusamossa 
hakemassa kaksi matkasta myöhästynyttä 
symbionttia linja-autoasemalta ja ostamassa 
hulluna kaljaa, koska mukaamme oli laitettu 
pitkä toivomuslista ja yhteensä 210 euroa 
rahaa... 
 Päivällisen jälkeen alkoi Symbiotic 
Games - Finnish Way, jossa monikansalliset 
sekajoukkueet kilpailivat toisiaan vastaan 
akankannossa, (lasten)pesiksessä, saap-
paanheitossa, mölkyssä, kymppiteltan pysty-
tyksessä ja nuotion sytyttämisessä. Maria vas-
tasi akankantorastista, Tuomo saappaanhei-
tosta, ja itse olin nuotiopaikalla. Annoin kulle-
kin joukkueelle kolme halkoa, palan tuohta, 
puukon ja tulitikut, ja seitsemän minuuttia 
aikaa saada ainakin yksi haloista palamaan. 
11/12 joukkueesta onnistui tehtävässä, ja 
epäonnistunutkin joukkue yritti tosissaan lop-
puun asti. Kaikilla näytti olevan hauskaa, ja 
vain yksi tyttö koko kilpailun aikana alkoi 
valittaa, kun ei ollut tyytyväinen pisteiden-
jakotapaani. Hänen norjalainen joukkueto-
verinsa hiljensi hänet sanomalla, että luulta-
vasti emme merkitse tätä CV:mme, joten älä 
ota tätä niin vakavasti. Olin ottanut kotona 
käydessäni mukaan hillasuon laidalta 
löytämäni poronsarven, josta ennen kisan 
alkua taiteilin voittajajoukkueelle palkinnon. 
Jälkeenpäin saimme kuulla kiitosta van-
hoilta SymBioSE:n kävijöiltä, että meidän 
Symbiotic Games oli omaperäisin ja haus-
kin, mihin he olivat osallistuneet.
 Palkintojenjaon jälkeen oli tyttöjen 
saunavuoro. Olin odottanut naisvierailta 
vähän nihkeää suhtautumista saunomiseen, 
mutta yllättäen lähes kaikki tulivat saunaan! 
Moni uskalsi käydä joessa uimassa ja suurin 
osa tykkäsi koko hommasta tosi paljon. Tyt-
töjä oli vaikea saada lähtemään ennen 
poikien vuoron alkua. Kahdeltatoista alkoi 
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kunnon biologitavan mukaan sekavuoro. 
Sinne en todellakaan odottanut mitään ryn-
täystä, vaan se oli järjestetty lähinnä siksi, 
että me suomalaiset saisimme saunoa rau-
hassa vähän pitempään. Menimme Marian 
kanssa pukuhuoneeseen viisi minuuttia yli 
kahdentoista. Siellä hilluneet jätkät olivat 
ensin aika järkyttyneitä, kun me ilmoitimme, 
että olemme tulossa teidän kanssanne sau-
nomaan, toivottavasti teitä ei haittaa. Myös 
lauteilla olleet pojat menivät meidän tultua 
ensin vaivautuneiksi, mutta sitten Tuomo teki 
minusta löylynheittäjän, ja varoitti muita ryh-
tymästä kanssani löylykilpailuun. Tietenkin 
minun piti näyttää, mitä Tuomo tarkoitti. 
Kaatelin vettä kiukaalle suoraan sangosta. 
Jätkät alkoivat kiemurrella, ja yksi rääkkyi: 
”Oh my God, I can’t feel my balls!” Ilmei-
sesti kovista löylyistä kuitenkin tykättiin, koska 
sen jälkeen pyydettiin joka viides minuutti: 
”Anna, could you please throw some more 
water?” Tytötkin uskaltautuivat hieman 
meidän jälkeemme sekavuorolle. Lopulta 
sauna oli suurimman osan ajasta niin täysi, 
että kaikki eivät mahtuneet lauteille, vaan 
osa oli aina jäähyllä tai uimassa ja osa sei-
soskeli löylyhuoneen lattialla ja ovensuussa. 
Lauteilla kaikui laulu, ja suosituin oli tieten-
kin Nellyn Hot in herre: ” It’s getting hot in 

here/ So take off all your clothes/ I am gettin 
so hot, I wanna take my clothes off!” Kro-
atialaiset innostuivat saunomisesta niin, että 
jäivät lauteille vielä, kun minä lähdin pois 
hieman ennen kahta. 

Symbiotic Games - Finnish Way on ratkennut, voittajatiimin norjalaisjäsenelle on 
kasvanut sarvi päähän, ja Lapin Kulta tekee hyvin kauppansa. © Iva.

Vieraille lähtemättömästi mieleen painu-
nut saunavuorolista. © Kamil.
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 Illan päätteeksi menimme Marian 
kanssa vielä takkahuoneeseen paistamaan 
makkaraa ja tuhoamaan mäyräkoiranlop-
puja. Tuli oli takassa ehtinyt sammua, joten 
pääsin vielä sytytyshommiin. Sain tietenkin 
kuulla, että nytpä otetaan aikaa, kuinka 
suomalainen itse nuotiohommista selviää. 
Kunniakseni voin sanoa, että siinä ei kauaa 
nokka tuhissut. Italialainen poikakolmikko 
näytti niin kiinnostuneilta meidän kyrsänkär-
ryytystouhuista, että me opetimme heidät-
kin paistamaan suomalaista grillimakkaraa, 
ja tarjosimme vielä kaljat ja sinappia palan-
painikkeeksi. Oli kuulemma aika erikoista, 
muttei pahaa. Vastapalvelukseksi saimme 
seuraavana päivänä samoilta pojilta mais-
tiaiset italialaisesta juustosta, jonka he olivat 
tuoneet mukanaan maiden esittäytymisil-
taa varten.

Sunnuntai 31.7.2005

Nukkumaan pääsimme puoli neljältä. 
Siinä vaiheessa olin valvonut melkein 

täydet kaksi vuorokautta ja nukkunut vain 
puolitoista tuntia silloin menomatkalla bus-
sissa ennen Kuopiota. Aamulla kävimme 
kahdeksalta aamiaisella, minkä jälkeen 
otimme vielä puolen tunnin torkut ennen 
kuin lähdimme vetämään vieraille metsä-

retkeä. Symbiontit jaettiin kolmeen tokkaan, 
joista yksi kerrallaan oli Karhunkierroksen 
Opastuskeskuksella seuraamassa Metsähal-
lituksen diaesitystä Oulangan kansallispuis-
tosta, ja kaksi kiersi viiden kilometrin met-
sälenkkiä suomalaisten opastuksella. Pääsin 
päivän aikana selittämään vieraille mm. mui-
naissuomalaisesta kaskikulttuurista, hillanpoi-
minnasta ja porotaloudesta, sekä opetta-
maan, kuinka erotetaan oravan, myyrän ja 
käpylinnun käsittelemä kuusenkäpy. Vieraat 
olivat ihan mielissään päästessään valoku-
vauttamaan itseään Kiutakönkään kuohu-
jen äärellä ja syömään mustikoita, variksen-
marjoja, juolukoita ja hilloja suoraan polun 
varresta. Karhut, sudet ja ahmat kiinnosti-
vat myös kovasti, ja kyselipä yksi jäppinen 
minulta syvällisiä Karjala Takaisin - liikkeestä 
ja Suomen sodista.
 Iltapäivälle ei ollut järjestetty ohjat-
tua toimintaa. Osa porukasta innostui vael-
tamisesta niin paljon, että Emilia lähti käyt-
tämään heitä vielä toisella metsälenkillä. 
Tuomo vei muutamia halukkaita Kiutakön-
kään alle uimaan. Jätkät eivät tietenkään 
olleet malttaneet pysyä kosken alapuoli-
sessa suvannossa, vaan kokeilivat vähän 
koskenlaskuakin. Kevyemmiltä ja pienem-
miltä pojilta virtauksen mukana kelluminen 

Porukalla suomalaista luontoa ihmettelemässä. Tässä tilanteessa olisi kasvikenttiksen tai-
doista ollut hyötyä. Taisin puhua ihan puuta heinää puista ja heinistä. © Carlo Berg.
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oli vielä onnistunut, mutta Tuomohan on itse 
kohtuullisen harteikas kaveri, johon virta oli 
tarttunut oikein kunnolla ja ajanut törmäys-
kurssille kivenlohkareiden kanssa. Seurauk-
sena Tuomo pääsi esittelemään meille ”voi-
tonmerkkejään”; vatsa ja reisi olivat raapiu-
tuneet ihan verille, ja jaloissa oli pienempiä 
haavaumia. Onneksi sentään mitään sen 
vakavampaa ei ollut sattunut. Muita uima-
reita ei kuulemma Tuomon Houdini-tempun 
jälkeen ollut koskenlasku enää pahemmin 
kiinnostanut.
 Pian uimasta tultuaan Tuomon piti 
lähteä viemään Maria ja minut Kuusamoon 
linja-autolle. Hän ei ehtinyt edes desinoida 
haavojaan, koska ensiapulaukku oli 
hukassa... Kun kiersimme sanomassa heip-
paa vieraille, useimmat olivat pahoillaan, 
koska emme voineet jäädä pitemmäksi 
aikaa. Moni vannotti meitä lähettämään 
hakemuksen ensi vuoden SymBioSE-tapaa-
miseen Italiaan. Ehkäpä teemme niin. 
Nousimme Kuusamossa linkkuriin ja 
vaihdoimme Oulussa junaan. Perillä Tam-
pereella olimme muutaman huonosti 

nukutun tunnin jälkeen neljän maissa 
aamulla. Ja sitten kahdeksaksi töihin... 
 No joh, kaiken kaikkiaan minulla oli 
tosi hauska viikonloppu. Sain tuntea itseni 
taas niin äijäksi, kun esim. kanniskelin kaik-
kea tapani mukaan yksikseni, ja pojat tuli-
vat hämmästelemään, että kylläpä Oulussa 
kasvaa vahvoja tyttöjä, tai kun vieraiden 
äimistellessä pihalla laiduntavaa vaadinta, 
kävelin sen taakse, nappasin sitä taka-
puolesta kiinni ja sanoin selvällä suomen-
kielellä, että alahan kalappia sarvipää, tai 
kun kerroin ”siloiteltuja putisjuttuja” englan-
niksi metsäretkellä. Toivottavasti vieraille ei 
jäänyt pysyviä henkisiä traumoja… Harmit-
taa kovasti, kun en voinut jäädä autte-
lemaan SymBioSE:en koko viikoksi. Loppu 
jengi palasi maanantai-iltana Helsinkiin, 
missä SymBioSE jatkui seuraavaan sunnuntai-
hin asti. Tuomo oli mukana myös symbiont-
tien Helsingin-seikkailulla, joten tälle tarinalle 
saatte jatkoa kysellä häneltä.
 SymBioSE-tietoa ja mm. kuvia viime 
kesän tapahtumasta löytyy osoitteesta
http://www.symbiose.eu.org/ 

Tallinnaan ja takaisin
JANIIKA AALTONEN
Syntaksis ry järjesti excursion Tallinnaan 
19.-21. syyskuuta. Tässä yhden exculaisen 
matkakertomus, joka ei kuitenkaan kerro 
koko totuutta matkasta, sillä luonnollisestikin 
kaikkien kokemukset ovat erilaisia.

Valtaosa exculaisista aloitti matkansa sun-
nuntai-iltana Oulusta. Itse nousin kuiten-

kin kyytiin vasta Jyväskylästä joskus ennen 
aamuneljää. Kuuleman mukaan tunnelma 
bussissa oli alkumatkasta ollut kohtalaisen 
riehakas ja kostea, mutta aamuyöstä väsy-
mys lienee vienyt voiton, bussi oli hiljainen 
ja hämärä. Yritin muiden esimerkkiä noudat-
taen ottaa pienet torkut, mutta juuri kun 
aloin saada unen päästä kiinni, olimmekin 
jo Lahdessa ja oli aamupalan vuoro.
 Satamaan ehdittiin hyvissä ajoin ja 
laivaan päästiin ongelmitta. Merenkäynnistä 
johtuen laiva kuitenkin huojui melko epä-
mukavasti, ja koska olin jo valmiiksi väsynyt, 
ajatus vaakatasoon vetäytymisestä oli kovin 
houkutteleva. Onnistuin ottamaan hytissä 
pienet päivätorkut, siitäkin huolimatta, että 

hytti haisi mielestäni aivan samalle kuin eläin-
museon preparointihuone.
 Puolenpäivän aikoihini laivamme 
saapui Tallinnaan ja ajelimme varsinaiseen 
vierailukohteeseemme eli Tallinnan eläintar-
haan. Kolmisen tuntia tarhassa tuli kierreltyä 
ja erinäisiä elukoita ihmeteltyä. Oppaana 
toimi Oulussa opiskellut paikallinen biologi. 
Itse tosin en jaksanut koko aikaa suuren 
ryhmän mukana tallustaa, etenkin kun 
yhdessä vaiheessa jäin ihastelemaan hyee-
nanpentuja ja hukkasin koko porukan. 
Ominpäin sompaillenkin eläimiä toki saattoi 
katsella, anekdootit vain jäivät kuulematta. 
 Eläintarhasta jäi kyllä hieman paha 
maku suuhun petolintujen ja suurten petoni-
säkkäiden vuoksi, sillä näillä oli aivan turhan 
vähän tilaa. Jääkarhut olivat melko stres-
saantuneen oloisia ja kiersivät samaa ympy-
rää häkeissään, jotka olivat pienempiä kuin 
asuntoni ja joissa vettä oli vain kahluual-
taan verran. Tiikeri kulki häkkinsä edustalla 
edestakaisin ja yksinäinen, laihahko susi jol-
kotti samaa reittiä häkkinsä päästä toiseen, 
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kynnet betonilattiaan napsuen. Toki eläintar-
haa ollaan koko ajan parantelemassa, sitä 
mukaan kun budjetti antaa periksi. Suuri osa 
häkeistä on nimittäin Neuvostoliiton ajoilta.
 Eläintarhan jälkeen suuntasimme 
Rimiin ostoksille. Tallinnan Rimit vastaavat 
meikäläisiä City-
marketteja, tosin 
sillä erotuksella, että 
niissä on myös 
alkoholiosasto, joka 
vastaa laa-
juudeltaan Alkoa. 
Aikaa ei ollut tälle 
pysähdykselle kovin 
paljoa, ja hyllyjen 
edessä meinasikin 
iskeä pieni paniikki, 
kun en osannut mil-
lään päättää, mitä 
kaikkea sitä nyt 
sitten ostaisin. 
Samaan aikaan 
hallituksen jäsenet 
säntäilivät hyllyjen 
välissä keräämässä 
juoma-aineita vuo-
sijuhlia varten.
 Ostosten 
jälkeen siirryimme 
Vanhaan kaupun-

kiin. Nälkä alkoi tässä vaiheessa olla var-
maan kaikilla, itse päädyin Hannen, Kajsan, 
Pertun ja jonkun lääkisläisen (nimestä ei 
ole mitään havaintoa) kanssa aterioimaan 
Olde Hansaan, jonka terassilta löytyi enem-
mänkin excuporukkaa, mutta samaan pöy-
tään emme enää mahtuneet. Valtasimme 
siis pöydän sisätiloista. Ja ne sisätilat ovat 
muuten näkemisen arvoiset. Keskiaikainen 
tunnelma on saavutettu täydellisesti, seinä-
maalauksia ja aitoja kynttilöitä myöten. Ruo-
kalistat oli sidottu nahkakansiin, astiat olivat 
savea ja henkilökuntakin oli puettu teeman 
mukaisesti. Kun ruokakin vielä oli erittäin her-
kullista ja täyttävää eikä hinnalla pilattua, on 
tuolle ravintolalle pakko antaa kymmenen 
pistettä ja papukaijamerkki. Toivon mukaan 
pääsen Olde Hansaan toistekin.
 Ruokailun jälkeen kiertelimme 
ympäriinsä pimenevässä Vanhassa kaupun-
gissa, mutta valitettavasti kaikki mielenkiin-
toiset pienet putiikit olivat tässä vaiheessa 
jo kiinni. Poikkesimme muutamissa viinakau-
poissa tekemässä satunnaisia hankintoja. 
Lopulta parkkeerasimme yhdelle terassille, 
jolta löytyi arviolta noin puolet excuporu-
kasta. Ilta jatkui hilpeissä merkeissä.
 Bussille palasimme puoli yhdeksi-
toista ja saimme odotella laivalle pääsyä 

Älä anna karhulle karkkia, neuvoo Tallin-
nan eläintarha.  

   Antti V., Anna ja Hanne vuosijuhlan juomia hakemassa.
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jonkin aikaa kovin kuolleen oloisessa termi-
naalissa. Laivalla oli tarkoitus jatkaa illan-
viettoa bilettäen, ja etkoja pidettiin laivan 
kahvilan ja ravintolan väliin jäävässä aulassa. 
Lääkisläisillä oli mankka mukanaan, ja välillä 
minua hieman hirvitti, että ilmestyykö jostain 
joku henkilökuntaan kuuluva moittimaan toi-
miamme. Ei ilmestynyt. Lopulta porukka siirtyi 
kerrosta ylemmäksi tanssiravintolaan, jossa 
oli elävää musiikkia. 
 Valitettavasti ohjelma loppui 
kahden aikaan ja esiintymässä olleen yhty-
een solisti kehotti siirtymään jatkoille ker-
rosta alemmaksi, toisen ravintolan discoon. 
Kyseinen ravintola oli kuitenkin ollut jossain 
ilmastointiremontissa tai vastaavassa, ja oli 
siis suljettu (vaikkakin ravintolaan pääsi kyllä 
sisälle, eli fyysisesti ravintola oli “auki”). 
Mitään discoa ei siis ollutkaan. Ymmärret-
tävästikin olimme melko ärsyyntyneitä moi-
sesta ja kävimme infostakin kyselemässä, 
olisiko mahdollista saada kyseisen tyhjänä 
olevan ravintolan äänentoistolaitteita käyt-
töön, jotta ei tarvitsisi pelkkään mankkaan 
turvautua. Eipä sitä lupaa herunut, ja tästä 
kirjoiteltiinkin sitten Tallinkille hieman palau-
tetta.
 Lopulta porukka siirtyi jälleen ylä-
kerran tanssiravintolaan, jossa oli vielä baari 
auki, vaikka ohjelmaa tai musiikkia ei ollut-
kaan. Tästäkin ravintolasta löytyi äänentois-
tolaitteisto ja se saatiinkin pienen säädön 
jälkeen toimimaan. Tähän ei kuitenkaan 
ilmeisesti ollut lupaa, sillä hetken päästi ilmes-
tyi jokin vartijankaltainen henkilö, joka hätyyt-
teli ihmisiä soittimen luota pois. Mielentila oli 
kuitenkin melko anarkistinen, ja bileitä kai-
paava porukka piti päänsä. Musiikki jatkoi 
soimistaan ja tanssilattia täyttyi mukavasti. 
Kello tuli kuitenkin kolme, ja baari sulkeutui 
normaalin aikataulun mukaisesti. Ohjelma 
olisi siis normaalin risteilyohjelman mukaan 
loppunut tuolloin, joten ei enää auttanut 
vedota siihen, että ohjelmaa pitäisi olla, ja 
jos sitä ei ole, sitä järjestetään itse. Ilmeisesti 
ihmiset siirtyivät jälleen kerrosta alemmaksi 
toiseen ravintolaan, mutta minä olin tässä 
vaiheessa sen verran väsynyt ja ärsyyntynyt, 
että painuin hyttiin unille.
 Herätys oli ohjelmassa aamulla 
varttia vaille seitsemän, kun keskusradiosta 
kuulutettiin, että hyttien siivous aloitetaan 
seitsemältä. Mistään ei tietenkään voinut 
tietää, missä järjestyksessä hytit siivotaan, ja 

koska en arvosta ajatusta siitä, että minulta 
viedään lakanat päältä kun yritän nukkua, 
päätin nousta ylös ja valmistautua uuteen 
päivään. Laivan rantautumisen lähestyessä 
siirryin aulaan muiden joukkoon, ja ihmiset 
näyttivät keskimääräisesti minua väsyneem-
miltä ja nuutuneemmilta, taisivat juhlia 
aamuun saakka.
 Paluumatka sujui melko vaisuissa 
merkeissä, reissu oli vaatinut veronsa. Aamu-
palaa syötiin samalla huoltoasemalla kuin 
menomatkallakin, lounasta nautittiin Hirvas-
kankaalla. Sieltä lähdettäessä laitettiin pyö-
rimään ensimmäinen Ace Ventura -elokuva, 
jonka perään katsottiin Ace Ventura II. Olin 
nuorempana kova Jim Carrey -fani, joten 
tämä aiheutti melkoisia nostalgiavyöryjä, 
mutta jatko-osaa en jaksanut enää seurata 
kokonaan, koska silmäluomet olivat käyneet 
kovin raskaiksi. 
 Ouluun saavuttiin sitten joskus 
viiden kieppeillä. Ihmisiä tiputeltiin matkan 
varrella eri puolille kaupunkia, suurin osa 
jäi kuitenkin Linnanmaalla pois. Itse pääsin 
onneksi kotipysäkille saakka bussin kyydissä, 
koska matka varikolle taittui Kaitoväylää 
pitkin. Kantamuksia olikin sen verran, ettei 
ajatus yliopistolta kävelemisestä houkutel-
lut. 
 Excu oli kerrassaan hieno, aino-
astaan risteilyjärjestelyistä jäi jotain ham-
paankoloon. Kiitokset kaikille mukanaolleille 
matkaseurasta. Tämä reissu täytyy ottaa 
uusiksi joskus.

Varo, elukat puree.
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Lehdykkä leffassa:
Pedon elämää
MARIA JÄNTTI

Nicole Kasselin ohjaamaa The 
Woodsmania (2004) ei voi sanoa aina-

kaan piristäväksi elokuvaksi. Jo aihekin on 
kiistanalainen, vaikka tällä hetkellä myös 
Suomessa ajankohtainen: elokuva käsittelee 
pedoliaa. Päähenkilö Walter (Kevin Bacon) 
yrittää 12 vankilassa vietetyn vuoden jäl-
keen sopeutua takaisin siviilielämään. Pedo-
liasta tuomitulle se vaan ei ole ihan help-
poa, etenkin kun kukaan sukulaisista, kälyä 
lukuun ottamatta, ei halua olla missään 
tekemisissä Walterin kanssa. Terapeutista-
kaan ei aluksi tunnu olevan mitään apua, 
eikä oloa paranna silloin tällöin vieraileva 
poliisi, joka nauttii entisen vangin henkisestä 
murjomisesta. Walter saa kuitenkin työpai-
kan ja asunnonkin (joka tosin sijaitsee iro-
nisesti ala-astetta vastapäätä), sekä tutus-
tuu työpaikallaan olevaan naiseen, Vicki-
een (Kyra Sedgwick). Vaikka elämä alkaa 
näyttää valoisammalta, ei vastoinkäymisiltä 
voi välttyä, ja menneisyys varjostaa jatku-
vasti. Mitään mullistavia juonikuvioita eloku-
vassa ei ole, vaan se on melko pelkistetty ja 
koruton kuvaus Walterin elämästä vankilan 
jälkeen, sekä tämän loputtomasta itseinhoi-
sesta painiskelusta kiellettyjä taipumuksiaan 
vastaan. Siitä huolimatta elokuva onnistuu 
pitämään otteessaan, ja koruton tyyli sopii 
tylyyn aiheeseen. Elokuva ansaitsee kiitosta 
myös siitä, ettei siinä ole tökeröitä muistelu-
kohtia tai liioiteltua väkivaltaa. Tarina kulkee 
sujuvasti ilman sen kummempia sivujuonia 
tai turhia henkilöhahmoja.
 Kevin Bacon on hyvin uskottava 
roolissaan, ja onnistuu jopa herättämään 
sääliä. Yleensä sana pedoili aiheuttaa 
lähinnä reaktion ”pallit pois ja hirteen”, mutta 
The Woodsmania katsoessa alkaa ajatella 

asian toistakin puolta. Varsinkin kohtaukset 
joissa Walter käsittelee ongelmaansa tera-
peuttinsa kanssa, ovat mielenkiintoisia ja 
jopa liikuttavia. Walterin naisystävä Vickie on 
erikoisin hahmo elokuvassa. Väkisinkin epäi-
lyttää mahtaisiko monikaan nainen suhtau-
tua Walterin menneisyyteen yhtä ymmär-
täväisesti. Eihän Vickikään mikään enkeli 
ole, mutta kysyisi melkoista luonnetta niellä 
miesystävältään tunnustusta pikkutyttöihin 
sekaantumisesta… Kyra Sedgwick kyllä sopii 
kovapintaisen, tehtaalla työskentelevän ja 
hyväksikäytetyn naisen rooliin, mutta jotkut 
kohtaukset tuntuvat aika väkisin väänne-
tyiltä. 
 Ainut konkreettinen linkki Walterin 
menneisyyteen on Annette, Walterin sisko, 
jonka mies, Carlos, vierailee Walterin luona 
moneen otteeseen. Carlos yrittää saada 
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Annettea tapaamaan Walteria, mutta siskon 
ei ole helppo hyväksyä veljensä tekoja. Wal-
terille siskon suuttumus vaikuttaa olevan ras-
kaampaa kuin muiden ihmisten paheksunta 
yhteensä. Vaikka siskoa ei näykään kuin 
vasta elokuvan lopussa, hän on kuitenkin 
hyvin keskeinen hahmo, ja tuo Walteriinkin 
enemmän syvyyttä ja inhimillisyyttä. 
 Elokuvan musiikki on tyyliin sopivasti 
melko korutonta ja vaisua ja elokuvan tun-
nelma on koko ajan jotenkin masentava, 
kylmä ja ankea. Elokuvassa on myös usein 
toistuvana elementtinä linnut. Walter ruok-
kii ikkunalaudallaan pikkulintuja, tutustuu lin-
tuja tarkkailevaan pikkutyttöön, ja lintuja 
näkyy myös muissa kohtauksissa silmiinpistä-

vän paljon. Ehkä linnuilla onkin jotain sym-
bolista merkitystä, nehän liitetään yleensä 
vapauteen… Muitakin symbolistisia juttuja 
elokuvasta voi löytää, joten The Woodsman 
ei välttämättä jää niin paljaaksi kuin ensin 
voisi kuvitella. 
 Kokonaisuutena elokuva on toi-
miva ja mieleen jäävä. Sitä ei voi sanoa hel-
poksi perjantai-illan ajantappoelokuvaksi, 
vaan se jää vaivaamaan ja herättää ajatuk-
sia. Aihetta todellakin käsitellään hienotun-
teisesti ja tyylillä, ilman inhottavuuksilla mäs-
säilyä. Myös erilainen lähestymistapa pedo-
liaan on mielenkiintoinen. En malta olla 
suosittelematta elokuvaa, vaikka se onkin 
ahdistava. Kannattaa katsoa.  

Putisjuttu:
Kilipukkapyynti - vuosituhantista 
kulttuuriperintöä
ANNA HONKANEN

Kävin toukokuun viimeisenä viikonlop-
puna ennen Tampereelle kesätöihin 

lähtöäni kotona. Sunnuntaina isäni Rauno 
kysyi, haluaisinko lähteä hänen kanssaan 
kokemaan katiskat. Totta kai, olen aina 
valmis lähtemään järvelle. Isä sanoi, että voi-
taisiin samalla hakea pois nokkaset. ”Mitkä?” 
ihmettelin. ”Nokkaset. Ja kilipukoiksikkiihan 
niitä kututaan.” Nyt tuli kyllä isältä sellaista 
putiskieltä, että edes minä en pysynyt kär-
ryillä. Pyysin isää tarkentamaan, ja muhke-
aan partaansa tuttuun tapaan leppoisasti 
naureskellen hän aloitti kilipukkapyynnistä 
tarinoimisen.
 Nokkasilla, tai kuten Puhoskylällä 
sanotaan, kilipukoilla, pyydetään haukia 
jäidenlähdön (haukien kutuajan) jälkeen 
aina kesäkuun puoleenväliin saakka, tai 
niin kauan, kuin hauki pyydykseen käy. Kili-
pukkapyynnillä saanti on varma ja saalis 
suurta. Menetelmä oli vielä puoli vuosisataa 
sitten hyvin suosittu, mutta sittemmin lähes 
unohtunut. Isä kertoi vanhimman veljensä 
Matin viritelleen edellisenä keväänä, olles-
saan mökillä jäidenlähdön aikaan, muu-
taman kilipukkapyydön kokeeksi vanhalta 

muistilta. Mökkirannasta olikin noussut isoja 
haukia. Vanha konsti oli yhä käyttökelpoi-
nen! Tänä keväänä isä oli itsekin pistänyt 
pyynnöt katiskojensa lähettyville. Paras pyy-
töaika oli toukokuun lopussa jo ohi ja syötti-
särjetkin vaihtamatta, joten kilipukat piti nyt 
hakea pois. Saalista ei enää tällä kertaa ollut 
odotettavissa, mutta pääsinpähän näke-
mään, millainen tämä muinainen mene-
telmä käytännössä on. 

Nokkaspyydys ja miten se tehdään
”Kilipukka” on pyydyksen merkkinä vedessä 
keikkuva metrinen pärelastu, joka on ylä-
päästään hieman leveämpi kuin alhaalta. 
Lastun alapään reunoihin on sivuille veistetty 
lovet, joiden kautta kulkee säädeltävällä sil-
mukalla vahva kalastajalanka. Langan toi-
sessa päässä on isohko kivi, joka ankkuroi 
pyydyksen järven pohjaan. Kalastajalanka 
säädetään niin, että parikymmentä senttiä 
pärelastun yläpäästä, eli nokka, jää keikku-
maan vedenpinnan yläpuolelle. Tästä kuu-
lemma tulee nimitys nokkanen. Isän kilipu-
kat olivat oikeiden pärelastujen puutteessa 
vajaan metrin pituisia ohuita pintalaudan 
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pätkiä, joihin oli parinkymmenen sentin etäi-
syydelle yläpäästä sidottu molemmin puolin 
pienet styroksin palat kellumisen varmista-
miseksi. Kivet olivat noin kahden miehen 
nyrkin kokoisia. Langan vapaaseen päähän 
kiinnitetään koukku, johon on syötiksi pujo-
tettu särki. Koukku on muuten samanlainen 
kuin talvikalastukseen käytettävä mateen-
koukku, mutta pitempiperäinen. Hauella on 
pitkät leuat, ja se voisi yltää nirhaamaan 
langan poikki tavallisen mateenkoukun 
perän yli. Syötti pujotetaan koukkuun 
samalla tavalla kuin mateenkoukkuun, eli 
perä työnnetään suun kautta kalan läpi. 
Syötti tulee vaihtaa kahden - kolmen päivän 
välein. Koukku syötteineen solmitaan tiu-
kasti vapaaseen, neljä - viisi metriä pitkään 
narunpäähän siinä vaiheessa, kun pyytö las-
ketaan järveen. Kun kiven ja kilipukan väli-
nen etäisyys on sopiva, muodostavat ne 
veden alla akselin, jonka ympärillä koukku 
syötteineen pääsee vapaasti liikkumaan vir-
tausten mukana. Kun hauki tarttuu syöttiin 
ja tempoo päästäkseen irti, kilipukan liikkeet 
paljastavat rannassa katsojalle saalista tul-
leen. 

Kenen huki?

Soutelin sateenharmaalla järvellä kohti 
pyytöjä isän pitäessä melalla perää 

Nokkaspyydys.

ja Samu-koiran tuijot-
taessa uneksien meno-
suuntaan. Päästyämme 
ensimmäisen kilipukan 
kohdalle, minun tehtä-
väni oli pitää vene suun-
nilleen paikoillaan sillä 
aikaa kun isä nosti pyy-
dystä järvestä. ”Hukia-
han meillä ei nyt oo 
matkassa, vaan onneksi 
ei oo tullu saalistakkaa,” 
sanoi isä päästellessään 
lahonnutta syöttisärkeä 
koukusta. ”Hukihan on 
semmonen reilu puoli 
metriä pitkä puinen ase, 
jonka läpi on lyöty 
kuuven tuuman 
nauloja, joitten päät on 
taivutettu koukuiksi. Sillä 
kun veestä nostaissa 
hutkauttaa haukea 
päähän, ni johan 

loppuu pyristely!” Isä hymyili ajatuksesta mie-
lissään ja teki kädellään napakan iskuliikkeen 
särjen niskan kohdalle. Muistelin nähneeni 
talomme vanhan hukin aitan seinällä, mutta 
järveltä tultuamme isä piirsi minulle siitä var-
muuden vuoksi kuvan ja selosti vielä tarkem-
min. Hukin puiseen varteen on porattu kuusi 
reikää, joiden läpi on isketty kuuden tuuman 
naulat. Naulojen kärjet on taivutettu ja teroi-
tettu koukuiksi. Niiden kantapuolelle on pie-
nemmillä nauloilla kiinnitetty laudan pala, 
joka estää koukkujen peräytymisen varresta 
irti. Pienemmät naulat läpäisevät varren vas-
takkaisesta suunnasta suurempiin nähden. 

Kivikautista perintöä

Isä tiesi kertoa, että nokkaspyynti on 
muinainen kalastustapa, muttei osan-

nut sanoa, kuinka kauan sitä on harjoitettu. 
Asia jäi minua vaivaamaan, ja päätin ottaa 
siitä tarkemmin selvää. Vaikka isäni mukaan 
nimitys ”nokkaspyynti” tulee veden pinnan 

Huki.
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päälle pyydön merkiksi jäävästä pärelastun 
nokasta, nokkanen tarkoittaa itse asiassa 
koukkutyyppiä. Ensimmäiset nokkasiksi kut-
sutut pyyntivälineet Suomessa valmisti tänne 
heti jääkauden jälkeen noin 10 000 vuotta 
sitten asettunut metsästäjä-kalastajaväestö. 
Kivikautiset nokkaset valmistettiin puusta, ja 
vanhimmat nokkaslöydöt on ajoitettu Ant-
rean kalaverkon (n. 8200 eKr) aikoihin. Alku-
peräinen malli on yhdestä puusta veistetty. 
Koukun terä sijaitsee kivikauden nokkasessa 
lähellä varren puoliväliä, joten koukku on siis 
kolmipäinen. Myöhemmin yksipuisesta nok-
kasesta kehittyi kestävämpiä koukkutyyp-
pejä, joissa puiseen varteen on sitomalla 
kiinnitetty luinen koukku. 
 Kuten nykyisinkin, kivikaudella nok-
kasia käytettiin passiiviseen pyyntiin piilot-
tamalla koukun varsi kokonaan syöttikalan 
sisään niin, että terä jää näkyville. Täkykalas-
tuksessa puisen koukun ”kömpelyys” metalli-
seen verrattuna ei haittaa, päinvastoin. Kivi-
kautisen mallin mukaisia puisia nokkaskouk-
kuja on rekonstruoitu, ja niitä kokeilleet sano-
vat niiden pyytävän metallikoukkuja parem-
min. Nokkanen soveltuu hauen lisäksi myös 
mateen ja kuhan pyyntiin. Sitä en onnistu-
nut saamaan selville, millaisia pyyntijärjeste-
lyitä kivikauden kalastajat käyttivät. Pyydön 

merkitseminen kelluvalla kilpukalla on yksin-
kertaisuudessaan niin nerokas keksintö, että 
itse ajattelen mielelläni senkin olevan kivi-
kautinen oivallus. 

Epilogi 

Vaikka tässä jutussa puhun nokkas- tai 
kilpukka- (kilipukka-) pyynnistä, samalla 

menetelmällä voi olla eri nimityksiä eri puo-
lella Suomea. Myös huki voidaan muualla 
tuntea toisella nimellä. Tässä käyttämäni 
nimitykset ovat käytössä Pudasjärvellä. Kil-
pukka on varsin mukavasti suomalaisen 
suuhun istuva sana, ja sillä onkin useita 
merkityksiä, kuten pieni laite tai laitteen 
osanen. Kasviharrastajille kilpukka lienee 
yhtä kuin Hydrocharis morsus-ranae. Toivot-
tavasti selostukseni oli sen verran havain-
nollinen, että oman nokkaspyydyksen koko-
aminen onnistuu asiasta innostuneilta. Itse 
odotan jo innolla ensi kevättä, että pääsisin 
kokeilemaan kilipukkapyyntiä ihan käytän-
nössä.

Lisää luettavaa kivikautisista kalastusvä-
lineistä ja –menetelmistä löytyy Etelä-
Saimaan sivuilta osoitteesta 
http://www.esaimaa./arkisto/vanhat/2003/03/
08/teemat/sunnuntai/juttu4/sivu.html
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Lintumatkalla maailman ympäri
Azorit - merilintuja ja Amerikan herkkuja
WILLIAM VELMALA

Tyypillinen maisema Azorien saaristossa. Merestä kohoava vihreä saari Välimeren tyyli-
sine uudisasutuksineen. ©William Velmala

Azorit sijaitsevat keskellä Atlantin val-
tamerta. Lähdimme kahden åbolaisen 

partnerini kanssa sinne kahden viikon 
retkelle syyskuussa 2001. Suomen vesiltä 
puuttuvat valtamerilinnut olivat retkemme 
vetonauloja, mutta saariryhmän eksotiikka 
ja eristyneisyys viehättivät yhtä lailla. Mat-
kasta kehkeytyi erittäin leppoisa. Saimme 
nauttia kauniista maisemista, ystävällisistä 
ihmisistä, merellisestä ilmastosta sekä 
hyvästä ruoasta ja juomasta. Niin ja... kat-
seltiinhan siellä niitä lintujakin.

Kontrastikas rykelmä valtameren keskellä

Azorien tuliperäinen saariryhmä 
kumpuaa esiin keskellä aavaa Atlant-

tia. Saaret kuuluvat Portugalille, mutta Azorit 
ovat autonominen yhteisö (mm. oma 
hallitus). Purjehdittuaan reilun kolmasosan 
matkaa Euroopasta Amerikkaan 1427 por-
tugalilaiset merimiehet törmäsivät asut-

tamattomaan saariryhmään, josta 1500- 
ja 1600-luvuilla kehkeytyi tärkeä välietappi 
mannerten välisen kaupallisen merenkulun 
kannalta. Azoreiden yhdeksän pääsaaren 
maapinta-ala on yhteensä 2 300 km2. Ensim-
mäiset asukit muuttivat Azoreille jo 1445, 
ja nykyään siellä asuu 250 000 henkeä. 
Ennen ainoina elinkeinoina olivat kalastus ja 
valaanpyynti, maanviljely ja kaupankäynti. 
Nykyään turismi, mm. valassafarit, tuo muka-
van lisän saarelaisten toimeentuloon.
 Maisemat ovat Azoreilla täynnä 
kontrastikkuutta. Tuliperäinen maaperä on 
karua, mutta kasvillisuus on erittäin rehevää. 
Korkeuserot ovat suuria vuorten ja laakso-
jen välillä. Vuorten rinteillä kasvaa erilaisia 
metsiä tummista havumetsistä ainavihantiin 
lehtimetsiin. Laidunmaat karjoineen rauhoit-
tavat saarten sisäosia. Azoreilla kasvaa 900 
putkilokasvilajia, joista 59 on endeemistä. 
Alkuperäinen kasvillisuus on kärsinyt suuresti 
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Rannat ovat laavakivisiä ja erittäin karuja, mutta myös suojaisia poukamia löytyy 
paikoin. Rumankaunis (vrt. Anna-Kaisa Hermunen) maisema on eksoottinen suomalaisen 
silmään.  ©William Velmala
ihmisen mukanaan tuomista vieraslajeista, 
metsänhakkuista ja laidunten raivauksesta. 
Nisäkäslajeja on tavattu yhdeksän, joista 
ainoastaan kaksi lepakkolajia (ml. end-
eeminen ‘Azores Noctule’) ovat saapuneet 
ilman ihmisen avustusta. Korkeita ja näyt-
täviä vesiputouksia löytyy runsaasti, samoin 
syviä kraatterijärviä ja jopa kuumia lähteitä. 
Rannat ovat repaleiset ja karkeat, mutta 
kylät ja pikkukaupungit kuvauksellisen kau-
niita ja tunnelmallisia. 
 Satunnaiselle matkailijalle Azorit 
ovat loistava vaihtoehtokohde. Rikollisuutta 
saarilla ei käytännössä ole. Ilmasto on leuto 
vuoden ympäri, sillä valtameri lämmittää 
talvella ja viilentää kesällä. Merivesi pysyt-
telee läpi vuoden +16-22oC välillä. Vuoden 
ylin lämpötila maalla on keskimäärin +25oC 
ja alin +14oC. Turismi ei Azoreilla ole hallit-
sematonta, kuten monilla muilla paikoilla. 
Lämpötila ei kesälläkään juuri kapua helle-
lukemiin, eikä saarilla ole kuin pari hiekka-
rantaa. Siellä ei tarvitse katsella allasbaarin 
ja uimarannan väliä toilailevia, Kabanossin 
näköisiä, ja hajuisia, perinteisiä “maailman-
matkaajia”. Tällaiset ihmiset konsentroituvat 
- suorastaan konjugoituvat - Marmarikselle 
tai Phuketiin. Azoreille lähtee matkailija, 
joka arvostaa erikoista maa- ja meriluontoa, 

pitää seesteisestä puoliurbaanista elämästä 
ja osaa nauttia lomastaan ilman neonval-
oja ja hennatatuointeja.

Jenkkiharhailijoita ja endeemejä

Päätarkoituksena oli tutustua valtamer-
ilintuihin. Ja toki houkuttimena olivat 

Azoreiden useat endeemiset lintualalajit. 
Näistä tunnetuin lienee azorienpunatulkku 
Pyrrhula [pyrrhula] murina, jolle on monesti 
esitetty lajistatusta. Azorienpunatulkulla ei 
ole sukupuolidimoraa vaan niin koiraat kuin 
naaraatkin näyttävät harmaanruskeilta, 
kuten kotoisen punatulkkumme naaraat. 
Hippiäisellä on Azoreilla kolme eri end-
eemistä alalajia, ja itse asiassa suurin osa 
paikkalinnuista edustaa omaa paikallista 
alalajiaan. Lisäksi Azorit ovat tunnettuja siitä, 
että sinne eksyy usein nearktisia lintuja. Poh-
jois-Amerikasta syysmuutolle etelään läht-
evät kahlaajat, lokkilinnut tai varpuslinnut 
tempautuvat aika ajoin tuulten mukana tai 
suuntavaiston pettäessä Atlantin yli. Mekin 
näimme kymmenen pohjoisamerikkalaista 
lintulajia, mielenkiintoisimpina nokisorsa 
Anas rubripes ja eskimosirri Calidris bairdii. 
 Merilintujen muutto oli vaikut-
tavaa. Parhaimmillaan laskimme yli 12 000 
keltanokkaliitäjää Calonectris diomedea ja 
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noin 400 isoliitäjää Pufnus gravis yhdessä 
päivässä. Havaitsimme myös pieniä määriä 
noki- P. griseus, pikku- P. pufnus ja kääpiöli-
itäjiä P.assimilis, tyrskyliitäjiä Bulweria bulwerii, 
myrskykeijuja Oceanodroma leucorhoa ja 
isokihuja Stercorarius skua. Liitäjät ovat alba-
trossimaisia, mutta pienempiä, putkisieraimi-
sia merilintuja. Ne partioivat meren ulappaa 
liidellen pitkiä matkoja aaltojen välissä. 
Satamissa ja rannoilla saimme tarkastella 
määrityksellisesti mielenkiintoisia etelän-
harmaalokkeja Larus michahellis atlantis 
ja ruusutiiroja Sterna dougallii. Lisäksi 
retkeilimme saarten sisäosissa rehevillä jär-
villä tai kosteikoilla. Havaitsimme kahden 
viikon aikana yhteensä 63 lintulajia, joten 
lajirikkautta ei Azoreilta lähdetä hakemaan 
- erikoisuuksia senkin edestä.

Kumeja ja kärsimysornitologiaa

Retki tehtiin budjettiperiaatteella, eli har-
joitimme nk. kärsimysornitologiaa. Se 

tarkoittaa sitä, että yövytään missä sattuu, 
syödään milloin sattuu, eikä itse asiassa 
oikein välitetä vaikka vähän kaikki olisi rem-
pallaan. Katellaan vaan niitä helkutin lintuja. 

Kahden viikon aikana yövyimme vain kuud-
esti sisätiloissa. Yhden yön “nukuimme” len-
tokentän lattialla ja toisen Floresin saarella 
paikallisen lintumiehen luona. Azoreilla asuu 
pari aloittelevaa lintuharrastajaa, joista on 
mukava tavata vierailevia harrastajia ja 
tulla mukaan retkelle oppimaan lisää. Kaksi 
yötä vietimme Picon saarella ahavoituneen 
vanhan kaskelotinseivästäjäpapparaisen 
majatalossa ja kaksi Saõ Miguelin saarella 
hostellissa. Muulloin nukuimme teltassa tai 
autossa.
 Terceiran saarella kunnostau-
duimme autossa nukkumisessa. Siellä pääa-
siallinen retkikohteemme oli Praia da 
Vitórian kaupungin läheisyydessä sijaitseva 
louhosalue, jolla näkyi paljon kahlaajia, 
joukossa jokunen harvinaisuuskin. Autossa 
nukkuminen osoittautui parhaaksi vaihtoe-
hdoksi, sillä paikka toimi paikallisen nuori-
son lemmiskelytiluksena. Katolinen uskonto 
ei taida sallia esiaviollisia rientoja, vaan 
iltamyöhällä lähdetään kaverin kanssa 
“vähän ajelemaan”. Terceiralla louhoksen 
alueelle alkoi iltaisn valua autoja, jotka 
pysähtyivät kukin omaan syrjäiseen 

Saarten sisäosissa on hienoja kosteikkoja, järviä ja vesiputouksiakin. Picon saarella 
retkeiltiin pitkiä aikoja pilvessä, sillä pilvet tiivistyivät jatkuvasti yli 2 350 m korkean (Portu-
galin korkein kohta!) saaren huipulle. ©William Velmala
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nurkkaukseensa. Paikalle nousi oikea telt-
takylä, jonne me emme kuitenkaan telt-
taamme pystyttäneet. Maasto oli kova ja 
epätasainen, ja siellä täällä lojui aamusella 
röykkiöittäin outoja kumiukkoja.

Kaukana, vaan ei saavuttamattomissa

Vierailimme viidellä Azorien yhdeksästä 
pääsaaresta. 

Ensin lensimme Hel- 
singistä Lissaboniin 
reittilennolla. Lissa- 
bonista  ostimme len-
topaketin Azoreille, 
joka sisälsi menopa- 
luulennot Lissabon-
Saõ Miguel-Lissa- 
bon ja kolme saar- 
ten välistä lentoa. 
Saõ Miguelilta kä- 
vimme Santa Mari-
assa edestakaisella 
päivän kestäneel- 
lä lauttamatkalla. 
Sitten lensimme Ter- 
ceiralle, josta otim- 
me lautan Picoon. 
Sieltä palasimme 
lautalla Terceiralle, 
josta lensimme saa-

riryhmän läntisimmälle   
saarelle Floresiin. Lopuksi 
lensimme takaisin Saõ 
Miguelille ja sieltä aika- 
naan kotiin päin.
 Azorien lentopaketin 
(lennot Azo-reille ja takai-
sin + kolme sisäistä lentoa) 
hinta oli 300 euron luok- 
kaa, joka on mielestäni 
varsin edullinen paketti. 
Ruokaillut, yöpymiset ja 
autonvuokra kustansivat 
hieman enemmän kuin 
manner-Euroopassa. Laut-
tamatkat olivat kalleim-
millaan noin 30 euron 
luokkaa, joten niitäkään 
ei voi kalliiksi haukkua. 
Saarilla on infrastruktuuria 
joka lähtöön, joten majoi-
tusmahdollisuuksia löytyy 
leirintäalueista loistohotel-
leihin. Ruokapaikkoja ja 

muita palveluja löytyy niin ikään helposti, 
joten Azorit ovat kertakaikkisen mainio ja 
virikkeellinen matkakohde.

Lisätietoja:

http://azores.seawatching.net/
http://www.azores.com/

   Peipon paikallinen alalaji Fringilla coelebs moreletti tykkää maissin-
   jyvistä. Se on isonokkainen ja väriltään haalea vastine kotoiselle    
   peipollemme. ©William Velmala

Nuori palsasirri Calidris melanotos on lentänyt Atlantin yli Poh-
jois-Amerikasta Azoreille Terceiran saarelle.  ©William Velmala
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Suon kutsu
PEKKA HALONEN

Viimeinkin Raimo toteutti jo pari vuotta 
häntä kiusanneen päähänpinttymän ja 

ajoi Opel-farmarinsa pysäköintipaikalle Jout-
tensuon luoteisnurkkaan. Hänen pakkomiel-
teensä sijaitsi tienoilla, jossa nelostie puhkoi 
muutaman sadan metrin matkalta valtavan 
laajan pohjoispohjalaisen aapasuon reunaa 
pujahtaakseen takaisin pajupusikoiden ja 
säntillisesti huolella hoidettujen männiköiden 
tylsyyteen.
 Raimo oli joutunut kulkemaan tätä 
kiduttavan tylsää roudan rikkomaa maan-
tietä edestakaisin lähes päivittäin kotoaan 
Limingan Tupoksesta työpaikallensa Raa-
heen. Tienesti Raahessa ei suinkaan irronnut 
Rautaruukin terästehtaasta, kuten monella 
muulla ulkopaikkakuntalaisella, vaan pie-
nestä elektroniikka-alan yrityksestä nimel-
tään Technonimcom. Aikaisempi työpaikka 
Oulussa, eräässä lukuisista Nokian aliurakoit-
sijoista, oli mennyt alta kun tämä kansainvä-
linen mammutti oli tehnyt kylmäveriset oharit 
pikku apulaiselleen.
 Säntillisten mäntykankaiden katselemi-
nen auton ikkunoista kyllästytti jo pahemman 
kerran, mutta turmeltumattomat suoaukeat 
olivat vastustamattomasti vetäneet puo-
leensa siitä asti kun hän oli pari vuotta aikai-
semmin aloittanut uudessa työssään. Jopa 
rämeiden riutuvat käkkyrämännyt, jotka 
olivat vastentahtoisesti joutuneet tähän 
ympäristöön pois tukevalta maalta, olivat 
kuin sormiansa koukistelevia seireenejä. 
Näitä aapoja katsellessa tuli samankaltai-
nen olo kuin hänen tähyillessään Perämeren 
ulapoille: Mitä on tuolla kaukaisuudessa? 
Lähtisinkö selvittämään sitä?
 Nyt oli keskiviikko ja lempeän kaunis 
kesäkuun iltapäivä noin viikko ennen juhan-
nusta. Jo maanantaina Raimo oli heittänyt 
auton perälle vanhat lyhytvartiset kumppa-
rinsa; sellaiset siniset joissa oli kaita, harmaa 
heijastinnauha yläreunassa. Maanantaina 
töistä palatessa oli sataa tihkuttanut eikä 
ajatus ulkoilusta viehättänyt, ja tiistaina 
hänen vaimonsa Sirpa ja Essi-tytär tarvitsi-
vat autoa uimareissulle. Nyt kaikki oli koh-
dallaan, ei kiirettä kotiin, ja nyt suon kutsu oli 
voimakkaampi kuin koskaan aikaisemmin.
 Retken lähtöpiste oli ollut katsottuna jo 

pitkään. Se oli pysäköintipaikka – noin kol-
mekymmentä metriä pitkä tien levennys 
varustettuna roskiksella. Täältä Raimo katseli 
autostaan muutaman minuutin suolle ennen 
kuin sysäsi itsensä liikkeelle; haki kumisaap-
paat auton perältä ja vetäisi ne jalkoihinsa. 
Saappaat olivat pienemmät kuin Raimo oli 
muistanutkaan, ja hän mietti hetken tar-
vitsisiko takapenkillä lojuvan kevyen takin 
mukaansa. Ei, takki ei ollut tarpeen, sillä 
auton lämpömittari oli näyttänyt ulkoläm-
pötilaksi kaksikymmentäkaksi astetta. Lyhyt-
hihainen paita ja kevyehköt vaaleat 
puuvillahousut riittäisivät hyvin pienelle jaloit-
telulle suolla.
 Raimo käveli ohi tupakantumppien ja 
mätäneville jätteille haisevan roskiksen, ylitti 
lavean ojan ja otti ensimmäiset askeleensa 
suolla.
 Käveleminen vetisen upottavalla tur-
peella, kaikkien niiden vuosikymmenten jäl-
keen mitä hän oli karttanut soita, oli juuri 
niin vaivalloista ja outoa kuin saattoi odot-
taakin. Melko pian kulkureitille sattunut suo-
lampi oli kierrettävä kaukaa, minkä jälkeen 
hän ohitti koivua ja kuusta kasvavan metsä-
saarekkeen. Kulku oli paremminkin hidasta 
maleksimista kuin rivakkaa patikointia sillä 
nähtävää oli paljon. Sammakoita näytti 
olevan ihmeen runsaasti liikkeellä – ainakin 
Raimon mielestä niitä oli aivan kaikkialla. 
Yhden pikkuruisen kurnuttajan hän oli pyy-
dystänyt kämmenelleen ja päästi sen sitten 
hellästi takaisin sammalille. Pari kertaa oli 
rämemättäillä vilahtanut kahisten siro ruskea 
eläin, jonka Raimo tunnisti helposti sisiliskoksi, 
vaikkei ollutkaan nähnyt sellaista vuosikau-
siin. Mutta lapsena hän oli nähnyt paljonkin 
sisiliskoja eikä voinut käsittää miksi hänen 
äitinsä kammoksui niitä. Sisiliskot olivat sieviä 
ja sympaattisia, ja niillä on sentään jalat ja 
erilainen pää kuin käärmeillä.
 Niin lapsena… suo oli herättänyt monia 
muitakin muistoja. Suon tuoksut, avaruus, 
eriskummalliset kasvit, kosteat sammalikot 
joissa astellessa kuului jalkoja nostellessa ryys-
täävä ääni. Sen kaiken hän yhdisti lapsuu-
teensa ja nuoruuteensa. Kaikki ei ollut aina 
hyvin –
 Yllättäen alkanut raskas alakulo alkoi 
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valua lyijynä jalkoihin, ja Raimo päätti palata 
autolleen.

Pari tuntia myöhemmin Raimo ymmärsi 
olevansa lahjakkaasti eksyksissä. Hän 

oli harhaillut huohottaen ja keho märkänä 
hiestä sammalten, sarojen ja varpujen koste-
assa valtakunnassa eikä hänellä ollut hajua-
kaan mistä päin oli tullut ja minne suuntaan 
pitäisi mennä. Hän ei ollut ollut koskaan 
näin eksyksissä, ei edes silloin kun oli kerran 
noin kymmenen vanhana harhaillut suksien 
kanssa lumisessa metsässä.
 Miksi ihmeessä hän oli tullut tänne hel-
vetin suolle, ajatteli Raimo katsellessaan val-
tavaa aapaa, joka aukeni joka suuntaan 
jokseenkin samannäköisenä. Auto tuskin 
näkyisi kovin kauas, sillä tien ja avoimen 
nevan välissä oli kitumäntyjä kasvavaa 
rämettä. Männyt olivat kumminkin niin har-
vassa, että auringonvalon heijastus auton 
laseista voisi näkyä melko kauaskin, Raimo 
mietti. Ja juuri silloin tumma varjo lankesi 
hänen ympärilleen, suuri pilvi oli mennyt 
auringon eteen. Hänen lähdettyä parkkipai-
kalta oli taivaalla ollut ehkä vain muutama 
pieni harmiton höytypilvi, mutta nopeasti ja 
yllättäen lähes koko taivas täyttyi harmahta-
vakylkisistä muhkeista pilvivuorista. Ja kohta 
pienimmätkin siniset aukot olivat umpeutu-
neet, eikä enää näkynyt pilkahdustakaan 
auringosta, joka olisi ilmaissut ilmansuunnat.
 Vain muutaman sadan metrin päässä 
näkyi sankkaa kuusimetsää, joka ei voinut 
olla oikeassa suunnassa, Raimo päätteli. 
Metsässä olisi ollut helpompi kävellä, mutta 
siellä olisi eksynyt ehkä vieläkin pahemmin. 
Pysymällä suolla hän pysyisi sentään jok-
seenkin oikeilla tienoilla, niinpä Raimo lähti 
kulkemaan lähellä mäntykangaskaistaleen 
reunaa ja oikaisi sitten maakannaksen yli. 
Vastaan tuli luhtainen ja heinäinen koivu-
korpi, minkä läpi hortoillessa suuntavaisto 
meni lopullisesti sekaisin. Raimo päätti etsiä 
kohdan, josta oli ylittänyt kannaksen, ja josta 
siten omia jälkiä seuraamalla pääsisi takai-
sin autolle. Oikaistuaan parin kapean suo-
juotin yli, kaarrettuaan vieraalta näyttävän 
haapaa kasvavan reunametsän toiselle reu-
nalle ja palattuaan suuntaan, josta oli ehkä 
äsken tullut, huomasi hän maaston näyttä-
vän vieraalta. Hän ei ollut käynyt tässä koh-
dassa aikaisemmin, ja olisihan hän varmasti 
huomannut kituliaan kuusen viereen kasva-
neen suuren muurahaiskeon. Kaikki tuntui 

menevän yhä pahemmin sekaisin ja sol-
muun. Paniikkia piti välttää – täytyi pitää 
pelko pois mielestä.
 Nälkä alkoi vaivata eikä tähän aikaan 
kesästä ollut edes marjoja joita syödä pahim-
paan nälkäänsä. Kauniita mutta Raimolle 
niin hyödyttömiä hillankukkia oli kylläkin run-
saasti suon rämereunuksilla. Kaiken muun 
hyvän lisäksi vasemman jalan isovarvas oli 
hiertynyt rikki, ja molemmat kumisaappaat 
olivat sisältä litimärkiä. Kumppareista ei ollut 
kotona löytynyt reikiä, mutta nyt hän huo-
masi saumoissa joitakin hentoja halkeamia. 
Vanhojen saappaiden kumi oli näköjään 
haurastunut ja rikkoutunut taitekohdista. 
Mutta enemmän kuin kuivia sukkia hän kai-
pasi ruokaa sekä kylmää ja raikasta juo-
tavaa. Hän joisi useammankin pullollisen 
kylmää olutta kun pääsisi takaisin kotiin, se 
olisi varma.
 Jano oli yltynyt sietämättömäksi ja 
Raimoa heikotti hieman. Kupiksi yhdistä-
mistään kourista hän hörppi varovaisesti 
mudalta ja sammalilta maistuvaa ruskeh-
tavaa suovettä yrittäen välttää nielemästä 
epäilyttävästi ötököiltä näyttäviä pieniä 
roskia. Mieleen hiipivät bilhartsia ja elefant-
titauti ynnä muut mahdolliset vesissä lymy-
ävät Jumalan huonona päivänään luomat 
kammottavuudet, joiden turmelemista ihmis-
kehoista Raimo oli nähnyt inhoja kuvia. No, 
eihän Suomessa sellaisia ole, vakuutteli hän 
itselleen. Ei täällä ole malariaa, krokotiilejä 
ja korviin tunkeutuvia hämähäkkejä, vaan 
enintään verta kuppaavia terveitä inisijöitä 
ja metsissä pelokkaana luikkivia karhuja ja 
susia. Ei mitään hätää – täällä oli kumminkin 
turvallista eksyä.
 Jouttensuo – elääkö täällä muka jout-
seniakin, Raimo ihmetteli ja pyyhki toisella 
kädellä hikeä kasvoilta ja toisella kädellä 
huiteli verenhimoisia sääskiä kauemmaksi. 
Paremmin tänne sopisivat haaskalinnut vai 
tarkoittaako joutten ihan joutavaa? Hei 
herra kartanlaatija, miten olisi Eksymäsuo tai 
kelpaisiko Sääskisuo? Voi hemmetti kuinka 
hän vihasi luontoa ja erityisesti soita. – Luonto 
on paha ja julma! Luonnosta kannattaisi 
pysyä mahdollisimman paljon erossa. Enin-
tään kannatti käydä joskus kevättalvisin las-
kettelemassa Rukalla tai Syötteen rinteillä, 
kun ei ollut hyttysiäkään kiusana. Eivätkä 
hänen pikkuhiljaa karttuva ylipainonsa ja 
rapistuva kuntonsa sallineet tällaista rehki-
mistä hyllyvällä suolla.
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 Mitä hän oikein oli tullut hakemaan 
täältä –

Taivaanranta suunnassa, josta Raimo 
arveli hänen autonsa mahdollisesti löy-

tyvän, oli muuttunut sinertävän mustanhar-
maaksi, ja hän oli erottanut pari salaman 
leimahdustakin. Ukkosen kumu kantautui 
heikkona mutta silti hieman uhkaavana.
 Raimo ei tiennyt oliko hänen valitse-
mansa suunta oikea. Hän ainoastaan toivoi 
kaukaisuudessa erottuvan metsän olevan 
sama minkä reunaa tie kulki. Nyt täytyi uskoa 
auton löytymiseen; ei saanut antaa sijaa 
paniikille. Ajatus ukkosmyrskystä avoimella 
suolla oli pelottava, mutta hän päätti kulkea 
määrätietoisesti kohti mustuvaa horisonttia. 
Sieltä hän luultavasti löytäisi melko lähellä 
tietä olleen pienen lammen, josta hän omia 
jälkiä seuraten tulisi takaisin autolle.
 Hän oli lähes aina tullut tähän aikaan 
mennessä kotiin, joten mahtoikohan Sirpa jo 
ihmetellä. No, hän oli kertonut Sirpalle tule-
vansa töistä hieman tavallista myöhemmin, 
koska oli tiennyt juuri tänään kurkistavansa 
suohorisontin taakse. Ja hieman tavallista 
myöhemmin tarkoitti heidän perheessään 
enintään kahta tuntia.
 Raimo kaiveli leikkiauton kokoisen puhe-
limensa keinonahkaisesta vyökotelostaan. 
Hän oli hankkinut ruotsalaisen puhelimen 
sen jälkeen kun Nokia oli näyttänyt hänelle 
paskaiset kyntensä.
 Puhelimen näyttö kertoi virran olevan 
vähissä. Numero pikavalintana. Hälytysääni. 
Kestää, kestää. Kuului akun varoitusääni. 
Hemmetti kun en ollut laittanut puhelinta 
lataukseen auton sytkäriin, Raimo tuskaili. 
Vastaa jo, akusta loppuu virta!
 ¯ No mitä?
 Viimeinkin –
 ¯ Joo terve. Mää oon suolla ja tuota…
 ¯ Mitä? Oot suolla? Nyt en kyllä ymmärrä 
ollenkaan.
 Taas kuului akun varoitusääni.
 ¯ Hemmetti, elä keskeytä vaan kuuntele 
loppuun. Niin, oon suolla ja enkä oikeen tiijä 
että…
 ¯ Oot suolla? Mitä…
 ¯ Perkele, kuuntele nytte!
 ¯ Mitä nää siellä äyskit ja kirroilet…
 Puhelin vaikeni. Näyttöruutu oli tyhjä, 
sammunut. Virta oli loppu. Helvetti! Raimo 
tunki mykän viestintälelunsa takaisin kote-

loon, vaikka olisi halunnut upottaa sen 
suohon. Odottaisikohan Sirpa päivän tai 
parin vai varmuuden vuoksi koko viikon 
ennen kuin ilmoittaisi rakkaan miehensä 
kadonneeksi? Enemmän taitaisi Sirpa 
hätääntyä jos Essin kissa viipyisi vuorokau-
den omilla teillään, Raimo mietti kitkeränä 
ja lähti kulkemaan kohti kaukana siintävää 
metsää.
 Vaellettuaan noin tunnin Raimo tuli het-
teikön reunalle. Kortta ja saraa kasvava 
kosteikko näytti jatkuvan leveähkönä kaista-
leena molempiin suuntiin silmänkantamatto-
miin. Hetteikkö näytti pelottavan petolliselta 
mutta sen kiertäminen tuntui vieläkin ikä-
vämmältä vaihtoehdolta.
 Sovitellen askeliansa kohtiin, joissa kasvoi 
laikkuina saraa huomasi Raimo suon käyvän 
yhä märemmäksi ja upottavammaksi. Mihin 
hyvänsä hän astuikin, hörppäsivät saappai-
den varret vettä, eikä jalkojen alla ollut 
suinkaan mitään tukevaa. Askel väärään 
kohtaan, ja hän voisi hukkua hetkessä 
suohon. Pakokauhun kasvaessa Raimo kat-
seli ympärilleen ja huomasi lähimpien tur-
vallisen kuivien mättäiden olevan ainakin 
kolmenkymmenen metrin päässä. Hän seisoi 
paikallaan hetteikön saartamana upoten 
hitaasti syvemmälle. Tätä hän pelkäsi lap-
senakin, katoamista suon syövereihin, eikä 
kukaan huomaisi tapahtunutta ja tulisi aut-
tamaan. Pakokauhu sai hänet liikkeelle – 
ensin hitain harppauksin ja sitten lähes holtit-
tomasti juosten jokaisen askeleen upotessa 
epämiellyttävän syvälle.
 Lopultakin jalkojen alla oli tukevampaa 
alustaa, ja Raimo istahti puuskuttaen kuivalta 
näyttävälle mättäälle. Tässä voisi valuttaa 
vedet kumppareista ja puristella sukkia kui-
vemmiksi. Voi kuinka hän vihasi luontoa jolla 
oli ilmiselvästi katalia juonia hänen päänme-
noksi.

Raimo oli jo pitkän tovin seuraillut suolla 
mutkittelevaa kapeaa jokea – tai ojaa, 

kuten täälläpäin kutsuttiin myös puropaha-
sia. Jo jonkin aikaa mukana oli kulkenut toi-
sesta päästä terävä keppi, jolla hän välillä 
huitoi eteen sattuvia kasveja. Vilkaistessaan 
viimeksi kelloa oli se näyttänyt melkein 
yhdeksää, ja hämäryys oli huomattavasti 
syventynyt sen jälkeen.
 Taivaltaessaan väsymyksestä turtana 
välillä kompastellen heinämättäisiin ja pen-
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saiden käkkyräisiin rankoihin Raimo tuskin 
enää huomasi jokea reunustavia pajupuskia 
tai sudenkorentoja ja kalojen molskahduksia, 
kuten hän ei enää huomannut aikaisemmin 
vaivannutta nälkää ja jalkojen märkyyttä. 
Kosteutta henkivä viileä tuulenvire sai hänet 
hieromaan oksien raapimia käsivarsiaan, ja 
kohta vire yltyi pajupensaita levottomasti 
heiluttaviksi puhureiksi. Ukkonen murahteli 
vaimeasti.
 Raimo pysähtyi katselemaan tummaa 
vettä jonka pinnassa näkyi pieniä täpliä 
ja laajenevia ympyröitä. Oli alkanut sataa. 
Puro näytti vetiseltä haudalta –
 Jatkettuaan matkaa Raimo huomasi 
pian kuinka jostain lehahti imelän raskasta 
hajua aivan kuin tunkio olisi ollut lähellä. 
Raimo katseli ympärilleen haistellen ilmaa. 
Hajun lähde tuli pian näkyviin jyrkän joen-
mutkan takaa. Siellä oli jotain suurta ja 
tummaa puolittain piilossa heinien joukossa, 
ja Raimo pysähtyi kyyristyen lihakset jän-
nittyneinä, ja hän puristi tiukemmin keppiä 
kädessään. Viimeistään pitkulaisen läjän toi-
sesta päästä törröttävät sarvet paljastivat 
että se olikin vain maassa makaava hirvi. Ja 
hajusta päätellen se oli taatusti kuollut.
 Varovaisesti, melkein hiipien Raimo 
lähestyi raatoa jonka maha on pullistunut 
kireäksi kuin rummunkalvo. Nähdessään suri-
sevat raatokärpäset alkoi haju etoa, ja hän 
nosti käden peittämään nenää ja suuta. 
Raimo tökkäsi hirveä kylkeen kepillään, ja 
samalla eläin liikahti saaden sydämen hyp-
päämään kurkkuun. Ei sentään – ei hirvi 
liikkunutkaan vaan sen alta luikerteli esille 
käärme – puolimetrinen tuhti ja tumma kyy. 
Raimo perääntyi hieman. Lapsena hän oli 
nähnyt seipään nokkaan lävistetyn kuivu-
neen kyyn, mutta ei hän muistaakseen ollut 
koskaan nähnyt elävää käärmettä.
 Raimo lähti taas liikkeelle katsellen hirven 
raatoa. Käärmettä ei enää näkynyt.
 Pian joki teki taas jyrkän mutkan, ja 
taas oli uusi yllätys vastassa, sillä kierretty-
ään tiheän lepikon Raimo huomasi pienen 
rakennuksen. Lohkareisella mäntykankaalla 
joen toisella puolella oli tosiaankin pieni 
mökki, joka erottui selvästi harvapuustoisessa 
metsässä. Joesta löytyi läheltä ylityspaikka, 
kosken tapainen, josta Raimo pääsi vaivat-
tomasti vastarannalle. Ylityspaikan toiselta 
puolelta lähti kapea polku kohti mökkiä.
 Kumpareisessa metsässä oli useita mata-

lia kiviröykkiöitä, joista yksi oli kasattu aivan 
polun varteen. Kivikasat eivät näyttäneet 
luonnon muokkaamilta, ja kaiken lisäksi jäkä-
löityneiden kivien päällä lojui luita, joita 
oli myös hieman kasojen ympärillä. Luut 
olivat enimmäkseen pieniä, mutta varpu-
jen seasta näkyi pala suuren eläimen kalloa 
sekä kookas pitkulainen kappale, joka olisi 
voinut olla vaikka ihmisen sääriluu.
 Ja kivikasassa oli kyy, ei vaan kaksi… 
Käärmeitä olikin vähintään viisi, sillä osa niistä 
piileskeli kivien väleissä. Kasan takana luiker-
teli vielä kolme pientä kyytä toisiinsa kietou-
tuneina. Myös polulla aivan Raimon edessä 
oli sahakuvioinen harmaa kyy. Hyvä ettei 
hän ollut polkenut sen päälle, Raimo mietti 
ja kiersi käärmeen, jolla ei näyttänyt olla 
aikomustakaan siirtyä sijoiltaan.
 Lähempänä mökkiä kaikki männyt olivat 
kuolleita. Raimo huomasi ensiksi runkojen 
ympärille varisseet kaarnakasat, ja vasta 
sen jälkeen hän kiinnitti huomionsa kelottu-
neisiin runkoihin ja neulasettomiin latvuksiin. 
Puut näyttivät yhtä kuivilta ja kuolleilta kuin 
harmaa pieni rakennus niiden keskellä.
 Raimo seisahti hetkeksi mökin ovelle sysä-
täkseen sen edessä loikoilleen käärmeen 
syrjään kepin kärjellä. Hän vetäisi varovai-
sesti kahvasta, ja ovi aukesi ihmeen kevy-
esti ja äänettömästi. Ensin mökin sisällä ei 
näyttänyt olevan mitään, mutta ovensuusta 
tuleva heikko valo paljastikin jotain takasei-
nän hämäristä. Kookas mies makasi siellä 
laverin päällä ja käänsi kasvonsa Raimoa 
kohti.
 Hahmo nousi jäykästi. Ensin yläruumis 
kohosi kuin vivusta vääntämällä, sitten se 
laski jalkansa lattialle, ponnahti ylös jaloilleen 
ja alkoi ottaa kankeita askelia kohti Raimoa. 
Hahmo vääntelehti oudosti.
 Nyt Raimo erotti edessään olevat kasvot. 
Hysteerisen huvittuneen hetken ajan hän oli 
odottanut näkevänsä Marlon Brandon suu 
täynnä paperia. Mutta kasvot eivät kuulu-
neet ihmiselle. Sen silmäaukoista valui jotain 
– ne olivat tummia, kiiltäviä kyitä. Sen suu-
aukko oli irvokas ja luonnottoman suuri, ja 
suun täytti kieltään lipova kelmeä käärmeen 
pää.
 Olento kosketteli Raimoa kylmillä 
käärmesormillaan.

Suon kutsu on julkaistu aiemmin suomen ja 
saamen opiskelijoiden vappulehdessä.
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