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Kun nyt kerran on aika heittää hyvästit 
Lehdykkähommille, ajattelin vähän 

aukoa sanaista arkkuani. Lehdykän toimit-
tajana olemisen aloitin viime keväänä ja nyt 
sitä on tullut siis puolitoista vuotta väännet-
tyä. Siinä ajassa on ehtinyt muutamaan ker-
taan hakata päätä seinään ja kirota, mutta 
huomattavasti enemmän on ollut hauskoja 
hetkiä. Lehden puitteissa on saanut touhuta 
ties mitä kummaa ja varsinkin ideointituo-
kiot toimituskunnan kesken ovat olleet välillä 
ihan hervottomia. Kirjoittamiselle oli ensin 
ihan älytön kynnys. Tuntui että eihän tom-
mosta tekstiä VOI 
painaa, mutta nyt 
sekin kynnys on 
madaltunut (onko 
se nyt hyvä vai 
huono asia, päättä-
kää itse). Toimitta-
jan työssä on myös 
oppinut kaikennä-
köstä. No ainakin 
kopiokoneen käyt-
töä ja nitomista. 
Tämän puolentoista 
vuoden aikana 
myös Lehdykän 
levikki on kasvanut. 
Sitä luetaan nyt 
Oulun lisäksi ainakin 
Jenkeissä, Bel-
giassa, Hollannissa 
ja Tampereella. Että 
saavutus sekin. 
Mutta nyt uljas leh-
temme on lopun 
partaalla. Toimitus-
kunnalle jatkajia ei 
lukuisista kerjäämi-
sistä, uhkailuista ja 
kiristyksistä huoli-
matta ole näkyvissä. 
Ei kai tämä bilsan 
perinteikäs lehti saa 
kuolla siihen ettei 
ihmisillä ole m…a 
ottaa sitä harteil-

Pikkusadatus 
eli jäähyväiset Lehdykälle          MARIA JÄNTTI

leen? esimerkiksi pikkuporukalla se ei ole niin 
iso homma. Yhdessähän tätä lehteä teh-
dään. Että ottakaahan nyt hyvät ihmiset 
itteänne niskasta kiinni ja ryhdistäytykää, sillä 
muuten ei käytäville enää ilmesty luettavaa 
ja iso (tai no ainakin keskikokoinen) pala 
bilsalaisten ”kulttuuria” häviää. Jottei tämä 
jäähyväissadatus nyt kuitenkaan menisi pel-
käksi vaahtoamiseksi haluan vain sanoa 
kiitos kaikille lukijoille! Toivottavasti jutuista ei 
ole jäänyt hirveitä kaunoja hampaankoloon 
tai kovin hirveitä traumoja yöunia viemään. 
Mukavaa kevään jatkoa! 
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Minunkin on tullut aika sanoa hyvästit Leh-
dykälle pitkän työrupeaman jälkeen. Toimin 
Lehdykän päätoimittajana kaksi vuotta, 
minkä jälkeen olin puoli vuotta erossa Leh-
dykästä. Sitten totesin, että mihinkäs se 
kissa karvoistaan pääsisi ja aloin taittamaan 
lehteä. Nyt olen päättänyt irrottautua Leh-
dykästä ja suunnata voimavarani toisaalle. 
Vaikka täytyy kyllä myöntää, että tässä jat-
kajien puuttuessa on mielessäni käväissyt, 
että josko vielä alkaisin uudestaan päätoi-
mittajaksi. Mutta nyt aion pysyä tiukkana ja 
kieltäytyä kunniasta. Kolme vuotta pyytee-
töntä uurastamista Lehdykän eteen saa riit-
tää minun osaltani.

Mitä näistä kolmesta vuodesta on jäänyt 
käteen? Rutkasti päättömiä muistoja, kun 
toimittajaparini Marsun kanssa istuimme iltaa 

Kissa ravistaa karvansa
                                                              JULIANA HEIKKINEN

ja ideoimme lehtien sisältöjä. Roppakau-
palla jännitystä ja jännittämistä, kun ensim-
mäistä kertaa lähdimme reportaasimatkalle 
hallinnon henkilöiden maailmaan. Journa-
listin taitojen kehittymistä kahden vuoden 
aikana. Kanssasisarien ja –veljien hihoissa 
roikkumista ja juttujen ruinaamista ja rutkutta-
mista. Juttujen nyhjäisemistä tyhjästä ja puun 
heinän kirjoittamista. Kasapäin Lehdykkä-
kansioita tietokoneen kovalevyllä. Laatikolli-
nen Lehdyköitä. Illan pimeitä tunteja kopio-
koneella lehtiä kopioimassa. Tuntikaupalla 
taitto-ohjelman toimintojen opettelemista ja 
tahtojen taistelua  taittamista tehdessä. Val-
tavasti muistoja. Muistoja, joita aika kultaa 
ja on jo kullannut.

Nyt tämän kissan on aika ravistaa kar-
vansa! Hei hei ja voikaa hyvin!
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OYY reissaa:
StuArctic-tapaaminen Norjan Bodøssa
HANNE RUOTSALAINEN

Norjan Bodøssa järjestettiin 17.–19. maalis-
kuuta StuArctic-tapaaminen. StuArctic-ver-
kosto perustettiin keväällä 2005 OYY:n aloit-
teesta pohjoisten alueiden ylioppilaskuntien 
yhteistyökuvioiden vahvistamiseksi. Tapaa-
minen järjestettiin ensimmäisen kerran viime 
toukokuussa Oulussa. Ajatus verkoston perus-
tamiseen lähti University of Arctic-verkostosta 
(UArctic), johon kuuluu noin 90 yliopistoa 
ja ammattikorkeakoulua pohjoisilta alueilta, 
Oulun yliopisto mukaan lukien. StuArctic-ver-
kostoon kutsuttiin siis mukaan UArctic-ver-
kostoon kuuluvien yliopistojen ylioppilaskun-
nat. Näin yhteistyön alkuvaiheessa mukaan 
on saatu varsinkin suomalaisia ja norjalaisia 
ylioppilaskuntia, sekä joitakin aktiivisia nuoria 
Kanadasta. 

OYY:stä lähti viiden hengen delegaatio 
Norjaan pikkubussilla. Matkamme starttasi 

torstaina 16. maaliskuuta alkuillasta. Kemistä 
otimme kyytiimme vielä kaksi Lapin yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajaa. Alkumatka kului 
toisiimme tutustuessa, ja ennen puolta yötä 
saavuimme yöpaikkakunnallemme Arvid-
sjauriin. Majapaikkamme etsiminen olikin 
sitten toinen juttu: kiertelimme muutamaa 
korttelia ympäriinsä yrittäen löytää paikkaa. 
Lopulta, infotaulun ja paikallisten avustuk-
sella löysimme paikan lähes tunnin etsimisen 
jälkeen. 

Majapaikassamme huomasimme, että 
jossakin sentään todella luotetaan ihmisiin. 
Olimme puhelimitse varanneet majoituksen 
seitsemälle hengelle, ja kertoneet saapumis-
aikamme. Majoituspaikan täti ilmoitti jo täl-
löin, että he ovat silloin jo nukkumassa, mutta 
he jättävät meille lapun oveen ja ulko-ovi 
on sitten auki. Näin olikin. Löysimme aitta-
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maisen rakennuksen, jossa oli kolme makuu-
huonetta, keittiö ja vessa. Hyvin nukutun 
yön aikana oli ulko-oveen taas ilmestynyt 
lappu ja viereen lasku: ”Emme ole kotona 
ennen puoltapäivää. Jos lähdette ennen 
sitä, jättäkää rahat keittiön pöydälle.” Kuka 
Suomessa uskaltaisi luottaa vierasmaalai-
siin, joista ei tiedä mitään muuta kuin varaa-
jan nimen, näin paljon? Olimme ajatelleet 
maksaa majoituksen Visalla, mutta selvää oli 
että se ei onnistu, niinpä jouduimme suun-
taamaan ennen lähtöämme vielä auto-
maatille ja takaisin majapaikkaan. Jätimme 
siis rahat keittiön pöydälle, koskaan näke-
mättä paikan omistajia.

Perjantaina ajelimme Skandien yli Norjan 
puolelle. Maisemat muuttuivat heti Arvid-
sjaurista lähdettyämme aina vain vuoristoi-
semmaksi. Mitä lähemmäksi Norjan rajaa 
tulimme, sitä enemmän puut vähenivät ja 
lumi lisääntyi. Oli selkeästi nähtävissä milloin 
olimme puurajan yläpuolella ja milloin läk-
simme laskeutumaan Skandien länsirinnettä. 
Oli myös jännä huomata maiseman muutos 
rajan ylityksen jälkeen. Ruotsin puolella mai-

sema oli paljo pehmeämpää, hienopiir-
teistä. Norjan puolella vuorien huiput olivat 
teräviä ja maisema rosoisempaa.

Varsinainen seminaariohjelma alkoi per-
jantaina vapaamuotoisella tutustumisillalla 
paikallisessa opiskelijabaari Samfunnetissa, 
joka vastaa siis lähinnä meidän Caioa. 
Kerran vuodessa baarissa järjestetään irk-
kubileet, ja juuri tuolloin oli se ilta. Paikalla 
oli esiintymässä kaksi irkkuyhtyettä, toinen 
ainakin Ruotsin puolelta. Musiikki oli hienoa, 
mutta norjalaisten tavat hiukan hämmäs-
tyttivät meitä. Meille oli kerrottu jo etukä-
teen, että näissä bileissä tapoihin kuuluu 
tanssia pöydillä. Pöydät eivät siis olleet nor-
maaleja hepposia baaripöytiä, vaan tuke-
via lankuista rakennettuja, varsin persoonal-
lisia. Suomessa tuona iltana koettuun nor-
jalaisten riehaantumiseen tarvittaisiin muu-
tama tuopillinen alle, mutta paikalliset nou-
sivat heti ensimmäisen kappaleen aikana 
pöydille ja aloittivat tanssimisen. Meille oli 
myös kerrottu, ettei kannata laittaa päälle 
sellaista puseroa, jota haluaa vielä käyttää 
tämän reissun aikana. Hiukan ihmettelimme 
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tätä, mutta syy selvisi varsin pian. Norjassa 
olut on melko kallista, mutta silti opiskelijat 
viskoivat sitä näissä bileissä lattialle ja tois-
tensa päälle. Illan päätteessä lattia lainehti 
oluesta, ja parhailla hiukset ja vaatteet olivat 
märät oluesta. Me pysyttelimme kiltisti sivussa 
ja säästyimme olutsateelta. Yksi iso plussa 
norjalaisille baareille: sisällä ei saa tupa-
koida. 

Lauantaipäivä kului varsinaisia seminaa-
reja kuunnellessa. Parissa esityksessä kuu-
limme informaatiota Univeristy of Arctic-ver-
kostosta ja sen sisältämistä koulutusohjel-
mista ja yhteistyökuvioista mm. Venäjällä. 
Bolognan prosessin vaikutukset olivat myös 
esillä, ja koska StuArcticin on tarkoitus yhdis-
tää pohjoisten alueiden nuoria, keskustel-
tiin myös jo olemassa olevista yhteystyökuvi-
oista sekä mietittiin tulevia. Lauantaipäivän 
päätti selkeä esitys ilmastonmuutoksesta ja 
ennen kaikkea sen vaikutuksista pohjoisiin 
alueisiin. Me täällä Oulussa koemme kuu-
luvamme pohjoisiin alueisiin, arktinen alue 
kuulostaa hiukan vieraammalta. Suurimman 
osan seminaarien aiheista pystyi sisäistä-

mään hyvin, mutta kun eräässä esitelmässä 
norjalainen puhuja alkoi kertoa öljystä ja 
maakaasusta, en tuntunut kuuluvani enää 
joukkoon. Norjalaisille nuo energiavarat ovat 
kuitenkin tärkeitä, mutta meille huomatta-
vasti vieraampia.Lauantai-illalla kävimme 
kuuntelemassa Silje Nergaardin jazzkonser-
tin Bodøn kulttuuritalolla. 

Konsertti oli ehkä yksi elämäni hienoim-
mista musiikkikokemuksista. Nergaard on 
Norjan suosituin jazz-artisti ja viime vuodet 
kiertänyt laajalti Eurooppa. Bändin muusikot 
olivat äärimmäisen taitavia ja musiikki vei 
mukanaan. Välillä saattoi vain jäädä tuijot-
tamaan pianistin sormia tai rumpalin käsiä. 
Ainut ongelma konsertissa oli se, että nor-
jankieliset vitsit jäivät ymmärtämättä. Kon-
sertin jälkeen siirryimme jälleen Samfunne-
tiin istumaan iltaa. Lauantai-iltaisin siellä on 
esiintymässä omia nuoria muusikoita, jotka 
saavat näin itseään esille.

Sunnuntaiaamuna oli vielä pari esi-
telmää. Iltapäivällä ennen paluumatkalle 
lähtöä oli vuorossa koko matkan hienoin 
osuus, ”sea rafting”. Tälle veneretkelle 

Näkymä  Bodøn yliopiston edestä.
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mahtui mukaan vain 12 osallistujaa semi-
naarin lähes 40 osallistujasta. Paikalliset jär-
jestäjät halusivat kuitenkin meidän suoma-
laisten pääsevän mukaan. Paluumatkalle 
lähtö lykkääntyi siis parilla tunnilla, mutta oli 
se sen arvoista. Lähtövalmisteluihin kului jo 
itsessään lähes tunti aikaa. Puimme pääl-
lemme puvun, joka ei päästäisi tuulta ja 
vettä lävitseen. Päähän piti laittaa ensin 
huppumainen lakki, jonka päälle nostettiin 
puvun huppu. Hupun päälle laitettiin vielä 
labrasuojalasit, jotka pitivät hupun paikoil-
laan. Käsiin vielä tuulen pitävät hanskat ja 
viimein olimme kaikki valmiina lähtöön. Läk-
simme siis Bodøn satamasta isolla kumive-
neellä kohti Saltstraumenia.

Päämääränämme oli maailman voi-
makkain vuoroveden aiheuttama pyörre. 
Biologin kannalta parhaat kokemukset 
saimme kuitenkin jo ennen saapumistamme 
virtapaikalle. Alueella sijaitsee näet Norjan 
suurin, oppaamme epäili, että jopa maail-

man suurin merikotkapopulaatio. Meille oli 
etukäteen vihjaistu, että saattaisimme 
nähdä kotkia. Odotin itse yhtä kotkaa, ja 
niinpä, kun oppaamme huitoi kädellään 
sivulle ja näimme merikotkan, oli päiväni 
pelastettu. En ollut koskaan aiemmin nähnyt 
merikotkaa luonnossa. Jo yksi lintu teki 
minuun vaikutuksen, mutta kun niitä alkoi lii-
dellä yläpuolellamme kapeassa vuonossa 
useita, lopulta lähemmäs parikymmentä, ei 
voinut kuin hämmästellä. Keväämmällä ret-
keläiset pääsevät näkemään linnut myös 
pesintäpuuhissa, kun yksi pesä sijaitsee aivan 
kallion reunalla venereitin varrella. 

Saltstraumeniin syntyy ympäri vuoden 
aina kuuden tunnin välein vuoroveden aihe-
uttama pyörre, tai ennemminkin useita pyör-
teitä. Pyörteet ovat halkaisijaltaan jopa 10m, 
ja syvyyttä niillä on 4-5m. Pyörteissä vesi oli 
väriltään turkoosia, ja kesäisin voi nähdä, 
kuinka kaloja nousee pintaan pyörteiden 
mukana. On siis selvää, miksi merikotkat ja 

Valmiina veneretkelle.
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muutkin linnut viihtyvät alueella. Heti saa-
puessamme pyörteille lentoon nousi pie-
neltä saarelta neljä isoa lintua. Minulla meni 
vähän aikaa ennen kuin tunnistin nuo kaula 
mutkalla lentävät linnut harmaahaikaroiksi. 
Haahkoja alueella oli kymmeniä, jos ei 
satoja. En ollut koskaan ennen nähnyt har-
maahaikaraakaan enkä edes haahkaa. Pie-
nelle biologille sisälläni venematka oli siis 
todella onnistunut kokemus. Puolisen tuntia 
leikimme veneen kanssa pyörteissä kuin pik-
kulapset huvipuistossa. Paluumatkalla pää-
simme vielä ihastelemaan ympärillämme 
kohoavia lumihuippuisia vuoria ja upean 
näköisiä kallioseinämiä. Ei kahden tunnin 
venematkalta tarvinnut enempää toivoa. 
Paluumatkalla saimme kuitenkin kokoa myös 
Norjan vaihtelevat sääolot, kun veneellä 
vuonon suulla kiitäessämme alkoi yhtäkkiä 
sataa rakeita. Suojalasit olivat todella tar-
peen. 

Paluumatkalle pääsimme siis sunnun-
taina iltapäivällä neljän maissa. Tarkoituk-

senamme oli ajaa suoraan Suomeen. Pari 
pysähdystä illan aikana, ja suurin osa poru-
kasta oli yön unten mailla. Rovaniemen 
Marin kanssa yritimme siis saada joukon 
turvallisesti Suomen puolelle. Välillä kuiten-
kin seikkailimme Luulajassa ja pienten yli-
määräisten lenkkien jälkeen pääsimme taas 
oikealle tielle. Suomessa olemme tottuneet 
siihen, että isoja valtateitä ajellessa 24h auki 
olevia huoltamoita on säännöllisin välein. 
Luulajan jälkeen aloimme sellaista etsiä, 
mutta emme löytäneet ennen kuin Tervo-
lasta, läheltä Rovaniemiä. Rovaniemeläiset 
jätimme kyydistämme aamulla noin kello 
viisi ja suuntasimme viimein Oulua kohti. Olin 
valvonut tähän asti lähes koko matkan yrit-
täen pitää Maria hereillä hänen ajaessaan 
lähes seitsemän tuntia putkeen yöllä. Vasta 
Rovaniemeltä lähtiessämme pääsin köm-
pimään takapenkille ja painamaan pääni 
tyynyyn. Ouluun saavuimme kahdeksalta, 
lähes kuudentoista tunnin ajon jälkeen, väsy-
neinä ja monta kokemusta rikkaampina.

Silta ja pyörteet.
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Kaupunki-BiTa Turussa 
7.-9.4.2006          ANNA HONKANEN

Kevät toi taas tututtuun tapaansa muka-
naan Biostuf ry:n odotetun biologitapaa-
misen eli BiTa-viikonlopun. Tapahtumapaik-
kana oli tänä vuonna Turku, tuo Suomen… 
Turku. Isäntinä toimivat Turun yliopiston 
Synapsi ry ja Åbo Akademin Dendriticum rf. 
Seminaarien aiheena oli tällä kertaa sade-
metsät. Virallisen ohjelman lisäksi viikonlop-
puun mahtui tietenkin myös pelejä, bileitä 
ja saunomista sekä miellyttävänä erikoisuu-
tena uima-allas… Oululaisedustus oli kau-
punki-BiTassa harvinaisen runsas, sillä mat-
kaan lähdettiin (ja uskomatonta kyllä sieltä 
palattiinkin) neljäntoista hengen voimin. 

Perjantai 7.4.2006 – Mikä kaupunki, mikä 
kieli?
Aikainen lintu madon syö ja aikainen bio-
logi ehtii BiTaan. Klo 7:10 aamujunaan pak-
kautui yhdeksän unista bitaajaa ynnä alku-
matkan ajaksi yksi aamuvirkku ötökkämies. 
Väsymys vaihtui pikapuoliin yliväsymykseksi 
ja viikonlopun paskamylly saatiin yskähtele-
mättä käyntiin. Jutut olivat täysin ala-arvoi-

sia jo menomatkalla, eivätkä siitä viikonlo-
pun vanhetessa yhtään parantuneet. Tie-
tenkään, ja onneksi. Koska olen tämmöi-
nen vanha ruppana ja tarvin ylettömästi 
unta pysyäkseni Duracel-bitaajien perässä, 
kytkin kuulolaitteen pois päältä, nielaisin 
tekohampaani ja oikaisin pitkäkseni muuta-
man penkin päähän keskusporukasta. Kun 
välillä säpsähtelin hereille, kuulin irtonaisia 
ja sitäkin oudompia keskustelunpätkiä ja 
kesken haalarimerkkien ompelun keksittyjä 
loistavia aivoituksia. Vanhana BiTa-konka-
rina tiesin jo tässä vaiheessa sanoa, että 
edessä olisi hyvin pitkä viikonloppu.

Junanvaihto Tampereella sujui ripeään 
tahtiin mutta onneksi ongelmitta. Maria tosin 
moukaroi kolmea pikkulasta valtavilla 
pakaaseillaan, mutta siinähän ei sinällään 
ole mitään uutta. Perillä Turussa oltiin yhden 
persiellä. Kaikilla oli melkoinen nälkä, joten 
jakauduimme foragoimaan ympäri keskus-
taa kukin oman ravintotyyppimme mukaan. 
Marialle ja minulle sopiva ekolokero löytyi 
rautatieaseman läheltä pienestä sopesta, 

St Olofsskolanin kolmen tähden jumppasali. Täällä oli jopa lämmin nukkua, koska sali oli 
rakennuksen toisessa kerroksessa. Pisteet sille!
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jossa pääsimme hyödyntämään pitkälle 
kehittyneitä motorisia kykyjämme kaikenlai-
sen hapanimelässä liotetun ja friteeratun 
eläin- ja kasvimateriaalin parissa. Ruokailun 
jälkeen etsiydyimme jälleen muiden seu-
raan ja vietimme iltapäivän jolkutellen pikku 
tokkana ympäri Turun keskustaa. Miten niin 
pohjoisen ihmiset tunnistaa jo päällepäin..? 

Ravinnonsaannin jälkeen suurin haaste 
vieraassa ympäristössä on löytää turvalli-
nen yöpymispaikka (vrt. ”yöpuu”). Uljas tok-
kamme hajosi tässä vaiheessa jälleen pie-
nemmiksi porukoiksi. Kaikki löysivät onnel-
lisesti perille St Olofsskolanille. Jopa me, 
kierrettyämme ensin hetken naapurikoulua 
ympäri. Majoittautuminen oli kunnon lei-
rikoulutyyliin jumppasalin lattialla. Valta-
simme ovesta nähden kauimmaisen nurkka-
uksen mutanttisun nimiin ja levittäydyimme 
sinne. Vaikka alkoholipitoisten virvokkeiden 
nauttiminen majoitustiloissa oli kielletty, oli 
koulu oletettua virikkeellisempi asuinympä-
ristö. Saimme esim. pähkäillä, mitä tarkoittaa 
naulakon päällä oleva teksti ”ÅK 8 KAPPOR”. 
Paras arvaus oli ”aja kahdeksan verhoa.” 
Onneksi sentään joku oli ollut hereillä yläas-
teen ruotsintunneilla ja valisti meitä, että ÅK 
on yhtä kuin årkurs ja kappa on takki. Siis 
kasiluokkalaisten takit. Jee jee. 

Illan pimetessä väkeä tippui vähitellen 
paikalle. Suunniteltua tutustumisohjelmaa ei 
päästy aloittamaan ihan ajoissa, mutta ei 
se loppupeleissä näyttänyt suuremmin hait-
taavan edes niitä synapsilaisia, jotka jou-
tuivat odottelemaan meitä yliopistonmä-
ellä mölökkysetin kanssa. Peli ei mennyt 
meidän joukkueelta ihan putkeen, mutta ei 
se mitään. Illan aikana ehdittiin leikkiä mm. 
solmua, evoluutiota ja jonkinlaista versiota 
tervapadasta ennen kuin siirryimme bilet-
tämään Parkkikselle. Parkkiksella, joka käsit-

tääkseni vastaa Turun yliopistolla meidän 
Teekkaritaloa, oli seminaariteeman mukai-
sesti sademetsätunnelma. Katosta roikkui 
liaaneja ja olipa seinille askarreltu hieno 
BiTa-valotaulukin. Poppi soi, porukka tanssi 
ja dokasi ja muutama rohkea kierteli tutus-
tumassa uusiin ihmisiin. Puolen yön maissa 
alkoivat ainejärjestöesittelyt. Hieman yllät-
täen kukan ei taaskaan ymmärtänyt meidän 
esitystä. Sen kliimaksina vertauskuvallisesti 
mutta samalla hyvin konkreettisesti kis-
koimme limaisen kuusenkävyn erään poruk-
kamme jäsenen takapuolesta. No, ainakin 
meillä oli hauskaa. Muistaakseni.

Lauantai 8.4.2006 - Seminaaripäivä
Lauantaiaamuna jumppasalissa koettiin 
tuttu zombien kärsimys- ja ylösnousemusnäy-
telmä, kun kohmeloiset biologit kuoriutuivat 
makuupusseistaan puoli kahdeksan maissa. 
Aamupalan jälkeen otettiin suuntima kohti 
Åbo Akademin Arkenia ja Auditorium Arm-
feltia. 

Seminaarin aloitti kello yhdeksän Hanna 
Tuomisto Turun yliopistolta. Esityksen aihe oli 
Monimuotoisuuden monimuotoisuus – sade-
metsän monet kasvot. Esitys painotti sade-
metsien paitsi lajimäärällistä, myös rakenteel-
lista monimuotoisuutta (kerroksellinen kasvil-
lisuus, epifyytit, liaanit…) ja sademetsien kes-
kinäisiä eroja. Vaikka sademetsiä yleensä 
ottaen pidetään lajirikkaina alueina, on 
myös olemassa niukkalajisia ja rakenteelli-
sesti yksinkertaisia sademetsiä. Tällaisia ovat 
esim. palmusuot Perun Amazoniassa ja val-
koisen hiekan metsät Brasiliassa, Venezue-
lassa, Kolumbiassa ja Perussa. Hankalam-
min hahmotettavaa monimuotoisuus on 
”tavallisten sademetsien” sisällä. Sademet-
sän rakenne on tyypillisesti sama laajoilla 

St Olofsskolanin eläinkokoelman ylpeys: rupuhai!
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alueilla. Vasta viime aikoina on huomattu, 
että lajisto saattaa kuitenkin muuttua tyys-
tin toiseksi hyvinkin lyhyellä matkalla. Tämä 
havainto tuo lisähaasteita luonnonsuojelu-
alueiden suunnittelun. Ei riitä, että suojellaan 
”riittävä” ala sademetsää, vaan on saa-
tava suojeltua mahdollisimman monia eri-
laisia sademetsätyyppejä. 

Kymmeneltä jatkoi Ilari Sääksjärvi Turun 
yliopiston eläinmuseolta ja Amazon-tutki-
musryhmästä aiheella Sademetsien kadon-
neet maailmat. Sääksjärvi aloitti esityksensä 
puhumalla kuluvan vuoden helmikuussa 
uutisoidusta ”kadonneesta maailmasta,” 
jonka eräs tutkimusryhmä löysi Uuden Gui-
nean Foja-vuoristosta. Tutkijat toteuttivat 
matkansa alueelle jossa on ”retkeilty tähän 
mennessä vain GoogleEarthin avulla, jos 
senkään.” Alueelta löytyi lukuisia tieteelle 
ennestään tuntemattomia eläin- ja kasvi-
lajeja sekä muutamia kadonneiksi luultuja 
lajeja. Foja-vuoriston kadonneen maailman 
tärkein viesti on se, että suurin osa, rohkeim-
pien arvioiden mukaan jopa 95 % maail-
man eliölajeista on vielä ”löytämättä.” Val-
taosa näistä lajeista elää sademetsissä, eikä 

edes välttämättä mitenkään eristyneillä alu-
eilla. Perussa 400 000 asukkaan Iquitosin kau-
pungin lähellä sijaitsevalta Allpahuayo-Mis-
hanan luonnonsuojelualueelta on löydetty 
kuluneen kymmenen vuoden aikana luke-
maton määrä tieteelle ennestään tuntemat-
tomia eliölajeja. Näiden joukossa on puolen 
tusinaa uutta lintulajia. Lajien kuvaustyöllä 
on monessakin suhteessa kiire. Foja-vuoriston 
tutkimusryhmä kuvasi retkellään useita uusia 
sammakkoeläinlajeja. Viime vuosina ollaan 
oltu huolestuneita sammakkoeläinkantojen 
maailmanlaajuisesta supistumisesta ja suku-
puutoista. Sammakkoeläinten lisäksi monet 
muut uudet eliöt ovat vaarassa kuolla suku-
puuttoon ennen kuin ne ehditään kuvata tie-
teelle. Costa Ricassa tämä ongelma on rat-
kaistu ns. parataksonomian avulla, eli koulut-
tamalla maanviljelijöitä ynnä muita arkielä-
mässään luonnon kanssa tekemisissä olevia 
tunnistamaan ja määrittämään lajeja. Para-
taksonomian ansiosta Costa Rican lajisto on 
yksi maailman parhaiten tunnetuista.

Yhdeltätoista puhui Mirkka Jones Turun yli-
opiston Amazon-tutkimusryhmästä aiheella 
Rain forests in a state of change. Sademet-

Pirteänä seminaaria kuuntelemassa.
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siä tuhoutuu nykyisin hälyttävällä vauhdilla. 
Vaikutuksista kärsivät niin sademetsien lajisto 
kuin ihmiset ja maailmanlaajuinen ilmasto. 
Jones esitteli sademetsien tuhoutumista Lati-
nalaisessa Amerikassa 1980-luvulta nykypäi-
vään karttojen avulla. Hän pohti sade-
metsien tuhoutumisen ja ilmastonmuutoksen 
välistä yhteyttä ja sademetsien selviytymistä 
tulevaisuudessa. Lisäksi Jones kertoi ekolo-
gisesta tutkimuksesta sademetsien katoami-
sen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista lajien 
levinneisyyteen ja metsän rakenteeseen. 

Iltapäiväsession aloitti lounaan jälkeen 
Sanna-Kaisa Juvonen Turun yliopiston Ama-
zon-tutkimusryhmästä. Hänen luentonsa 
aihe oli Sademetsien kestävän kehityksen 
työkalut. Sademetsät ovat paitsi lukemat-
tomien eliölajien luontainen kasvupaikka, 
myös toimeentulon lähde miljoonille ihmisille. 
Vuonna 1992 allekirjoitettiin Rio de Janeirossa 
biodiversiteettisopimus, joka pyrkii huomi-
oonottamaan sekä luonnon että sitä käyttä-
vien ihmisten oikeudet. Monet valtiot sovel-
tavat sopimuksen pykäliä lainsäädännös-
sään, mikä osoittaa, että kansainvälisillä 
sopimuksilla voidaan vaikuttaa sademetsien 
suojeluun. Vaikka ympäristölainsäädäntö 
olisi hyvin kehittynyt, voi ongelmaksi nousta 
se, että lakeja ei noudateta. Näin on käynyt 
esim. Perussa, jossa ihmisten mielestä ”kova 
jätkä” on se, joka keksii, miten jotain rajoit-
tavaa lakia tai sääntöä voi kiertää. Sade-
metsien biologisia resursseja pidetään usein 
virheellisesti ehtymättöminä. Jotta resursseja 
voidaan käyttää kestävästi, on niistä saa-
tava tietoa. Tiedon hankkimisessa käyte-
tään hyväksi perustutkimuksen lisäksi myös 
paikallisten asukkaiden perimätietoa. Näin 
voidaan laatia hoito- ja käyttösuunnitelmat 
esim. Perun Amazoniasta akvaariokaloiksi 
pyydettäville kalalajeille. Perusedellytys kes-
tävän kehityksen mukaisen hoidon ja käytön 
onnistumiselle on resurssin käyttäjien muka-
naolo päätöksiä tehtäessä. Omistus- ja käyt-
töoikeuksien selkiyttäminen, luontovalistus 
sekä yhteiskuntaluokat läpäisevä ympäris-
töarvoihin sitoutuminen ovat kestävän kehi-
tyksen edellytyksiä. 

Kahdelta ääneen pääsi Harri Karjalai-
nen WWF-Suomesta. Esityksen nimi oli WWF:n 
painopisteet trooppisten metsien suojelussa. 
Karjalainen puhui sademetsien tuhoutumi-
sesta ja sen syistä ja surauksista. Sademet-
sien suurimpia uhkia on niiden raivaaminen 

plantaaseiksi tai laidunmaaksi. Plantaaseilla 
kasvatetaan pääasiassa soijaa, josta 80 % 
käytetään eläinten rehuksi ympäri maail-
man, ja palmuöljyä, jota käytetään elin-
tarvikkeissa, kosmetiikassa ja biopolttoai-
neena. Myös Suomessa käyttöön tulevassa 
biopolttoaineessa on mukana palmuöljyä! 
WWF:nkin kannan mukaan omistus- ja käyt-
töoikeuksien selventäminen auttaa kestä-
vää kehitystä sademetsissä. Metsien uskot-
tava sertiointi ehkäisee laittomia hakkuita 
sademetsissä ja on tärkeä markkinaperustai-
nen keino edistää vastuulista metsien käyt-
töä.

Sademetsäseminaarin päätti Mark 
Appiah Helsingin ylipiston Viikin Tropiikki-instit-
uutista esityksellään The role of tree domesti-
cation in the restoration and conservation of 
tropical rainforest: Case on Ghana. Ghanan 
alankojen sademetsät ovat maailmanlaa-
juisesti tunnustettuja arvokkaita suojelun tar-
peessa olevia metsiä. Monet lajit ovat uhan-
alaisia tai kuollet sukupuuttoon maatalou-
den levittäytymisen ja tehometsätalouden 
takia. Maankäytön paine näillä alueilla on 
korkea, ja alueille tarvittaisiin pikaisesti suo-
jelu- ja hoitosuunnitelmia. Ghanan alueella 
kyläyhteisöt ovat alkaneet pitää taimitar-
hoja, joilla kasvatetaan yleisiä paikallisia 
puulajeja kuten iroko, Afrikan mahonki ja 
obeche. Taimet istutetaan hakatuille tai 
maatalouskäytössä olleille alueille, ja puut 
kasvavat täyteen mittaansa jopa neljässä 
vuodessa. Toisin kuin aiemmilla istutuksilla, 
näillä tarhoilla kasvatetaan ainoastaan koti-
maisia lajeja. Paikallisten lajien, yhdessä 
perinteisten viljelymenetelmien kanssa, on 
todettu vähentävän sademetsien katoa-
mista sekä parantavan viljelymenetelmien 
kestävyyttä ja sademetsien palautumista. 
Paikalliset lajit myös selviytyvät ja kasvavat 
vähintään yhtä hyvin kuin aiemmat eksoot-
tiset puulajit, kuten Aasian tiikki. Taimitarhat 
auttavat paitsi sademetsiä, myös paranta-
maan sademetsäalueen ihmisten elinoloja 
ja toimeentuloa.

BiTa-seminaariesityksien kuunteleminen 
oli juuri niin rankkaa puuhaa kuin olin 
muistellutkin, vaikka tänä vuonna olin tajun-
nut jättää perjantai-illan biletyksen hieman 
vähemmälle ja mennä hyvissä ajoin nukku-
maan. Kantavana teemana kaikissa esityk-
sissä oli sademetsien suojelun tarve. Se ei 
sinällään ole uutta, mutta esityksissä konk-
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retisoitui mukavasti moni asia. Valokuvat 
uusista lajeista, niin selkärankaisista, hyön-
teisistä kuin kasveistakin, sekä sademetsien 
ihmisasukkaista antoivat kasvot kaikelle sille 
salaperäisyydelle ja ristiriitaisille tunteille, joita 
sademetsäkeskustelu väistämättä kävijöis-
sään herättää. Etenkin Sanna-Kaisa Juvo-
sen esitys herätti ajattelemaan myös sade-
metsien ihmisiä, jotka yrittävät hankkia toi-
meentulonsa käyttäen samoja resursseja 
kuin sademetsien eläimet ja kasvit. Ihminen 
on tulokaslaji, mutta jo niin laajalle levittäyty-
nyt ja monilukuinen, että sitä ei voi noin vain 
pyyhkäistä kartalta ja ajatella, että sade-
metsien ongelmat selviävät, kun siellä ei 
asu ihmisiä. Ajatus sinällään on mielenkiintoi-
nen, mutta käytännössä ei toimiva. Kuinka 
pitää ihmiset pois ennestään asuttamat-
tomilta alueilta, jotka tarjoavat mahdolli-
suuksia maanviljelykseen, kalastukseen ynnä 
muihin elinkeinoihin? Nämä ovat vaikeita ja 
monelta kannalta herkkiä kysymyksiä, joiden 
selvittäminen on tärkeää, vaikkakin työlästä 
ja aikaa vievää. Esitysten lukuisista karttaku-
vista näkyi niin sademetsien kiihtyvätahtinen 
häviäminen eri puolilla tropiikkia kuin luon-

nonsuojelualueet ja niiden sijoittuminen suh-
teessa valtavaan Amazonasiin ja läheisiin 
suurkaupunkeihin. Yllättävää on, että ”kes-
kellä ei-mitään” Perun Amazonasin sydä-
messä Iquitosin kaupungissa asuu ihmisiä, 
jotka eivät ole ikinä nähneet sademetsää! 
Keskellä jotain niin maailmanlaajuisesti 
suurenmoista on täysin urbaaneja ihmisiä, 
jotka elävät omassa kuplassaan osaamatta 
arvostaa ympäristöään kaupungin levittäy-
tyvien rajojen ulkopuolella, vaikka matkaa 
Allpahuayo-Mishanan luonnonsuojelualu-
eelle on vain 25 km! Seminaari tarjosi 
ajateltavaa monesta asiasta, ja sehän ei 
ole huono asia. Näitä kysymyksiä sietääkin 
pohtia. Mitä seminaariesityksistä jäi tämän 
lisäksi käteen? Ainakin huomio, että tutkijat 
tykkäävät mitä ilmeisimmin tosi mielellään 
leikkiä GoogleEarth-ohjelmalla. Sitä nimittäin 
oli käytetty apuna ainakin kolmessa esityk-
sessä. 

Seminaariesitysten välissä ruokatauolla 
pidettiin Biostuf ry:n hallituksen kokous. Esi-
tysten loputtua saimme Naantalin Aurinkoi-
sen sponsoroimat makoisat pullakahvit, ja 
Biostulla oli sääntömääräinen kevätkokous. 

Teletapit Turkua valloittamassa.
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Myös haalarimerkkejä myytiin, ja Syntaksik-
sen uudet merkit menivät kuin kuumille kiville! 
Arkenilta suuntasimme kulkumme takaisin 
St Olofsskolanille. Pienen hengähdystauon 
jälkeen oli aika lähteä saunomaan. Bussi 
vei meidät paikkaan, jossa seinän toisella 
puolella näytti olevan meneillään hauta-
jaisvastaanotto samaan aikaan kun toisella 
puolella riekkui uikkareissaan iloinen biolo-
gilauma. Käyttöömme oli varattu kunnon 
kolmen saunan saunaosasto ja vilvoitteluun 
uima-allas! Suurin osa saunomiseen vara-
tusta ajasta tuli puljauduttua siellä altaassa. 
Löysin altaasta uuden ystävän, kertakaikki-
sen autuaan hierovan suihkun… Sellainen 
täytyy vielä joskus saada omaankin kotiin. 
Altaassa nähtiin myös valaita ja delinejä 
ynnä muunlaista eläimellistä menoa oululai-
seen tapaan. Ennen koululle paluuta saatiin 
vielä iltapalaa, joten kaikki olivat varmasti 
tyytyväisiä saunareissuun. 

Lauantai-illan bileet oli järjestetty Turun 
vanhalle sotilaskodille, joka nykyisin palvelee 
opiskelijoiden biletyspaikkana. Ennen sinne 
lähtöä ehdimme hieman huilata St Olofss-
kolanin jumppamatoilla ja miettiä kaikkia 
niitä hikisiä pikkujalkoja, jotka niillä ovat lii-
kuntatunneilla tepastelleet… Jusku ja Inka 
muodostivat yhdessä erittäin toimivan pik-
kupoika-posteljoonin ja jakelivat Lehdykän 
edellistä numeroa muiden ainejärjestöjen 
bitaajille. Bileet Sotkulla alkoivat meidän 
osalta jännästi vanhoilla junanpenkeillä 
sisustetussa pianohuoneessa eri solistien ja 
kokoonpanojen musisointia kuunnellen, 
alkoholipitoisia juomia maistellen ja hassu-
tellen. Välillä tapahtui jopa ainejärjestöjen 
välistä sekoittumista, kun naturalaisia ja mik-
rovilluslaisia eksyi mutanttisujen joukkoon. 
Illan päälle päästiin taas tanssimaan, ja koko 
lauantain kohokohta oli odotettu Joensuun 
miesvoimisteluylpeyden, Testosteronin esiin-
tyminen. Pääsimme todistamaan klassisia 
numeroita, kuten Hullu metso, Testosteroni 
BiTalla ja Autoklaavi sekä paria uudempaa 
oivallusta. Ja niinhän se on, että Testosteroni 
uppoaa humalaiseen biologikansaan kuin 
hiilimonoksidi. Aplodit olivat raikuvat, esiin-
tyjät huudettiin takaisin lavalle, ja Erektion 
jälkeen loputkin kytevät jännitykset laukesi-
vat niin esiintyjistä kuin yleisöstä. Ilta jatkuin 
omalta osaltani tiiviisti tanssilattialla. Siellä 
nähtiin hillitöntä Leevi-huumaa, kun Poh-
joiskarjala sai kaikki tarttumaan vieruska-

vereita harteista ja hyppimään koko biisin 
ajan kaulakkain suuren rakkauden ilmapii-
rin vallitessa. Vähemmästäkin kokematon 
oululaistyttö kastuu, joten pian sen jälkeen 
oli ilta minun kohdaltani pulkassa. Päätin 
lähteä majoituskoululle suihkuun ja nukku-
maan. Mennessä liukastelin kiikkerät por-
taat ylös Vartiovuorelle ja pysähdyin hetkeksi 
sen laelle istuksimaan ja katselemaan yli 
öisen Turun. Kaunis kaupunki, täytyy sanoa, 
vaikken sitä kovin tarkkaan tunnekaan. 

Sunnuntai 9.4.2006 – Kotimatka
Sunnuntaiaamu ei ollut bitaajille sen hel-
pompi kuin lauantaiaamukaan. Onneksi 
sentään saimme nukkua hieman pidem-
pään. Aamiainen oli kymmeneltä, ja jump-
pasalin piti olla tyhjillään puoli kahteen-
toista mennessä. Pakkailimme kimpsumme 
ja kampsumme, kiittelimme järjestäjät ja 
jätimme St Olofsskolanin lämmön tarpo-
aksemme halki räntäsateesta harmaan 
Turun kaupungin. Aamiaisesta huolimatta 
mahassa oli pikkuinen tyhjä kolo, joka uhkasi 
junamatkan aikana kasvaa täysikokoiseksi 
mustaksi aukoksi ellei sitä tukittaisi jollakin 
syötäväksi kelpaavalla. Koska aikaa junan 
lähtöön oli melkeinpä ruhtinaallisesti, suo-
rimme jälleen kiinalaiseen ravintolaan, tällä 
kertaa hieman aiempaa isommalla joukolla. 
Kukin seurueestamme ahtoi kupunsa täy-
teen itämaan herkkuja, ja siinä samassa tuli 
keksittyä Pertulle jälleen parikin uutta lempi-
nimeä. Junan nytkähdettyä loputa liikkeelle 
Turun asemalta ei mennyt kauaakaan, kun 
suurin osa mutanttisuista oli sikeästi unten 
mailla. Sen pituinen se. 
 
Lisälukemista
Mikäli sademetsät ja niiden suojelu kiinnos-
taa, netistä löytyy sivukaupalla asiaa. Tämä 
osoitelista on koottu seminaaripuhujien suo-
sittelemista sivuista. 

Tietoa Amazon-tutkimusryhmästä ja mm. 
artikkeleita pdf-muodossa löytyy osoitteesta 
http://www.sci.utu./amazon/ 

WWF:n tavoitteista ja projekteista voi lukea 
lisää osoitteista 
http://www.wwf.
http://sustainable-palmoil.org 
http://www.responsiblesoy.org
http://www.panda.org
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Muutamia kuvia BiTasta:

Identtiset kaksoset Ville ja Anna valmistautumassa rankkaan bileiltaan Sotkulla.

“Kelpaiskos herroille Lehdykkä?”
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Tässä on kiltamme maskotti Mutanttisu. Ai, Teijako se olikin…

Villen BiTa-kampaus.
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Lausahduksia BiTassa
AINO VENTELÄ

BiTa-matkalla voi kuulla mitä kummallisem-
pia juttuja. Päätin kirjata ylös muutamia 
kommentteja Lehdykän lukijoiden iloksi. 
Huomatkaa, että seuraavat lausahdukset 
ovat täysin asiayhteydestä irroitettuja.

Junamatkamme BiTa:an alkoi aamulla aikai-
sin seitsemän maissa, jutut olivat väsy-
myksestä johtuen hieman levottomia…

n. klo 7.30 Perttu kertoi meille pakkovedestä 
krapulan hoitokeinona. Se oli kuulemma 
opetettu lääkiksessä jo alkoholin käytön 
peruskurssilla.

n. klo 8.00 Maria totesi että “Sitte kun on riit-
tävän kännissä, niin eihän sitä tunne vaikka 
siellä perseessä olis mitä.”

Klo 9.12 aikaan keskustelimme kohdun luvat-
tomasta käyttöönotosta.

Klo 9.29 Maria ymmärsi: Viinassa on paljon 
viinaa.

Klo 11.10 Perttu kertoi elämän tosiasioista: 
Jos tosissaan aletaan harrastaan seksiä, niin 
naiset on vain tiellä.

Valitettavasti Kristan kommentit on sen-
suroitu tästä, koska ne eivät ole painokel-
poisia, eikä niitä voi toistaa ääneenkään.

Viikonlopun aikana käytiin seuraavanlainen 
keskustelu:

Maria: Se tuli käsille.
Anna: Ai taas? Hyvä ettei aina reisille.
Maria: Se tulee aina joko naamalle tai 
käsille.

Matkalla takaisin Ouluun Teija sanoi “Ei Per-
tulle eka, ettei nouse kusi päähän.”
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Biologian laitoksen eläinkoeinfo
KIRSI UIMI

Biologian laitos järjesti maanantaina 3.4. 
tietoiskun eläinkokeisiin liittyen. Puhujina 
olivat eläinfysiologian professori Esa Hohtola, 
eläinfysiologian opiskelija Tiina Forsman sekä 
Oulun koe-eläinkeskuksen johtaja Hanna-
Marja Voipio. Kuuntelijoita oli parikym-
mentä, mikä oli ihan hyvin ottaen huomioon 
myöhäisen ajankohdan. Iltapäiväväsymys 
iski, mutta onneksi sain jotain kirjoitettua 
muistiin nuokkumisenkin lomassa. Niille, jotka 
eivät paikalle päässeet kuuntelemaan, on 
tässä hieman tiivistettynä joitakin tilaisu-
udessa esiin tulleita asioita.

Biologian laitoksen eläinkokeet
Biologian laitoksella käytettiin vuonna 2005 
yhteensä 574 koe-eläintä (tai 755 koe-
eläintä jos lasketaan mukaan eläimet, joille 
suoritettiin vain lopetus ja näytteenotto). 
Näistä 574 eläimestä perustutkimukseen 
käytettiin 403, opetukseen 171 eläintä. Koe-
eläimet olivat mm. sammakoita, hiiriä, rottia, 
kyyhkyjä, viiriäisiä, tiaisia ja sirrejä. Yleensä 
eläimet kasvatetaan alusta asti biologian 
laitoksen eläintarhalla. Tavallisimmat labo-
ratorioeläimet kuten hiiret ja rotat kuitenkin 
ostetaan suoraan Oulun koe-eläinkeskuk-
sesta.

Suurin osa eläimistä menee tutkimuk-
seen, kuten eläinekologiseen, geneettiseen 
tai eläinfysiologiseen tutkimukseen. Myös 
luonnonvaraisilla eläimillä, kuten tiaisilla, 
tehdyt kokeet ovat virallisesti eläinkokeita, 
vaikka niihin sisältyisi vain pyydystys näyt-
teenottoa tai merkkausta varten, jonka jäl-
keen eläin heti vapautetaan.

Biologian opiskelija törmää useaan 
otteeseen eläinkokeisiin. Jo ensimmäisen 
vuoden kesällä kenttäkurssilla pyydystetään 
myyriä ja kaloja. Toisen vuoden pakollisella 
kurssilla - eläinten evoluutio, systematiikka 
ja rakenne - tutkitaan lopetetuista eläimistä 
niiden rakenteita. Jos erikoistuu eläinfys-
iologiaan, on eläinkokeita enemmänkin 
edessä. Eläinfysiologian peruskurssilla teh-
dään paljon opiskelijalla itsellään kokeita. 
Lisäksi käytetään raatokärpästä ja sam-
makkoa koe-eläiminä. Sammakko avataan 
parityönä ja tutkitaan lihaksen hermotusta. 

Vertailevan eläinfysiologian kurssilla teh-
dään monenlaista, esimerkiksi operoidaan 
eläimiä, otetaan verinäyte ja mitataan 
kyyhkyiltä hapenkulutusta. Lisäksi rotta 
lopetetaan ja katsotaan sen lihaksen rak-
ennetta. Eläinfysiologian jatkokurssilla teh-
dään jo omatoimisesti kokeita eläimillä.

Kaikki, jotka aikovat tehdä eläinkokeita 
koe-eläimillä tai luonnonvaraisilla eläimillä, 
saavat henkilökohtaisen perehdytyksen ja 
pätevyyden asiaan käymällä koe-
eläinkurssin. Kurssilla käydään läpi koe-
eläinlainsäädäntö, harjoituksissa opetellaan 
hiirten ja rottien oikeaoppista käsittelyä sekä 
lopetetaan 1 rotta ja 1 hiiri. Myös eläinkokei-
den vaihtoehtoja käydään kurssilla läpi. 
Kurssiin tulee uuden lain myötä lisää sis-
ältöä ja luentotunteja, myös eläinkoe-eti-
ikkaa jonkin verran. 

Laitoksen tutkimusaiheita
Hiirillä on laitoksellamme tutkittu esimerkiksi 
lihaskalvoproteiineja. Käytännössä eläin 
lopetetaan ja sen jälkeen tutkitaan siitä 
saatavia kudosnäytteitä. Kyyhkyillä on tehty 
ruumiinlämpötutkimusta, joita varten niiden 
ruumiinonteloon istutetaan implantti mit-
taamaan eläimen ruumiinlämmön vaiht-
elua. Lopuksi eläin lopetetaan implantin 
poistamiseksi. Lapin- ja suosirreillä on tehty 
ekologian laitoksella populaatiotutkimusta. 
Noin 200 linnusta kerättiin maastossa DNA-
verinäytteet. Tiaisilla on tehty aineenvaih-
duntatutkimuksia, joissa eläin pannaan 
hapenkulutusta mittaavaan kammioon.

Eläintarhan uusi asemakaava
Biologian eläintarhan tiloja ollaan uudessa 
asemakaavassa varauduttu laajentamaan. 
Hankesuunnitelmissa on tilat 60 porolle, kym-
menille lampaille ja vuohille, noin 20 ema-
kolle, 250 turkiseläimelle ja 1000 linnulle. 
Nykyään biologian laitoksen koe-eläintarh-
alla on muutamia kymmeniä kesykyyhkyjä, 
muita lintuja, kymmenen poroa ja mm. 
kotiloita. Eläintarhan tiloja ei kuitenkaan 
lähiaikoina olla laajentamassa, vaan laa-
jennustilat merkittiin asemakaavaan vain 
siltä varalta, että lisärakennuksille joskus tul-
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evaisuudessa olisi käyttöä ja rahoitusta. 
Suunnitelmissa olisi biologian laitosta pal-

veleva uusi monitoimihalli, joissa olisi allas 
vesieliöille. Lisäksi suunnitellaan sikalaa/
lampolaa. Lampaat ja siat olisivat nimenom-
aan sydänkirurgien suorittamia leikkauksia 
varten. Nykyään näitä kirurgisia eläinkokeita 
tehdään Kontinkankaalla, mutta lisätiloja 
tarvittaisiin. Eläintarha olisi sopiva läheisen 
sijaintinsa ja helppojen kulkuyhteyksiensä 
vuoksi. 

Lääketieteellisen tiedekunnan 
käyttämille sioille tehdään pitkiä ja hanka-
lia sydänleikkauksia, jonka jälkeen niitä 
seurataan tarkasti ja tutkitaan, saavatko ne 
aivovaurioita, ja voiko niitä ehkäistä. Lam-
pailla tutkittaisiin biohajoavia implantteja 
nivelrikon korjauksessa. Lampaan raajoihin 
porataan luuhun kuoppa, johon implant-
timateriaali asetetaan hajoamisen ja luun 
kasvun tutkimiseksi. 

Oulun koe-eläinkeskus
Oulun koe-eläinkeskus ylläpitää ja kasvat-
taa koe-eläimiä. Laitoksen oma tutkimus on 
koe-eläinten hyvinvointitutkimusta.

Koe-eläimiä käytetään eniten perus-
tutkimuksessa, esim. eläinfysiologiassa, 
ekologiassa, geenitekniikassa. Soveltavat 
tutkimukset liittyvät usein lääketieteeseen. 
Tällaisia kokeita ovat esimerkiksi uusien 
kirurgisten materiaalien testaukset tai 
vasta-aineiden tuotto eläimissä syöpien 
hoitoon. Oulun yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa rotilla tehdään sydän- ja 
verisuonitutkimusta sekä hammaslääketi-
eteellistä tutkimusta. Lampailla tehdään 
sikiötutkimusta, jossa mitataan sikiön ja 
emän välistä verenkiertoa. Näin tutkitaan 
raskautta, jossa äidin ja vauvan välinen 
verenkierto on heikentynyt. Sioilla tehdään 
sydänkirurgiatutkimusta. 

Valtaosa eläimistä on ns. tavoitekas-
vatettuja eli ne kasvatetaan koe-eläimiksi. 
Maatalouden tuotantoeläimet kuten sika 
ja lammas ostetaan suoraan maatiloilta. 
Oulun koe-eläinkeskus kasvattaa vuosittain 
n. 18 000 hiirtä ja 7000 rottaa. Kanit ja har-
vinaiset kannat tilataan ulkomaisilta tuotta-
jilta. Eläinkokeen lopussa eläin yleensä aina 
lopetetaan, jolloin tutkija kerää kudosnäyt-
teet. Poikkeustapauksissa eläintä voidaan 
käyttää toiseen eläinkokeeseen.

Eläinkoe-etiikkaa
Eläinkokeet ovat ainoa eläinryhmä, jolle 
saa laillisesti aiheuttaa kipua. Eläinkokeet 
sisältävät vaikean eettisen ongelman: 
toisaalta koe-eläimet voivat kärsiä ja 
toisaalta kokeet voivat auttaa 
lieventämään, parantamaan ja estämään 
ihmisten ja eläinten sairauksia.

Eläinkokeissa tulisi noudattaa ns. 3 R:n 
periaatetta:
- Reduction - vähentäminen (eläinten 
terveyteen sekä koesuunnitteluun panos-
tamalla, tällöin eläin ei kuole yksinkertaisiin 
kokeisiin, voidaan käyttää samaa eläintä 
useasti)
- Renement - parantaminen (hoitoa ja 
koetekniikoita kehittämällä eläinystäväl-
lisempään suuntaan)
- Replacement - korvaaminen (kokonaan 
tai osittain)

Yhteiskuntamme hyväksyy eläinkokeet. 
Eläinten suojana on kuitenkin lakeja: eläin-
suojelulaki, koe-eläinlaki, Eurooppalainen 
yleissopimus (selkärankaiset eläimet), EU:n 
direktiivi, geenitekniikkalaki yms. Parhaillaan 
uusitaan koe-eläinlakia, yleissopimusta sekä 
direktiiviä.

Uusi eläinkoelaki astuu voimaan 
1.8.2006, jonka jälkeen koekohtainen lupa 
haetaan valtakunnalliselta eläinkoelau-
takunnalta. Tähän asti lupia ovat 
myöntäneet laitoksen tai yliopiston omat 
toimikunnat. Uusi laki varmistaa, etteivät lai-
tosten tutkijat pääse suoraan hyväksymään 
omia hakemuksiaan, ja näin muodostuu 
yhtenäisemmät standardit. 

Hyöty-haitta -analyysi eli onko kokeesta 
hyötyä?

Mitä suurempi odotettu hyöty ja mitä 
suurempi ihmisen terveyden ongelma, sitä 
enemmän haittaa eläimelle hyväksytään. 
1. Arvioidaan hyöty ihmis- ja eläinkunnalle: 
esim.- kärsimyksen vähentäminen tai enn-
altaehkäisy
- tiedollinen hyöty
2. Arvioidaan eläimeen kohdistuva haitta:     
esim. -  kipu
- stressi, kärsimys tai tuska
3. Keinoilla vähennetään haittaa:                    
esim. - kipulääkitys
- valitaan eläinlaji, eläinten määrä, kokeen 
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kesto, koetekniikat, vaihtoehdot, koulutus, 
ympäristö, virikkeet jne.

Periaatteena kuitenkin on, että jos 
kokeesta on huomattavaa haittaa eläimen 
hyvinvoinnille, mutta vain vähäistä hyötyä 
ihmiselle, ei koetta saa suorittaa. 

Koe-eläinten kärsimys
Onko eläimen ylläpitäminen häkissä kär-
simys jo sinänsä? Näin voi hyvinkin olla, 
varsinkin jos eläin joutuu olemaan kokeissa 
pitkän aikaa ennen lopetusta tai jos eläin on 
geenimuunneltu yksilö, jolla on synnynnäisiä 
oireita. Kärsimystä ei siis voi mitata pelkkänä 
kipuna, sillä sitä ovat myös eläinten kokema 
stressi, ahdistus ja pelko. 

Suuressa osassa kokeita varsinaista kipua 
ei ole tai se on lievää. Joidenkin kokeiden, 
esim. suurten kirurgisten toimenpiteiden 
aikana aiheutuu lievää tai voimakasta 
kipua, esim. eläimen leikkauskipua voi ver-
rata leikkauksen aiheuttamaan jälkitilaan 
ihmisellä. Tällöin kivunpoistoon ja eläimen 
hyvinvointiin on kiinnitettävä erityistä huomi-
ota.

Keinoja vähentää eläinten kärsimystä 
eläinkokeissa
Dna-näyte otetaan yleisimmin hännän-
päästä, joka on eläimelle kivuliasta. Oulussa 
on siirrytty ottamaan DNA-näyte kor-
vamerkkauksen yhteydessä, jolloin ei tarvita 
toista kudosnäytettä. Verinäyte on taval-
lisesti otettu jyrsijöiden silmänurkasta, joka 
aiheuttaa eläimelle kipua ja kudosvaurio-
ita. Nykyään näin saa tehdä Oulussa vain 
jos eläin lopetetaan heti näytteenoton jäl-
keen, muuten otetaan verinäyte takajalan 
laskimosta.

Oulun koe-eläinkeskuksen ja sen johta-
jan Hanna-Marja Voipion oma tutkimus on 
koe-eläinten hyvinvointitutkimusta. On tut-
kittu mm. sitä mikä on paras rotan kiin-
nipitotapa. Niskanahasta nostaminen on 
näiden tutkimusten mukaan rotille vähiten 
stressaavaa (mitattiin sykettä ja veren-
painetta). Rottaemot kantavat poikasiaan 
niskanahasta, joten tämä tapa on aikuiselle-
kin rotalle luontaisin. On tutkittu myös 
ympäristön ääniä koe-eläinten kokemina. 
Pienilläkin perushoidon työtapojen muuto-
ksilla voidaan vähentää herkkäkorvaisten 
jyrsijöiden altistumista koville äänille.  

Myös viriketutkimukset ovat tärkeitä, sillä 
laboratorio-olosuhteet ovat täysin luontais-
esta poikkeavia ja köyhiä ympäristöjä uteli-
aille ja liikkuvaisille eläimille kuten rotalle.

Lähteet: Hanna-Marja Voipio, Esa Hohtola, 
Tiina Forsman

********************************************************************************
Eläinkokeisiin liittyviä tapahtumia tänä 
keväänä:

- Vierailu Oulun koe-eläinkeskukseen to 20.4. 
TÄYNNÄ! Oulun Animalia sekä muutama 
bilsan fuksi menossa tutustumaan koe-
eläinten arkeen

- Tiedotustilaisuus Oulun koe-eläinkeskuksella 
liittyen uuteen koe-eläinlakiin 15.5. Puhujia 
mm. ministeriöstä, läänineläinlääkäri yms.

- Kansainvälinen koe-eläinpäivä 24.4., Eläin-
suojeluliitto Animalia pitää infopöytää Lin-
nanmaalla keskusaulassa

Tilaa JvW:n säätiöltä, www.jvws.org, kudos-
luovutuskortti, jolla voit varmistaa, että 
äkillisessä kuolemantapauksessa kudoksiasi 
voidaan käyttää ihmisten pelastamiseen 
elinsiirtojen muodossa (toimii kuten elimen-
luovutuskortti) ja mahdollisesti myös 
eläinkokeiden korvaamiseen. 
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Mielipide: Eläinkokeet 
Suomessa              KIRSI UIMI

Suomessa vuonna 2004 käytettiin 242 142 
koe-eläintä, joista suurin osa on hiiriä, rottia 
ja kaloja. Suurin osa Suomen koe-eläimistä 
käytetään biologiseen perustutkimukseen. 
Eläinkokeiksi luetaan myös ekologien 
tekemät tutkimukset luonnonvaraisilla 
eläimillä. Eniten koe-eläimiä käyttävät yli-
opistot (47%), valtion tutkimuslaitokset (30%) 
sekä lääketeollisuus (18%). Suomessa teh-
dään muihin maihin verrattuna paljon 
eläinkokeita luonnonvaraisilla ja turk-
iseläimillä.

Eläinkokeiden oikeutus - Onko eläimillä 
arvoa? 
Eläimet, kuten ihminenkin, kykenevät koke-
maan. Se, että eläimillä on tarpeita jotka 
täytyy tyydyttää jotta eläin voi hyvin, johtaa 
siihen, että meillä on moraalinen velvoite 
pyrkiä näiden tyydyttämiseen. Muuten edis-
tämme eläinten pahoinvointia ja kärsimystä. 
Voidaan myös ajatella, että eläimillä on 
itseisarvo, jota ei mitata hyötynä ihmiselle - 
eläimet eivät ole olemassa ihmistä varten. 
Tämän itseisarvon perusta löytyy eläinten 
kyvystä kokea, sillä kyky kokea mahdollistaa 
hyvinvoinnin ja näkökulman omaamisen eli 
yksilöllisyyden, toisin sanoen tietoisuuden.

Eläinten tietoisuudesta kertovat ja todis-
tavat muun muassa niiden hermojärjest-
elmä, eli se että niillä on karkeasti 
yleistettynä samantyyppinen keskusher-
mosto kuin ihmiselläkin. Evoluutio on suosinut 
tietoisuuden kehittymistä, sillä se on ollut 
yksilölle hyödyllistä selviytymisen kannalta. 
Myös eläinten käyttäytymistä tutkimalla 
nähdään, että eläimillä on tunteita, muisti, 
kyky oppia ja muuttaa käyttäytymistään.

Koska eläin on kokemuksellinen, meidän 
täytyy ottaa huomioon eläinten tarpeet, ja 
koska tarpeet vaihtelevat, meidän täytyy 
ottaa huomioon yksilöt. Jos eläinten käyttö 
ei ole välttämätöntä, emme saa riistää 
eläinten perustarpeita. Samoin perustein 
voimme myös tuomita esim. turkistarhauk-
sen, urheilumetsästyksen sekä lihansyönnin 
kulinaristisista syistä. 

Mikä erottaa ihmisen eläimestä? - Onko 
vain ihmisellä arvo?
Jos annetaan arvo vain rationaalisuuden 
tai moraalisuuden perusteella, jäisivät myös 
monet ihmisryhmät tämän itseisarvon ulko-
puolelle, esim. pienet lapset, henkisesti 
vajavaiset henkilöt tai dementoituneet van-
hukset. Saako ihminen silti suosia kaltaist-
aan eli samaa lajia? Saavatko sitten myös 
miehet suosia miehiä, valkoihoiset valkoihoi-
sia? Niin voi tehdä. Eri asia on, onko se 
oikein. Sen voi jokainen kohdallaan päät-
tää.

Eläimille aiheutuvan kärsimyksen arviointi
Kun tutkija hakee eläinkoelupaa, hänen 
täytyy arvioida eläimiin kohdistuva haitta. 
Tämä arviointi on vaikeaa. Tutkija voi mm. 
arvioida eläimeen kohdistuvan kivun 
alakanttiin. Siksi asiantunteva koe-eläin-
toimikunta on välttämätön, sillä se voi 
puuttua epärealistisiin arvioihin. Lupahake-
muksissa ei kuitenkaan yleensä käsitellä 
eläinten hoito-olosuhteita, kuten esimerkiksi 
häkkien tyyppiä, ryhmäkokoa tai virikkeitä. Ei 
myöskään edellytetä suunnitelmaa eläinten 
kivun tarkkailemiseen. Tutkijan ei siis tarvitse 
etukäteen arvioida eläinten mahdollisten 
oireiden laatua, joten eläinkoetoimikunta ei 
voi täysin varmistaa, että kipu huomataan 
ja että kivunlievitystä käytetään tarpeen 
vaatiessa. Se voi vain antaa suosituksia ja 
toivoa että niitä noudatetaan.

Miten eläinten kokemaa kipua voi sitten 
luotettavasti havainnoida? Kanien ja jyrsi-
jöiden kohdalla se on hyvin vaikeaa, sillä 
nämä saaliseläimet pyrkivät vaistomaisesti 
salaamaan heikkoutensa eli käyttäytymään 
normaalisti silloinkin, kun ne ovat sairaita 
tai vahingoittuneita. Lisäksi yleensä eläin-
tenhoitajilla on niin paljon eläimiä hoidetta-
vanaan, että yksittäisen eläimen tarkkailuun 
ei jää paljoa aikaa. Esimerkiksi Oulun koe-
eläinkeskuksella on 9 eläintenhoitajaa ja 
7000 hiirtä. Vaikka jokainen eläin käydään 
päivittäin läpi, ongelmien pitäisi ilmetä 
perushoidossa eli eläinten ruoan, kuivikkei-
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den ja juoman vaihdossa.

Eläintenhoitajat avainasemassa
Eläintenhoitajat ovat hyvin erilaisia. Kaikki 
eivät ole eläinrakkaita tai kiinnostuneita 
eläinten hyvinvoinnista. Monien eläinten-
hoitajien mielestä koe-eläimiä ei pidä eikä 
saa kohdella kuin saman lajin lemmikkejä, 
silloin on liian “pehmo”. Sympatia eläimiä 
kohtaan koetaan helposti ammattitaidon 
puutteena. On hoitajia, jotka jättävät kip-
ulääkityksen pois, koska eivät välitä koe-
eläimen hyvinvoinnista. 

Koetoimenpiteisiin perehdyttävä henkilö 
on avainasemassa siinä, millaisia käytäntöjä 
laitoksessa hyväksytään. Jotta eläinten 
kärsimystä voisi vähentää, täytyisi jo 
työhaastattelutilanteessa selvittää hakijoi-
den asenteita eläimiä kohtaan, eli kysyä, 
kokeeko hakija eläimet vain esineinä vai 
ymmärtääkö tämä niiden monet tarpeet 
ja onko hän kiinnostunut niiden hyvinvoin-
nista. Koetoimenpiteitä ja eläintenhoitajia 
on lähes mahdotonta valvoa, ja he ovat 
kuitenkin avainasemassa eläinten tarpei-
den tyydyttämisessä ja hyvinvoinnin toteut-
tamisessa.

Eläimille tehtävät kivuliaat kokeet
Nivelrikko aiheutetaan eläimille usein injek-
toimalla tulehduslähde suoraan elimistöön 
ja käyttämällä nivelrikolle helposti altistuvia 
geenimuokattuja kantoja. Nivelrikkokokeet 
ovat Suomessa varsin yleisiä jo siksi, että 
nivelrikko on yleinen sairaus. Näiden kokei-
den kohdalla lähes poikkeuksetta ei käytetä 
kipulääkitystä, sillä sen pelätään vaikut-
tavan tutkimustuloksiin (vaikuttamalla itse 
tulehduksen kulkuun tai vähentämällä tur-
votusta). Nivelrikkokokeet ovat siis paitsi 
yleisiä, myös eittämättä kivuliaita. Nivelrikko 
aiheuttaa ihmisille merkittävää kärsimystä, 
ja on epäloogista väittää, että se ei aiheuta 
sitä myös eläinten kohdalla.

Suomessa tehdään eläimille myös erit-
täin kivuliaita kokeita. Esimerkkinä näistä 
ovat hermovauriokipukokeet. Hermovauri-
okipu on erittäin tuskallinen tila, joka ihmisillä 
johtaa usein syvään masennukseen ja itse-
murhaan. Tämä tila tuotetaan koe-eläimelle 
kiristämällä hermoa. Tämä kokemus on 
ihmisen kuvailemana polttava, sähköisku-
mainen, viiltävä kipu. Kokeen edetessä 
eläimen kipuherkkyys lisääntyy, kevytkin kos-
ketus tuntuu kipuna. Näitä kokeita jatket-

aan usein viikkoja, joskus jopa vuoden ajan. 
Rotille voidaan myös tuottaa aavesärkyjä 
jalkaan. Näillä kokeilla on saatu kehitettyä 
15 vuoden aikana hermokipulääkkeitä 
rotille, mutta ne eivät toimi ihmisissä. Tulok-
sia ei voida soveltaa ihmiseen, koska rotan 
keskushermosto poikkeaa liikaa ihmisestä. 

Eläinkokeiden hyöty ja luotettavuus
Eläinkokeiden hyöty on vain mahdollista, 
ei varmaa. Eläinkokeet eivät myöskään 
yleisestä luulosta huolimatta ole luotetta-
via malleja ihmisen elimistön toiminnasta. 
Esimerkiksi vuonna 1994 USA:ssa 106 000 
ihmistä kuoli sellaisten lääkkeiden sivuvaiku-
tuksiin, jotka olivat eläinkokeissa näyttäneet 
ongelmattomilta. Eläimille kovaa kärsimystä 
aiheuttavien toksisuus- eli myrkyllisyystestien 
luotettavuus jää alle 50 prosenttiin. Myös 
esim. karsinogeenisyys eri aineille on hyvin 
lajispesistä, eikä siksi syöpää ihmisille aiheut-
tavia aineita kannata tutkia esim. jyrsijöiden 
avulla. Viruksetkin ovat lajityypillisiä, immu-
nologia on erilaista lajien välillä.

Vain 1 % eläimillä testatuista 
lääkeaineista päätyy kliinisiin testeihin. 
Näistä vain 5 % lopulta hyväksytään. Noin 
puolessa näistäkin löytyy yllättäviä sivuvaiku-
tuksia, ja ne vedetään pois markkinoilta. 
Hyötyprosentti eläinkokeista lääkeainetut-
kimuksissa jää siis noin 0, 025 prosenttiin! 
10 000 eläinkoetutkimusta (joissa jokaisessa 
käytetty lukuisia koe-eläimiä) ja lääkeaine-
tutkimusta, joista lopulta vain parissa ollaan 
voitu kehittää uusi lääke. Onko tämä hyvä 
hyötyprosentti? Onko hyöty ollut tarpeeksi 
suurta jotta voitaisiin hyväksyä kymmenille 
ja taas kymmenille tuhansille eläimille aiheu-
tettu kärsimys? Voidaanko hyväksyä mitä 
tahansa eläinten kustannuksella, jos on 
pienikin mahdollisuus, että lopuksi ihmiselle 
siitä koittaisi jokin hyöty?

Vain länsimaisilla etuoikeutetuilla on 
edes varaa lääkkeisiin. Jos lääketeollisuus 
todella haluaisi auttaa ihmisiä, ei kehitet-
täisi yhä uusia ja kalliita lääkkeitä elintaso-
sairauksiin länsimaiden markkinoille, vaan 
yritettäisiin saada tavanomaisimmat lääk-
keet myös köyhien ulottuville, kannustaa 
ihmisiä elämään terveellisesti ja ennaltae-
hkäisemään sairauksia, ottamaan vastuu 
omasta terveydestään. Nykyinen ajatte-
lumalli on, että kaikkeen löytyy lääke. Mutta 
jokaisen lääkkeen takana on myös kym-
meniätuhansia epäonnistuneita tai muuten 
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turhia eläinkokeita.

Elintasosairaudet
Elintasosairaudet ovat länsimaalaisten 
ihmisten huonoista elintavoista johtuvia 
sairauksia. Esim. verenkiertoelinsairauksia ei 
juuri eläinkunnasta löydy. Monien 
eläinkokeiden ideana on yritys aiheuttaa 
koe-eläimille näitä sairauksia, jolloin 
eläimestä tulisi ihmisen tautimalli. Myös 
nautintoainetutkimuksissa eläimille pakko-
juotetaan alkoholia, poltatetaan tupakkaa 
ja altistetaan huumeille. Onko tämä oikein? 
Sairaudet, kuten 2. tyypin diabetes, sydän- 
ja verisuonisairaudet, tupakoinnista, alkohol-
ista ja huumeidenkäytöstä johtuvat sairau-
det sekä ei-perinnölliset syövät ovat kaikki 
sairauksia, joiden puhkeamiseen ihmiset 
ovat koko elinikänsä voineet vaikuttaa. 
Ihmisen täytyisi itse kantaa vastuuta hyvin-
voinnistaan, eläinten ei sitä pitäisi joutua 
kantamaan.

Lääkebisnes 
Lääkeainetutkimuksiin liittyviä eläinkokeita 
tehdään osin turhaan. Jokainen lääkeyhtiö 
haluaa markkinoille oman rinnakkaislääk-
keensä, joka täytyy testata eläimillä. Täl-
löin tavoitteena ei ole kehittää uutta 
hyödyllistä lääkettä, vaan päästä kyseisen 
lääkeryhmän kilpailuun mukaan. Juuri 
kilpailu lääkebisneksessä lisää päälle-
kkäisyyttä, eli eläinkokeita tehdään joka 
yhtiössä samanlaisen lääkkeen kehittely-
prosessissa.

Oulussa tehdään vaikeita sydän-
leikkauksia sioille, ja pyritään näin tutki-
maan, miten aivohalvauksen riskiä ihmiselle 
esim. sydänleikkauksen jälkeen voitaisiin 
pienentää. Nykyään monet muutkin kokeet 
keskittyvät sairauksiin, jotka joko
a) ovat toissijaisia
b) voitaisiin ennaltaehkäistä (elintasosairau-
det)
c) voitaisiin korvata vaihtoehtoisilla 
menetelmillä

Eläinkokeiden vaihtoehdot
Eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen 
ei löydy rahoitusta. Miksi ei? Tutkijat ovat 
haluttomia luopumaan eläinkokeista, koska 
eläinkokeet ovat:
- yleisesti hyväksyttyjä
- itsestään selvänä pidetty tapa toimina 
(paradigma)

- rutiinia / helppoja tehdä
Eläinkokeet ovat siis osa byrokratiaa. 

Tutkijat tekevät paljon liukuhihnatutkimuk-
sia, joiden tarkoituksena on eteneminen 
akateemisella uralla silloin, kun tutkimusten 
määrä on tärkeämpi kuin hyöty. Myös 
opinnäytetöissä tehdään rutiininomaisesti 
eläinkokeita, jolloin tutkimuksen hyöty on 
kyseenalainen. Eläinkokeet tarjoavat lääke-
yhtiöille lain suojan sivuvaikutusten varalta.

Tiedemaailman suvaitsemattomuus
Tiedeyhteisö ei perinteisesti hyväksy arvoja 
tai tunteita osaksi tieteentekoa. Tutkijoilta 
vaaditaan eläinkokeiden aikana etäisyyttä 
tai jopa kylmyyttä eläimiä kohtaan. Tutkija 
ei saa näyttää tunteitaan, eikä tiedettä saisi 
arvioida tunteellisin argumentein. Joskus esi-
intyy jopa sadistista käyttäytymistä, koska 
tutkija pyrkii mahdollisimman etäiseen suht-
eeseen eläimien kanssa. 

Tunteet ovat kuitenkin ihmisen toimin-
nan moottori ja motivaatio, olivatpa ne 
sitten tieteen helpommin hyväksymiä, kuten 
kunnianhimo, tunnekylmyys tai uteliaisuus, 
tai vähemmän hyväksyttäviä, kuten sym-
patia, halu parantaa yleistä hyvinvointia tai 
toisista välittäminen. Järki ja tunteet toimivat 
ihmisessä saumattomasti yhdessä, emme 
voi erottaa näitä toisistaan täysin. Tunteet 
ovat luonnollisia, ja niistä pitää voida puhua 
missä tahansa työyhteisössä. 

Voidaan myös kysyä, onko tiede täysin 
vapaa kaikista rajoitteista ja arvoista. Mie-
lestäni ei, eikä sen pidäkään olla, niin kuin 
ei muunkaan ihmisen toiminnan. Tiedeyht-
eisön täytyy pystyä myös uudistumaan ja 
pohtimaan työtapojaan. Mitä tahansa ei 
voida hyväksyä tieteellisen perustutkimuk-
sen vuoksi, varsinkin kun perustutkimuksen 
ensisijaisena tavoitteena ei ole lisätä hyvin-
vointia, vaan tuottaa tietoa. Tieto on toki 
hyvästä, mutta varsinkin eläinkokeita pitäisi 
perustutkimuksessa rajoittaa ja viljellä aja-
tusta eläinkokeesta viimeisenä keinona, 
joka otetaan käyttöön, jos kysymyksessä 
on ihmisen hengenhätä. Tätä vaatimusta 
perustutkimus ei täytä, ja harvoinpa sovel-
lettukaan tutkimus.

Lähteet:
Eläinkokeita ja vaihtoehtoja, 1. painos, Hel-
sinki 2003, Eläinsuojeluliitto Animalia 
Elisa Aaltola (Turun eläinkoetoimikunnan 
jäsen)
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Oli kaunis perjantaipäivä maaliskuun alussa, 
kun urheat fuksibiologit Timo, Antti, Timo, 
Antti, Mari, Niina ja Eira suuntasivat kohti 
pohjoista napapiiriä ja Poronkusemaa. 
Kyseinen tapahtuma on rovaniemeläisen 
oikeustieteen killan Artiklan järjestämä opis-
kelijatapahtuma, johon kuuluu rastikierros, 
yleistä hengailua, sekä armotonta bile-
tystä. 

Matkaan lähdettiin kahdella autolla ja 
tämän takia sukupuolten välinen kuilu oli 

Poronkusema 3.-5.3.2006
ANTTI VIRTANEN

armoton. Tyttö- ja poikapöpöjen pelossa 
molemmat sukupuolet matkasivat omissa 
autoissaan. Matkan edetessä prinsessa-
auto otti säälimättä johdon siitä toisesta kul-
kuneuvosta, joka kohtasi matkansa pään 
eräällä rovaniemeläisellä parkkipaikalla. 
(poikien auto otti pientä osumaa, mutta 
tähän johtaneet tapahtumat pysykööt ylei-
söltä salassa. Kerrottakoon kuitenkin, että 
tapahtumapaikan läheisyydessä vilahti Glu-
teus maximus)

Korkalovaaran suun-
nalla hetken pyöritty-
ämme (kyseessä ei ollut 
eksyminen) kysyimme 
reittiä majapaikkaan 
ystävällisiltä poliisisediltä 
(kts. edellinen kappale) 
ja löysimme viimein 
Ounasvaaran ala-
asteelle, jossa yöpymi-
nen siis tapahtui. Heti 
tavarat purettuamme 
korkkailtiin pullo jos toi-
nenkin, tosin Gluteus 
maximus-autossa oli 
otettu jo pientä varas-
lähtöä. Alkuilta kului 
lähinnä kilpakumppa-
neihin tutustuessa ja 
tunnelmaa kohottaessa 
juomapelien merkeissä. 
Maailma osoittautui jäl-
leen kerran varsin pie-
neksi paikaksi, kun yksi 
jos toinenkin kilpakump-
pani paljastui jonkun 
tutuksi tai kummin kissan 
kaimaksi. 

Varastojen täyden-
nyksen jälkeen porukka 
alkoi valua Poronku-
seman viralliseen bile-
paikkaan, Tivoliin. Perillä 
tunnelma oli jo katossa 
ja hiukan tuntematto-
maksi jääneen bändin 
esiintyessä aloimme 
myös me edustaa kil-Viimeisillä voimilla.



33Lehdykkä 2 / 2006

taamme. Muistikuvat illasta ovat hiukan 
hataria, mutta onneksi valokuvien perus-
teella pystymme hahmottamaan illan 
tapahtumia. Illan kuluessa on ainakin 
tavattu espanjalaisia ja antauduttu pai-
novoiman vietäväksi (Niina ja nestori-Antti 
ottivat hieman kontaktia lattiaan). Osa 
tavaroista ei koskaan selvinnyt Tivolista ulos 
(Eiralle kiitos Niinan kameran pelastamisesta 
espanjalaisten kynsistä), mutta onneksi tii-
mimme sentään selvisi tavalla tai toisella, 
enimmäkseen sillä toisella. (kontatessa saa 
asioihin erilaisen perspektiivin ja myös pai-
novoimaa on helpompi vastustaa) 

Lauantaiaamu valkeni jokaiselle eri 
tavalla. Nimeltä mainitsematon henkilö ei 
uskaltanut poistua makuupussistaan 
vähään aikaan nimeltä mainitsematto-
masta syystä. Joukkueemme MieliKuVitusta 
alkoi valmistautua päivän kisaan, osa syö-
mällä, osa suihkuttelemalla. Kisakunnon 
alkaessa olla kohdallaan suunnistimme kohti 
ensimmäistä rastia, jossa tehtävänä oli piir-
tää kuva Sauli Niinistöstä. Onneksi joukkuee-

seemme lukeutui pari Pressan Kaveria, joten 
pisteitä ropisi kuin plussapalloja. (lahjonnalla 
ei ollut osuutta asiaan) Rastien välissä pii-
pahdimme myös tiellä Jumalan luo, joka on 
auki 24/7. Jumalan tahdosta saimme hyvät 
mehut ja siitä piristyneenä jatkoimme kilpai-
lua. Piristys oli kuitenkin vain hetkellistä, sillä 
kuntomme hiipui seuraavan rastin jälkeen. 
Rastien välillä tutustuimme kanssakilpailijoi-
hin, jotka, toisin kuin me, olivat pukeutuneet 
Poronkuseman Moviestar-teeman mukai-
sesti. Saimme kunnian tavata tulevat Paras 
teema-kilpailun voittajat, eli Titanic-jengin, 
jotka opettivat meille myös alakannen pöy-
tätansseja. Rasteille jonottamiseen kyllästy-
neenä päätimme keskittyä olennaiseen, eli 
paikkakuntalaisiin tutustumiseen ja Alkossa 
hengaamiseen. Etenkin Rovaniemen teinit 
ansaitsivat ikuisen paikan sydämissämme. 
Haikein mielin muistelemme erityisesti Leseä 
(-88, skeitannut Sampokeskuksessa), Euroa 
(Rovaniemen omaa 50centiä), sekä angsti-
Hansonia, tuota takavuosien menestysbän-
din (Mmmbob) look-a-likea, jolla ei ollut 

Marin taistelu painovoimaa vastaan.
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kenestäkään (ainakaan meistä) mitään 
hyvää sanottavaa. Harrastimme myös 
hyväntekeväisyyttä lahjoittamalla pari sent-
tiä muutamalle mukavalle, joskin yhteis-
kunnan hylkimälle, miekkoselle. Mari löysi 
ystävän elämänsä ehtoopuolella olevasta 
naishenkilöstä, joka osoitti valtavaa kiinnos-
tusta haalariteksteihin, liekö itsekin aikanaan 
Poronkusemaa kiertänyt. Tämä tapahtuma 
vetosi nestori-Anttiin niin paljon, että hän 
otti ja kosi Maria tomaatilla. (maksoi muuten 
20 senttiä Supermarketissa) Kohtaloksemme 
sinetöityi jatkaa chillailua ulkoilmassa, sillä 
jouduimme pariinkin otteeseen äkäisen 
vartijan häätämiksi. Onneksi ulkonakin oli 
kivaa, valloitimme mm. Ounasvaaran jäl-
keen Rovaniemen korkeimman vuoren, Mt. 
Sampoaukion. Illan hämärtyessä keli kylmeni 
ja pakkaseen tottumattomina jouduimme 
vetäytymään takaisin koulun lämpöön. 
Paransimme kuitenkin viime vuoden biolo-
gian joukkueen suoritusta yhdellä rastilla. 
Ensi vuonna tavoitteena on kolme rastia. 
Maksimihan on kahdeksan. 

Vietimme iltaa Artiklan porukan kanssa 
ja jälleen maailma osoittautui pieneksi, kun 
löysimme kaverin kaverin (terveisiä Hetalle!). 
Maljojen ahkeran kohottelun jälkeen uhma-
simme arktista ilmastoa ja suuntasimme jäl-
leen kohti Tivolia. Joukkueemme kutistui 
hieman, kun keppi-Timo jäi makuupussin 
omaksi paikallisen lintuinuenssan iskettyä. 
Meno Tivolissa oli, jos mahdollista, perjantai-
takin kovempaa, tästä todisteena ainakin 
Antin jo legendaksi muodostunut pillivideo 
(viriili kielimies). Illan kuluessa palkittiin kisan 
voittaja (Pannaan me Jormat), paras teema 
(jo edellä mainittu Titanic) ja kovin känni 
(Tampereen Jackpot, rohkenemme esittää 
eriävän mielipiteemme). Kunniamaininnan 
sai jo eläkeikää lähentelevä opiskelijaherra 
ja yhtäkkiä Tuomo ei tuntunutkaan enää 
niin vanhalta. Tämän jälkeen biletys jatkui 
ja myös Artiklan sakki liittyi joukkoomme. 
Illan mittaan joukkueemme jäsenet alkoivat 
hajoilla yksi toisensa jälkeen ja siirtyä kohti 
makuupusseja. Niina ja Mari heittivät vielä 
lenkin Kotipizzan kautta, jonka jälkeen tie 

Mt. Sampoaukio haltuun.
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Tivolissa on tunnelmaa feat. Anssi.

MieliKuVitusta.
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koululle ei ollutkaan enää selkeä (kyseessä 
ei taaskaan ollut eksyminen). Lopulta kaikki 
pääsivät onnellisesti perille. Tiimimme kasvoi 
yllättäen yhdellä, kun Näyhä-Antti, tuo 
Pellon Casanova, osoittautui varsinaiseksi 
pelimieheksi. Meno hiljeni vasta aamukuu-
delta, kun viimeiset jäsenemme nestori-Antti 
ja lippa-Timo raahustivat koululle. Vain Luoja 
tietää miksi matka kesti niin kauan.  

Sunnuntaiaamu valkeni jälleen kaikille 
muille paitsi lippa-Timolle, joka missasi 
elämää paremman silliksen. Titanic-Jack 
kuvaili sillistä näin: ”Muna kädessä, nakit sil-
millä ja hyvät munkit.” Tähän ei ole juu-
rikaan lisättävää. Kyseinen henkilö olikin 
varsinainen verbaalinen ihme. Saimme 
kuulla, että Suomen Savossa asustaa super-
sankari VituiksMÄN, jolla on apuri Seitse-
MÄN. Heidän perivihollisensa puolestaan on 
VähemMÄN ja hänen kiinalainen apurinsa 
KahdekSAN. 

Koululle palattuamme keräsimme tava-
ramme ja lippa-Timon mukaamme ja livis-
timme paikalta jättäen makuusalin elämää 
törkyisempään kuntoon. Löysimme Rova-
niemeltä myös Annan, ja poimimme hänet 
parempaan talteen. Koulun pihalta starta-
tessa tuli jälleen osoitettua naisten parem-
muus ratissa, kun Näyhä-Antti päätti ajaa 

yksisuuntaista väärään suuntaan (myös 
aiemmin mainittu kolari oli miesten syytä).  
Kotimatka taittui uneliaissa merkeissä ja 
Poronkusema 2006 The Paskalevyä kuunnel-
lessa (sis. Güntheria, Eroticia, Martti Vainaan 
Hiivasientä ja Matti Nykästä. Repikääpä 
siitä.). 

Loppukatsaus: Poronkusema 2006 osoit-
tautui ehdottomaksi pohjoisen pallonpuolis-
kon parhaiksi bileiksi. Tästä haluamme kiittää 
erityisesti Artiklaa. Suosittelemme osallistu-
maan ensi vuonna (vinkvink tulevat fuksit). 
Rollo haltuun! 

Menossa mukana oli: Mari ”prinsessa” 
Kaakko, Niina ”prinsessa” Karstunen, Eira 
”prinsessa” Karvonen, Timo ”Keppi” Kanni-
ainen, Antti ”Näyhä” Nätynki, Timo ”Lippa” 
Vesimäki ja Antti ”Nestori” Virtanen.

Tapahtuman aikana ei vahingoitettu 
eläviä olentoja. Pojat tosin kaatoivat pari 
Karhua. Omaisuusvahingot olivat valitetta-
via, mutta jäivät silti odotettua pienemmiksi. 
(lukuun ottamatta Keppi-Timon autoa). Syy-
tetapauksissa vetoamme syyntakeettomuu-
teen ja mielenvikaisuuteen. MieliKuVitusta 
kuittaa. 
Ps. Yöperho on koteloitunut. 
Pps. Terveisiä Lesen jengille. Ei me teille ket-
tuiltu, luulitte vaan.

Tähän ei mitään lisättävää. (artiklalaiset olivat laittaneet kyseisen tekstin 
majapaikkamme oveen)
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Susihiihto                                                                    KIRSI UIMI

Luontoliitto järjesti to 16. - su 26.3.2006 
jokavuotiseksi perinteeksi muodostuneet 
susihiihdot Suomen parhaalle susialueelle 
Pohjois-Karjalaan. Tänäkin vuonna tukikoh-
tana oli Uramon kämppä Ruunaan luonnon-
suojelualueen katveessa, Ruunaanjärven 
eteläpuolella. Länsipuolella on Ruunaan 
retkeilyalue ja Karhunpolku-retkeilyreitti. 
Retket tehtiin luonnonsuojelualueelle umpi-
hangessa metsäsuksin hiihdellen Ruu-
naanjärveä pitkin lähellä Venäjän rajaa. 
Maisemaa hallitsivat kauniit hankien 
peittämät järvet ja suot, harjut ja vaarat 
sekä vanhat luonnonmukaiset män-
tykankaat järeine keloineen, naavoineen 
ja kääpineen. Ympäristö on todellinen 
luonnonsuojelijan paratiisi, ja siellä viihtyy 
uhanalaisten kovakuoriais- ja kääpälajien 
lisäksi myös mm. uhanalainen susi.

Kesäisin Ruunaalla liikkuu karhuja, kun 
taas talvisin varsinkin ahmoja, ilveksiä ja 
susia. Itse en kuitenkaan tiennyt että alueella 

liikkuu suden lisäksi muitakin suurpetoja, 
joten yllätys oli suuri, kun löysimme niin ilvek-
sen, ahman kuin susien jälkiä. Myös lukuisten 
muiden eläinlajien jälkiä näkyi, joten reissu 
oli hyvin opettavainen ja antoisa. Tässä 
päiväkirjamerkintöjäni:

Torstai 23.3. 
Tulimme Lieksaan klo 9, pääsimme kämpille 
klo 10 ja lähdimme hiihtämään klo 11. 
Hiihdettiin ekana päivänä  vain 5 tuntia 
leppoisaan tahtiin. Totuttelimme metsäsuk-
siin aurinkoisessa säässä, valkoisten hankien 
loisteessa Ruunaanjärven selällä puuter-
ilumessa, välillä nousimme pienille metsäis-
ille saarille. Minun mittapuullani laskimme 
huimia laskuja, lyhyitä ja jyrkähköjä. Met-
säsukset eivät oikein tahtoneet luistaa. 
Järvenselällä tuuli, oli kova viima, puuter-
ilumesta muodostui hienoja dyynejä. Lumen 
syvyyttä ei tajunnut metsäsukset jalassa, 
mutta kyllä se nivusiin asti ylsi, jos erehtyi 
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ottamaan tauolla sukset pois.
Nähtiin jo ekana päivänä muutama 

mukava jälki. Ensimmäinen oli näätä met-
sässä. Näätiä alueella oli paljon, joka päivä 
nähtiin lukuisia jälkiä. Joskus näätä oli käynyt 
puussa, olisiko oravajahdissa? Seuraava 
jälkilöydös aiheutti hieman ihmetystä, mutta 
oli kaiketi naarasmetso eli koppelo, jonka 
kävelyjäljet olivat yllättävän isot! Kieppikin 
löytyi ja mikäs muukaan kuin kakki! Koska 
olen hengeltäni jätöksistä innostunut kopro-
logi (eikös kuulostakin hienolta!), kuvailen 
ensimmäisen kakkakikkareen kiinnostuneille 
lukijoille: n. 3 cm pitkä ja sentin paksu, ruo-
homaiset neulaset näkyivät. Olin löydöstä 
ihan innoissani: “Ajatelkaa, että tän on 
tosiaan tehnyt joku metso!” 

Taisin olla ensimmäisenä päivänä aika 
kaupunkilaisen oloinen haparoivine hiihtoli-
ikkeineni, ja jatkuvine “vau!” ja “ihanaa” 
-voihkaisuineni. Ja kukapa muukaan kiljui 
eniten alamäissä, suoritti useimmat 
kaatumiset ja kiroili eniten ylämäissä! 
Kauheaa draamaa! Onneksi ihmiset olivat 
ymmärtäväisiä.

Lisää ekan päivän jälkiä: kettu, jonka 
jälkijonossa näkyi myös kaivuujälkiä, vissiin 
ollut myyriä etsimässä. Myös itse myyrien 
jälkiä näkyi jo ekana päivänä.

Lieksan maisemat olivat ekasta päivästä 
alkaen aivan upeita. Näkyi myös erikoisia 
bonsai- tai apinanleipäpuun mallisia mata-
lia koukeroisia mäntyjä karuilla ja tuulisilla 
paikoilla. Alueen erikoisuutena olivat myös 
“karvaiset”männyt, eli rungolla kasvoi neu-
lasia, jotka roikkuvat hauskasti. Mitähän lie 

eksoottista mäntylajiketta sekin oli?

Oli inspiroivaa nähdä paikallisten 
asumuksia pikkusaarilla. Oli idyllistä hirsirak-
ennusta moneen lähtöön, kalastusvälineitä 
ja paljon erilaisia linnunpönttöjä. Mietin, että 
täällä haluaisin joskus asua. Erämaaroman-
tiikka kukki ja ajatukset harhailivat kaukai-
sissa haavekuvissa.

Aurinko paistoi monesti kirkkaalta 
taivaalta, joten olipa hyvä että tuli hankit-
tua vihdoin kunnolliset peittävät aurinkolasit. 
Eräs matkaseurueen vanhemmista herras-
miehistä kertoi, kuinka itse oli nuoruusvu-
osinaan ollut Lapissa hiihtovaelluksella ja 
pilannut siellä silmänsä. Että muistakaahan 
ihmiset aina ottaa lumisille retkille hyvät 
aurinkolasit mukaan!

Kuljimme jonoissa. Ensimmäinen hiihtäjä 
avasi latua, puskien metriseen lumeen ja 
perässä tulevat tamppasivat siitä yhä 
paremman. Huonona hiihtäjänä minä lykin 
aina vähän kauempana kärjestä, että sain 
hyvät ladut alle. Kauhea opportunisti olen, 
myönnetään! Mutta parempi ottaa vähän 
kevyemmin jos ei tunne kuntoaan, sillä 
hiihtopäivät olivat pitkiä ja väsymys olisi 
saattanut yllättää. Eräänä päivänä alkoi vii-
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meisen parin tunnin aikana heikottamaan, 
kun 8 leipää ei ollutkaan riittänyt (!) ja ver-
ensokeri aleni. Onneksi heikotukseen löytyi 
paljon purtavaa muilta retkeilijöiltä, ja pian 
olinkin taas oma ylivireinen itseni!

Meitä oli vähän alle parikymmentä hii-
htäjää, lähinnä nuoria aikuisia ja muutama 
keski-ikäinen “eräjorma”. Oli mukava kun 
sai tutustua välillä vähän eri ikäluokkiin, ja 
hyvinhän sitä tultiin toimeen, metsästäjät ja 
vegaanit keskenään! Meitä yhdisti luonto-
harrastus, halu nähdä ja suojella puhdasta, 
erämaista luontoa.

Aina kun joku näki edessä jäljen, kaikki 
kerääntyivät niitä ihmettelemään. Arvauk-
sia sateli, mutta lopulta saatiin aina varmuus, 
yleensä kokeneiden vanhempien erämi-
esten suusta. Oli hauska seurata jälkiä vähän 
pitemmälle ja arvailla mitä missäkin on 
tapahtunut. Reippailu vastatuuleen herätti 
ruokahalun, ja eväsleivät maistuivat taivaal-
liselta lämpimässä kevätauringon paist-
eessa moottorikelkan tasaisen jäljen päällä 
istuessa. Muistan tuon hetken ikuisesti!

Kun tulimme mökille, alkoivat miehet jo 
lämmittämään saunaa. Sauna oli muka-
van perinteinen puuhökkeli, josta lähti polku 
avannolle. Päärakennus Uramon kämppä 
lämpeni puulla mukavasti, ruokaa oli sekä 
vegetaristeille, vegaaneille että “lihaa-
neille”, ja kaikki olivat päivällisen jälkeen 
raukeita, tyytyväisiä ja pulleamahaisia. Ulko-
huussi oli viileähkö, mutta talvella retkeilyssä 
on se etu, että ei ole kärpäsiä ja itikoita! 
Mökissä oli sähköt, mikä ehkä vähän yllätti, 
mutta oli lopulta ihan käytännöllistä, joskin ei 
korvaamatonta. Aika nopeastihan sitä oppii 
sähköstäkin luopumaan, kaikkeen tottuu.

Perjantai 24.3.
Tokana päivänä eli perjantaina meno oli 
tosi kovaa. Puhti meinasi loppua kesken, kun 
retken vetäjänä oli rajavartiolaitoksen mies, 
entinen umpihankihiihdon Suomen mes-
tari. Viisi-kuusikymppinen mies veti kyllä sell-
aista vauhtia ja oli niin energinen aamusta 
myöhään iltaan että oli kyllä hatun noston 
paikka! Kyllä näki että tuo mies on koko 
elämänsä kulkenut jalan suurten erämaiden 
pitkiä matkoja. Hän kertoikin, että edustaa 
reippaudessaan vanhaa polvea, kun taas 
nykyisin rajamiehet kulkevat moottoriajone-
uvoilla paikasta toiseen. Kyllä olisi meillä kai-
killa opittavaa tuolta ekologisesti kulkevalta 
teräspapalta.

Päivä oli myös pitkä. Heräsimme 
kuudelta aamulla, lähdimme klo 8 ja hiih-
dimme 8 tuntia. Näimme päivän mittaan 
paljon uusia jälkiä: jänön, minkin, lumikon, 
kärpän, ahman, ilveksen sekä jo tutuiksi 
tulleiden ketun, näädän ja myyrän jälkiä. 
Lisäksi näin eräällä taukokämpällä 4 töyhtö-
tiaista, opin niiden ääniä, ja katselin kuinka 
ne kävivät nokkimassa niille tarkoitettuja 
läskin paloja. Myös käpytikan näimme ja 
kuulimme, mutta se pysytteli kauempana 
meistä.

Perjantaina kävimme rajavyöhykkeellä, 
jossa oli hienoja metsiä, paljon kuolevia ja 
lahoja järeitä mäntyjä, joihin tikat olivat teh-
neet valtavasti pesiä. En ole eläissäni nähnyt 
moista näkyä! Jotkut männyistä olivat satoja 
vuosia vanhoja, todellisia järkäleitä, taivaisiin 
kurkottelijoita. Olisi halannut puuta jos olisin 
ehtinyt! Menin ihan sekaisin kun näin vielä 
kääpiäkin ja suuria naava- ja luppopartoja, 
ja tajusin että täällä ne uhanalaiset oliot 
sitten elävät. 

Hiihdeltiin vaihtelevassa maastossa ylös 
alas, ja välillä laskeuduttiin järvelle. Kaatui-
lin PALJON! Taktiikakseni vakiintui alamäissä 
“kilju, nosta kädet ylös, laita silmät kiinni 
ja toivo parasta”, mutta onneksi lumi oli 
pehmeää. Tosin paksusta hangesta 
ylöspääseminen olikin sitten taas oma 
taiteenlajinsa.

Kävimme perjantaina pohjoisessa Kiv-
ijärvellä, linnuntietä kai ainakin 6 km ja 
sama takaisin. Liikuimme rajaseudulla, joka 
on luvanvaraista, mutta onneksi meillä oli 
oppaana rajavartiolaitoksen mies ja sääs-
tyimme suuremmilta byrokratioilta. 

Illalla Luontoliiton susiryhmän Anu 
Salminen kertoi meille hiihtäjille Lieksan 
susitilanteesta. Viiden suden lauma oli 
kuulemma liikkunut lähistöllä, niiden reviiri 
yltää sekä Suomen että Venäjän alueelle. 
Edellisellä viikolla susilauma oli kaatanut 
hirven Suomen puolella ja sitten palannut 
Venäjälle. Jäljet Suomen vierailusta eivät 
olleet pitkään säilyneet, koska lunta oli sat-
anut viime päivinä reippaasti. Olimme kau-
niin puuterilumen uhreja!

Lauman lisäksi yksinäinen susi oli käynyt 
lähellä asuvan luontoyrittäjän haaskalla ja 
kuljeskellut ihmisten pihoilla, siitä oli myös 
annettu pyyntilupa. Jotkut sudet käyvät 
ihmisten pihoilla ja vievät koiria saaliikseen, 
mikäli ne on jätetty ilman suojaa pihalle. 
Näin käyttäytyvät sudet saa lain mukaan 
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tappaa, mutta tänä vuonna alueen seit-
semästä pyyntiluvasta vain 4 oli käytetty. 
Hukkia ei oltu saatu kiinni hankalasta 
lumikelistä johtuen. 

Suden metsästyksessä käytetään lippu-
siimaa eli lankaa jossa on muovilankoja 
noin polven korkeudella, sudet eivät uska-
lla tällaisesta yleensä mennä läpi vaan ne 
jäävät sisäpuolelle “mottiin”, jolloin ne void-
aan käydä ampumassa. 

Pohjois-Karjalassa ei kuulemma ole tullut 
esille kovin räikeitä metsästysrikkomuksia, 
tosin poliisi arvioi, että 90% metsästysrik-
komuksista jää paljastumatta ja lopusta 
10 prosentista suurin osa jää seuraamuk-
setta. Jos ammutaan väärä susi, ei tule ran-
gaistusta, koska ampumiseen ei ole sitovia 
ohjeita.

Susijahtia oli odotettavissa myös susihii-
htoviikonlopuksi, lumisade kun oli loppunut 
ja oli enää viikko aikaa metsästää loput 
pyyntiluvat.

Lauantai 25.3. 
Lauantai oli aivan erityinen päivä, sillä silloin 
pääsimme susien jäljille. Rajamies oli nähnyt 
omalla alueellaan Ilomantsissa susilauman 
jälkiä. Niinpä ajoimme aamuseitsemältä 40 
kilometriä autoilla etelään, kunnes saa-
vuimme kyseiselle metsätielle, jonka koh-
dalta hukat olivat menneet. Näimme sinä 
päivänä tosi paljon suden erilaisia, varsinkin 
loikka- ja ravijälkiä. 

Jäljitimme useita jälkijonoja, löysimme 
makuupaikkoja ja risteyksiä. Sudet olivat 
kuitenkin käyttäneet paljon vanhoja 
jälkiään, joten oli vaikeaa arvioida, kuinka 
monta hukkaa oli ollut asialla. Lopulta 
päädyimme arvioon 2-4 sutta. Iltapäivästä 
löysimme vielä aivan tuoreet jäljet, eli siitä 
oli hukka mennyt ihan äskettäin. Pyrimme 
menemään aina hukan tulo-, ei menosu-
untaan, jottemme aiheuttaisi eläimille stres-
siä. Eihän ollut tarkoitus ajaa susia takaa, 
vaan lukea niiden jälkiä. Oli hankalaa selvit-
tää suden kulkusuuntaa varsinkin vanhoista 
jäljistä. 

Lauantaina näimme lisäksi hirven, 
lumikon, näädän, ketun ja jänöjen jälkiä. 
Näimme myös teeren kiepin ja siihen 
jääneen kakkakikkareen, joka metson sell-
aiseen verrattuna oli pienempi ja lyhyempi 
eikä siinä ollut havuja, väri oli vaalean ruskea 
jossa näkyi myös valkoista.

Päivän maasto oli hyvin tiheää risukkom-

etsää, sillä pakkohan meidän oli mennä 
mistä sudet olivat menneet! Meidän 2,5 
metriset metsäsuksemme vain eivät oikein 
sopineet yhteen ympäristön kanssa. Risu-
kkoa mentiin ylös ja alas, mikä vaati 7-8 
tunnin hiihtopäivänä välillä kunnon ponnis-
telua, mutta onneksi oli 10 palaa eväsleipiä 
mukana.

Jäljittäminen ei ollut helppoa, ja aina 
välillä piti pysähtyä miettimään että 
hetkinen, olikohan tässä sittenkin menty 
eri suuntaan ja olikohan kyseessä kuinka 
monta sutta. Kerran pysähtyessämme 
järven selälle taas kerran hämmentävässä 
jälkiristeyksessä, mietimme, että mahtaisi 
olla susiporukalla hauskaa, jos nyt met-
sänreunasta katselisivat meitä raapimassa 
päitämme ja miettimässä että mihinhän 
se tästä meni. Lopulta suden jälkiä oli 
valtavasti, mutta susia ei välttämättä 
ollutkaan kuin pari. Ne vain olivat astuneet 
ahkerasti samoihin jälkiin ja harhauttaneet 
meitä, pirulaiset!

Kun lauantain hiihto-osio oli ohi, alkoi 
autokamppailu. Etuvetoinen iso vuokra-
pakumme oli juuttunut, ja sen kan-
nustamiseksi paluumatkalle meidän piti 
lapioida, työntää, peruuttaa ja työntää 
uudestaan varmaan lähemmäs tunti. Kun 
se vihdoin suostui lähtemään paluumatka-
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lle pikku metsätietä, kaikki huokaisivat hel-
potuksesta. Mutta ei olisi pitänyt, sillä se 
oli jäänyt uudelleen jumiin seuraavaan 
mäkeen. Ja seuraavaan. Seuraavan parin 
tunnin ajan me sitten ahkerasti työnsimme, 
asettelimme renkaiden alle havuja, lapio-
imme, peruuttelimme, työnsimme taas ja 
vielä kerran työnsimme. Kuusi kertaa se 
vielä onnistui juuttumaan, kunnes pääsimme 
leveämmälle tielle. Meinasi huumorintaju 
loppua, mutta ei ihan, sillä olihan se aika 
huvittavaa. Ja taas ne sudet nauroivat siellä 
jossain meille.

Ennen auringonlaskua pääsimme takai-
sin kämpille, ja olimme todella kiitollisia lev-
osta ja ruoasta. Ilta kului mukavasti saunoen 
ja jutellen, parhaiten ihmisiin tutustuikin tänä 
viimeisenä iltana.

Sunnuntai 25.3.
Viimeisenä päivänä otimme rennosti ja hii-
hdimme lähiharjuilla, ja oli 
aivan mahtavaa pitkän 
harjun huipulla lasketella 
loivasti alaspäin pitkiä 
matkoja. Tuota kokemusta 
en koskaan unohda. Järeät 
vanhat pystyyn kuolleet ja 
rungoltaan kiertyneet 
männyt toivat aivan oman 
unohtumattoman lisänsä, 
samoin kuin kovaääniset 
tiaisparvet. Lopulta kukin sai 
tehdä mitä halusi ja minä 
lähdin yksin takaisin mökille, 
hiihtelin pikkuhiljaa ja nautin 
täydellisestä hiljaisuudesta.

Silloin koin myös sen mitä 
en halunnut kokea. Pienen 
alitajuisen pelon. Olin yksin 
ja lähistöllä oli suurpetoja. 
Iik! Mutta sitten tyynnyin ja 
ajattelin rationaalisesti. 
Paljon vaarallisempaa on 
arkielämässä, eikä arka susi 
ole tappanut Suomessa 
ihmistä ainakaan yli sataan 
vuoteen. 

Päivän lopuksi lähdin 
mökin läheisyydessä jäljit-
tämään löytämääni “ketun 
jälkeä”. Oli jännittävää kat-
sella kuinka sen tuoreet jäljet 
johtivat tienreunaa eteen-

päin. Ja oli siellä kakkakin, jipii! Sorruin 
vieläpä sorkkimaan sitä lainassa olevilla sau-
voillani (sori, Niinan äiti!). Tuoretta oli ja 
ruskeaa, miten mielenkiintoista, tunsin oloni 
suureksi eläintieteilijäksi. Olin tuoreilla jäljillä. 
Näin myös toiset jäljet, jotka tunnistin hirven 
jäljiksi, ja lisäksi suksien jäljet. Vau, olipa 
paljon tapahtunut sinä aamuna sen pellon 
reunalla!

Jatkoin jäljitystä, kunnes näin muiden 
palaavan. He ilahtuivat että olin löytänyt 
jännittäviä jälkiä siitä samasta paikasta, 
missä aiemmin oli kulkenut paikallinen 
asukas koirineen. No ne jäljittämäni kettu ja 
hirvi olivat sitten olleet suomenpystykorva ja 
sauvat! Mutta suksien jäljet meni oikein! 

Juu, eipä päässyt reissulla paljon 
pätemään, mutta oppipahan paljon, ja 
sai ikimuistoisia kokemuksia sekä mustelmat 
polviin ja pakaraan. Ei paha saldo! Ensi 
vuonna uudestaan!
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Winter ecology and physiology
                                                     ROBERT BLASKO, Slovakia

“ 750325 A, Winter Ecology And  Physiology 
, … one week of  eld course in March at 
the Oulanka research station…”, “ sounds 
good”  I told myself when checking the web 
page of  the department of biology at the 
University of Oulu a year ago, when decid-
ing where to go for my Erasmus exchange 
stay.

So on Sunday 12th  March 2006, I found 
myself in front of the university waiting with 
other both Finnish and exchange students 
for Ahti Putaala - the leader of the course 
and one of the teachers, and for the cars. 
We load the luggage into the cars and eld 
course could begin. Me and Manü - “bel-
gialainen” guy, got into the car with two 
nice Finnish girls and spent the travelling 
talking about traditions, habits, and animals 
( of course - biology students) of Finland. 
I was a bit surprised, after we arrived to 
the station, of comfort of our accomoda-
tion, which was more like motel/hotel than 
“research station´s facilities”. In the evening 
we got the schedules for the whole week.

13th March 2006 at 7:30, the alarm clock 
ringing let me know there was the real 
beginning of the eld course in Oulanka. 
After the breakfast, we met in the lecture 
hall and listened to the instructions of Ahti. 
We discussed the most important things like 
who was going to heat the sauna rst, or 
who were the volunteers for digging the 
hole in the ice for icehole swimming, as 
well as volunteers for building the track for 
sledding competition, traditionally taking 
place on Torstai´s evening. Later the other 
teachers Arto Marjakangas (track counting 
& snow properties), Kari Taulavuori (winter 
dormancy and frost injuries of plants), Jukka 
Lamppu (winter desiccation and snow insu-
lation of plants ) and Petri Lampila (winter 
birds & and hare censuses) had short lec-
tures. After the lunch we were divided into 
groups and went to the lab or to the eld 
with the group´s teacher. After the supper 
at 17:00 o´clock, we started with heating 
the sauna, digging the hole on the ice and 
also some took care of the sledding track 
for the coming Winter Oulanka Olympic 

Games. This is how it was for the rest of week 
except for Keskiviikko, the day of beautiful 
trip to Riisitunturi.

On Keskiviikko morning, after we took 
some fanatically favourite makkara in Fin-
land from the breakfast, we got on the 
bus and headed towards a beautiful day 
on Riisitunturi. On our way to Riisitunturi we 
stopped by a river and watched different 
kinds of dippers from the bridge. Each group 
had to do some snowload or snow property 
measurements on different depths. Some 
of us grilled makkara close to the cottage 
under the “top” of Riisitunturi. My group was 
also doing snow property measurements on 
the top of the tunturi, where we did have a 
spectacular view over the wonderful Finn-
ish land. We also could see skiing slopes of 
Ruka. I was taking pictures of snow giants 
covered with snow all the way up. It was 
pretty windy at the top of the tunturi, but 
we warmed up digging the hole in snow 
for measurements of the snow properties. 
Especially the Canadian guy (Taylor, sorry 
for mentioning you) did show up as a very 
good and experienced digger. He also did 
show us some backips jumping from the 
top of the Riisitunturi´s trees into the snow. 
I think as old as the trees were, they didn´t 
remember such a crazy stuff happening on 
their canopies. Skiing down was also pretty 
much interesting, while these forest skis are 
preferring to go simply straight not accept-
ing any curves or trees in your way. Finally,  
the cottage stopped us again. Then we 
just went down to get on to the waiting 
bus, looking back at the top of the tunturi 
and around at the snow giants and all that 
beauty resting under the shiny snow. Shame 
there wasn´t that much time to stop by and 
take more pictures. If I hadn’t had lost my 
circular polarizer lter for my lense, which 
wasn´t extremely cheap, somewhere on 
my way up, I would say a Perfect Day.

Next day, on Torstai after the lunch, all 
groups met in front of the asema. They got 
us a lift up to Ampumavaara. It was hare 
counting time. We slowly (as usually) and 
“quietly” moved to the meeting point where 
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we were supposed to start our screaming 
and shouting to get those poor things 
scared and run out of the circle, so we 
could count their tracks. I think we scared 
them before, while skiing to the meeting 
point, falling down and making sufciently 
loud noises for hares to run away. On the 
other hand good for them, because if 
they stayed there and waited for the killing 
scream, there would be more hares dead 
than alive. With Taylor on my lefthand side, 
hearing his shouting and loudly talking to 
himself, I just couldn´t stop laughing.

On Torstai evening, big event distrupted 
the calm life of Oulanka national park. 
Winter Oulanka Olympic Games with its 
world known sledding 
competition. The direc-
tor, committee and 
length measuring staff 
in one person - Ahti - 
ofcially opened this 
year´s games. Different 
lengths, technics and 
skills of international 
competitors could be 
seen. But the winners 
were mostly native 
inhabitants recovering 
the silver medals of 
Suomi in Torino taking 
the golds in both individ-
ual and team compe-
tition. Banquet followed 
the ofcial ceremony of 
the competition with 
tasting traditional Slovak 
drink “slivovica” and 
Finnish “red hot chilli 
pepper´s” alcohol killing 
both bacteria and live 
healthy cells accompa-
nying breathing cessa-
tion, and pulling out the 
eyes.

Perjantai, a sad Per-
jantai, with its last eld or 
laboratory class and last 
lunch in the heart of the 
Oulanka National Park. 
Taking group photo of 
this year´s Winter ecol-
ogy and physiology 
course, and maybe the 

last opportunity to see backips of a Cana-
dian guy from the roof of a cottage close to 
asema conrmed my feelings: “The Game 
Is Over Buddy!”

The evening back in Oulu, was full of 
melancholic mood looking back to the 
night walks along the frozen but alive river 
under the moonshine, ice-hole shing after 
the eld work was done, or just relaxing in 
sauna (of course if there wasn´t Markku - 
the hell´s heater ), funny skiing on forest 
skis and other great activities. Extraordinary 
week, thanks to the teachers and all the 
nice people I met there, was gone.

Photo gallery:
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Lehdykkä arvostelee: 

Rapaviinit ja kytyjuustot
                                                    MARIO JA ANTON

Lehdykän toimitus katsoi asiakseen julkaista 
arvostelut tämän vapun opiskelijahintaisista 
hittiviineistä ja -juustoista. Arvostelijoiksi onnis-
tuimme saamaan legendaariset kansain-
väliset kulinaristit, italialaisen Marion ja 
fransmanni-Antonin. Tervetuloa unohtumat-
tomalle makumatkalle!

Aika hyvä Huttunen, valkoinen hedelmä-
viini
Anton:  Bonjour, Mario! 
Mario:  Ciao! Onpa bueno nähdä taas! 
Viime maisteluista onkin jo aikaa.
A:  Niinpä, niinpä! Mutta eiköhän äletä hom-
miin, ettei kylytetä koko päivää! 
M:  Hmm aloittakaamme Huttusesta, tuosta 

maineikkaasta Dionysoksen lempilapsesta! 
A: Löistävä äjätys! Näppärä korkki auke-
aakin ihan ilman voimankäyttöä! Söpii 
härrasmiehille! Ja ah, miten Juissimainen 
ulkokuori! Kuvassa on maistamaan houkut-
televa hyvinmuodostunut härrasmies…
M: Täyttäkäämme maljamme tällä herrain 
nektarilla! Ah! Niin raikkaan kukertava väri!
A: En sanoisi ihan niinkään, Mario… Raikas, 
oui, mytta kovin on kalpeaa…
M: Ensi siemaus… Hedelmäisen karvas, 
aavistuksen vastaan tökkivä.
A: Hmm, ärittäin… Sanoisinko kasvattava 
kokemus. Oui…
M: Piiitkä piitkä nautinto… Mutta jatkai-
simmeko juustolla, Anton? Miten olisi Ing-
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manin juokseva Cheddar?

Ingman: Juokseva juusto, cheddar
M: Purkki ainakin on näppärä. Miehen 
käteen sopiva… 
A: Annas, kyn kökeilen. Ah, oikeassa olet, 
Mario kuomaseni! Loistavaa muotoilua, 
todellakin….
M: Koostumus tahnamaista, muttei sot-
kevaa. Ja maku, hmm, todella cheddar-
maista. Sopisi mainiosti mamman pastaan!
A:  Nnh, minä en ole aivan yhtä vakuuttu-
nut tästä mjöhnästä.
M: Mitä sinä nyt noin Anton, eihän ihminen 
muuta voi halutakaan kuin juoksevaa juus-
toa ja juoksevaa suklaata! 
A: Njöh, minysta tämä ei maistu miltään…

Marli: Helmeilevä omenaviini
A: Ah, viiniä jälleen… Maistaisimmeko tätä 
raikkaan keltaista Helmeilevää? Nimi ain-
akin on tunteita herättävä!
M: Soljuu liplattaen lasiin. Ihastuttavaa! 
Kaataisimmeko sinullekin Anton 
ystäväiseni? 
A:  Merci, Mario! Hmm, miten hyvältä se 
näyttääkään… Ah, ja tämä kytittelevä 

työksy!
M: Todellakin hajuaistia hellivää, mutta 
maistaisimmeko… Aavistuksen teinimäinen, 
mutta viehättävällä tavalla happaman kul-
mikasta!
A: Helppo jyödä, menee ykkösellä alas.
M: Mutta ystävä kallis, mistä noin hapan 
ilme? Nielaisitko sitruunan?
A: Hrr, tämäpä olikin jyllätävän hapanta…

Kavli: Sulatejuustoviipaleet jalapeno
M: Taas on aika juuston, Anton. Mamma Mia 
mikä pakkaus! Todella viehättävä muovinen 
kotelo ja hienostuneesti paperia jokaisen 
juustonsiivun välissä. Miten ylellistä! Jalap-
enon palaset piristävät juustonkin ulkoa-
sua. 
A: Uuh, ihanan juppia! 
M: Elämä on! Ainakin kun on kansainvälis-
esti tunnettu kulinaristiguru, hahahaa!
A: Ah-hah hah haa… Uu, miten tuju jala-
penon maku! Ei mitä tahansa kengänpo-
hjaa! 
M: Voi kyllä, mutta tämä limaisuus vähän 
häiritsee. Tökkii tökkii, voi mitä möhnäistä sis-
sijuustoa! Phyi!
A: No joo, myönnetään. Aika paskaa.
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Arla Delite 5%
A: Jatkakaamme jyystölinjalla! Seyräävänä 
vyörössä Ärlän kevytjyystö.
M: Pakkaus herättää taas sisäisen kok-
oomuslaiseni. Ah hah hah! Köyhät kyykkyyn! 
Kun minä poika napsin juustot, jäljelle jää 
vaan välipaperit! Nauttikaamme, Anton!
A: Ynnh, ihanaa… Ei makua, joten tätä ei 
voi ainakaan pahaksi haukkua. Ja tämä on 
hyväksi linjoillekin!
M: Ei makua, ei rasvaa, ei mitään. Täydel-
listä ravintoa Afrikkaan lähetettäväksi! Hah! 
Mutta yh, Anton, tämä pökerryttävä haju, 
herkkä nenäni ei ole tyytyväinen!
A: Joo, ei tämä oikein ihmisravinnoksi 
kelpaa. Mutta tätä voisi ehkä käyttää kirjan-
merkkinä, koska tämä on näin kuivaa. Tai 
ehkäpä kengänpohjallisena! Miten kumi-
maista! Fantastinen rakenne…
M: Tämän huuhtomiseen kaivataan 
viiniä…

Doris, väkevä viini
M: Uh mikä viekoitteleva daami tuossa 
etiketissä. Oikea syöjätär!
A: Nö jää… Minä pidin enemmän monsieur 

Huttusesta…
M: Näin tulisen daamin nektareita 
maistellaankin sitten kunnioituksella! Sie-
maiskaamme!
A: Nö, jös kerrän ön päkkö…
M: Rohkeasti vain, Anton-ystäväiseni! Väristä 
on pakko mainita että se on kyllä näistä vii-
neistä tunkkaisin. 
A: Ärikoisen oranssia…
M: Oo, juuri niin hemaisevaa kuin etiketin 
neito antaa olettaa! Fantastico!
A: Jälkimaku on jotenkin tytty… Ahaa! Jee 
jee-karkki! Tylee äivän lapsuus mieleen Bre-
tagnen ränniköllä!
M: Hmm… Makea ja tunkkainen, hyvin 
hauduteltu. Neiti ei myöskään ihan heti potki 
takaisin! Siis nainen ihan minun makuuni!
A:  Hmm, jos näisistä pitää…

Arvostelut
Huttunen:  - 
Juokseva juusto:  +
Helmeilevä:  ++
Jalapenojuusto:  --
Arla Delite:  ---
Doris:   +/-
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Biokemistit vaikuttavat ainakin päällisin 
puolin olevan melko läheistä sukua meille 
”beeteeläisille”. Kiinnostuksen kohteet ovat 
melko samansuuntaisia ja elintavat vaikut-
tavat ainakin äkikseltään melko samanlai-
silta. Koska näitä melko harvalukuisia serk-
kujamme on tutkittu häpeällisen vähän, 
päätimme Lehdykän toimituskunnan kesken 
soluttautua biokemistien joukkoon, Tampe-
reen exculle, perehtyäksemme tarkemmin 
heidän sielunelämäänsä ja elintapoihinsa. 
Samalla pääsimme tutustumaan kantasolu-
keskus Regeaan ja FIT Biotech-nimiseen bio-
alan rmaan. 

Tien päällä
Huiput–nimisen yhtiön bussi starttasi Linnan-
maalla biokemian laitoksen oven edessä 
torstai-aamuna 20.4. kello kuusi ja lähti kyy-
dittämään lähes neljänkymmenen hengen 
seuruettamme kohti Mansesteria. Ilma oli 
tunnelmallisen sumuinen ja kolea. Silmänalu-
set mustina kyyhötimme bussin peräosassa, 

Tie Tampereelle       MARIA JÄNTTI

– Histonin mukana exculla

sikaosastolla. Pulloja alkoi napsahdella auki 
yksi toisensa jälkeen kun biokemistit alkoivat 
päästä excutunnelmaan. Allekirjoittaneen 
matka meni nukkuessa ja kyiden ihmeelli-
seen maailmaan perehtyessä, kunnes aloin 
voida pahoin lukemisesta ja rupesin viihdyt-
tämään itseäni biokemistejä tarkkailemalla. 
Takanani istui porukkaa, joka valitti musii-
kista enemmän kuin minä ja se on jo jonkin 
sortin saavutus. Muuten biokemistit vaikutti-
vat olevan hyvällä tuulella ja juttua tuli. Bus-
sissa kiersi myös jonkinlainen excu-päiväkirja, 
johon olisi saanut tehdä merkintöjä, mutta 
käpy takalistossa esti vielä ottamasta kon-
taktia biokemisteihin missään muodossa. 

Oi Mansester! 
Tuntien istumisen jälkeen alkoi tuttua mai-
semaa tulla näkyviin. Lähes tippa linssissä 
tuijottelin ikkunasta kun saavuimme Tampe-
reen Yliopistollisen Keskussairaalan pihaan ja 
saimme kipeät jäsenemme liikkeelle ja sai-
raalan pihaan. Olimme niin reilusti etuajassa 

Anna tutkailee sykkiviä soluja Regealla.
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suunnitellusta tutustumiskäynnistä, että oli 
aikaa pitää kunnon ruokatauko. Sen jäl-
keen paikallinen biotekniikan opiskelijoiden 
kilta Biopsi otti medät huostaansa ja pää-
simme heidän opiskelutiloihinsa kiertämään. 
Biopsilaiset on eristetty sairaalan tiloihin, kun 
muu yliopisto sijaitsee useamman kilometrin 
päässä. Lääkis sijaitsee toki myös sairaalan 
alueella, mutta ketäpä se lohduttaa? Labo-
ratoriot biotekniikan laitoksella olivat kuiten-
kin hulppeita. Varsinkin biokemistit tuntuivat 
kadehtivan uutuuttaan kiiltäviä laitteita ja 
ehtymätöntä lasitavaran lähdettä.  Kilta-
huone näytti oudon viralliselta. Sieltä löytyi 
useampi tietokone ja siellä oli jotain mihin 
en Oulussa ole törmännyt yhdelläkään kilta-
huoneella, nimittäin ikkunat! Koska bioteknii-
kan laitos sijaitsee viidennessä kerroksessa, 
ikkunoista siinsi jopa jotain katseltavaa. 

FIT Biotech
Biopsin tilojen ihastelun jälkeen oli aika siir-
tyä tositoimiin, ensimmäiseen vierailukoh-
teeseen tutustumiseen. Löysimme tapaamis-
paikkaan, eräänlaiseen luentosaliin. Tarkoi-
tus oli ollut, että pääsisimme itse rman tiloja 
pällistelemään, mutta koska tiloissa oli suo-
ritettu jotain kunnostustöitä, meitä ei pääs-
tetty sinne. Saimme rmassa työskentele-
vältä tädiltä kuitenkin varsin kattavan esitel-
män rman toiminnasta. Mielenkiintoisesta 
aiheesta huolimatta nuokkuvia päitä näkyi 
olevan luentosali puolillaan. Matka ja sen 
aikana suoritettu nestetankkaus tuntui pai-
navan muutamia matkatovereitamme. FIT 
Biotechistä saimme kuulla muun muassa, 
että se on perustettu 1995 ja että sillä on 
kaksi toimipistettä, yksi Tampereella ja toinen 
Tartossa, virossa. Yhteensä toimipisteissä on 
viitisenkymmentä työntekijää. FIT Biotech on 
keskittynyt kehittämään HIV-rokotetta joka 
toimisi jo sairastuneisiin ihmisiin aktivoimalla 
ihmisen omaa soluvälitteistä immuunipuo-
lustusta ja saisi näin virusten määrän pie-
nenemään. Mullistavan tästä uudesta rokot-
teesta kuulemma tekee ns. GTU-teknologia 
(Gene Transfer Unit technology). Firma on 
itse kehitellyt vektorin, jossa on papillooma-
viruksesta eristetty E2-proteiini, jonka avulla 
vektori kiinnittyy kromatiiniin ja saadaan 
näin huomattavasti aiempaa suuremmalla 
tehokkuudella sinne minne pitääkin. Kehit-
teillä on myös ihan kudosspesisiä vektoreita. 

Vektorissa on mm. CTL-epitooppeja joiden 
olisi tarkoitus herättää soluvälitteisiä immuu-
nireaktioita. Lisäksi vektorissa on vähintään 
kahdelle HIV:n eri muodolle spesifejä immu-
nogeenejä, kun taas muiden rmojen tuot-
teissa niitä on vain yhdelle muodolle kerral-
laan. Koska HIV:lle ei ole eläinmallia, rokot-
teen testaaminen on ongelmallista. Rokot-
teen kehittely on kuitenkin edennyt jo niin 
pitkälle että FIT Biotech aloittaa testaukset 
Etelä-Afrikassa, jossa hoitamattomia poti-
laita on paljon. Esityksen aikana saimme 
perehtyä myös rman tilojen pohjapiirustuk-
siin, joissa näkyi eri puhtausluokkien tiloja. 
Kaikki rokotteen valmistuksen vaiheet pitää 
suorittaa aseptisesti. Etenkin pakkaamisen 
suhteen vaaditaan erityistä huolellisuutta. 
Noin tunnin perusteellisen esityksen jälkeen 
tiemme biokemisteistä erkani muutamaksi 
tunniksi, sillä lähdimme viemään tava-
roitamme omaan yöpymispaikkaamme, 
biokemistien körötellessä kaupan kautta 
omaansa.

Domus-klubben
Kuudelta illalla oli tarkoitus aloittaa illan-
vietto biokemistien majoitustilassa Domus-
klubilla. Sen löytäminen oli kuitenkin hel-
pommin sanottu kuin tehty. Pyöriskeltyämme 
”eväskassi” kourassa oikean korttelin liepeillä 
excun hengetär tuli poimimaan eksyneet 
lampaat klubille. Klubi osoittautui opiskelija-
asuntolan kellariksi, jossa oli kaksi huonetta, 
keittiö, vessa ja suihku. Tunnelma oli tunkkai-
sen kotoisa ja lämmin. Tullessamme ruuhkai-
sempaan huoneeseen vastaamme tuli bio-
kemisti joka kysyi: ”Tuutteko lähmmmähh-
mylmmäjään?” tai siltä se kuulosti. Tuokion 
kummastelun jälkeen selvisi että kyseessä 
oli biokemistien perinne, lähmyläjä. Huoma-
simme tämän läjärakennelman sitten huo-
neen keskellä. Siinä näkyi sikin sokin jalkoja ja 
käsiä ja ties mitä. Ohessa oleva kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa joten en edes 
yritä kuvata sitä sen enempää. Kuulimme 
myös, että lähmyläjä on silkkaa hellyyttä. 
Läjästä hämmentyneinä istuimme huoneen 
nurkkaan tarkkailemaan tilannetta. Olo oli 
hieman ulkopuolinen joten aloimme tankata 
siideriä. Siiderin juonnin ohessa kuulin kuinka 
biokemistiporukka puhui muun muassa 
metafysiikasta. Mitä hittoa? Jotain syvällistä 
keskustelua? Bilsalla juttujen taso on perintei-
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sesti niin ”korkealla” että olimme kuin puulla 
päähän lyötyjä. Onneksi tämä ksuus osoit-
tautui kuitenkin bluffaamiseksi kun eräs bio-
kemisti rehellisesti totesi aiheen olevan liian 
syvällinen kyseiseen hetkeen. Huh!

Vihdoin kiskoimme kävyt pois ja aloimme 
tehdä tuttavuutta biokemistien kanssa. Bio-
kemistit eivät loppujen lopuksi olleet kovin 
erilaisia kuin biologit. Varsinkin kun vierei-
sestä huoneesta kajahti mieskuoron kars-
kisti esittämää Frederikiä ja Olusen juoma-
lauluja, tunsin kuin tulleeni kotiin. Domus-klu-
bille saapui myös isäntäkiltamme edustajia 
ja olipa paikalla myös muuan teekkari, joka 
oli tarttunut mukaan jo Oulusta. Teekkari vai-
kutti melkein puolibiokemistiltä, mikä ilmei-
sesti johtui hänen tavastaan roikkua bioke-
mistien kopilla ja riennoissa. Illan edetessä 
päätin osoittaa äijyyteni ja liityin lähmylä-
jään. Tunnelma oli lämmin. Jossain vaiheessa 
tunsin jonkun kaulan polveni alla. Siinä vai-
heessa päätin vetäytyä kasasta ennen kuin 
tulisi ruumiita. Myös uhrini näytti helpottu-
neelta saatuaan jälleen happea…

Pian lähmyläjän kokemisen jälkeen 
porukka alkoi hinkua baariin. Tässä suhteessa 

biokemistit todellakin eroavat useimmista 
tuntemistani bilsalaisista. Koska halusimme 
olla aamulla virkeinä, lähdimme koisimaan. 

Regean uumenissa
Aamu valkeni kauniina ja sateettomana. 
Tapasimme hieman edellispäivästä harven-
tuneen joukon jälleen sairaalan alueella. 
Pääsimme Regean tiloihin ja aloitimme 
aamumme istumalla ensin kokoushuoneessa 
kuuntelemassa luentoa Regean toimin-
nasta. Luennon pitäjä osoittautui myös His-
tonin kasvatiksi ja äityi jopa muistelemaan 
Oulun vuosiaan. Regea on nuori rma. Se 
on perustettu 2003, jolloin rmassa työsken-
teli 3 ihmistä. Muutamassa vuodessa rma 
on laajentunut huomattavasti ja nyt se työl-
listää jo kolmekymmentä eri alojen osaajaa. 
Kyseessä on pohjoismaiden ainoa solu- ja 
kudostekniikan keskus. Regea pyrkii kehittä-
mään solu- ja kudosteknologiaa hoitome-
netelmänä ja kehittämään biomateriaa-
leja. Kantasolututkimus ja kudospankki-
toiminta ovat tärkeä osa yrityksen toimin-
taa. Yrityksessä toimii useita eri tutkimusryh-
miä erilaisissa projekteissa esim. neuroprojek-

Lähmyläjä. Jossain siellä rojottaa myös jutun kirjoittaja…
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tissa, sydänprojektissa ja rasvasoluprojektissa. 
Kaikkien näiden tutkimus on kantasolututki-
musta, jonka tarkoituksena on kasvattaa eri-
laisia toimivia kudoksia korvaamaan esim. 
jonkin taudin tuhoamia kudoksia. Alkiot 
kantasolututkimukseen saadaan väestöliiton 
kautta hedelmättömyyshoidoista. 
Hedelmättömyyshoidoissahan saadaan 
yleensä useita hedelmöitettyjä munasoluja 
yhtä aikaa. Niitä kaikkia ei kuitenkaan istu-
teta kohtuun, sillä osa niistä on niin huo-
nolaatuisia, etteivät ne edes tarttuisi sinne. 
Pariskunnan suostumuksella nämä huono-
laatuisemmat solut voidaan sitten lahjoit-
taa tutkimuskäyttöön. Rasvasolujen kanta-
soluja taas saadaan tutkimukseen rasvaimu-
jen materiaalista. Hmm… nami. Kantasoluja 
on tähän mennessä kasvatettu eläinperäi-
sen materiaalin (mm. proteiinien) kanssa, 
joten niitä ei saa vielä laittaa ihmiseen. Tar-
koituksena olisi kuitenkin kehittää menetel-
miä jotta eläinperäistä materiaalia ei enää 
tarvittaisi ja tuotteita voitaisiin siirtää ihmi-
seen. Esitelmöijä kertoi myös miten kanta-
soluja käytännössä kasvatellaan ja näytti 
kuvia ja videopätkiä ns. sykkivistä soluista. 
Näistä soluista olisi tarkoitus joskus kasvattaa 
mm. sydänläppiä ja muita sydämen osia. 
Luennon päätyttyä pääsimme katselemaan 
Regean tiloja. Ns. puhdastilat olivat vielä 
keskeneräisiä, mikä oli onni, sillä muuten 
emme olisi päässeet niitä näkemäänkään. 
Meille esiteltiin myös normaalit labrat ja eräs 
hyvin kallis laite, CellIQ, jonka avulla voi-
daan seurata kehittyviä kantasoluja. Lisäksi 
pääsimme myös katsomaan niitä ns. sykki-
viä soluja. Ja ne tosissaan sykki!

Pyhiinvaellus
Vierailun jälkeen joukkomme jälleen hajaan-
tui ja pääsimme vapaa-ajan viettoon. Koska 
kerran olimme Tampereella päätimme 
mennä Star Wreck –storeen. Kokemus oli 
jälleen mahtava! Heti ovella törmäsimme 
keisari Pirkiin ja onnistuimme ehkä näke-
mään myös Dwarn! Kaikista leuhkinta oli 
kuitenkin se, että huomasimme että vitriinissä 
esillä olivat molemmat edelliset Lehdykät, 
jotka olimme tuotantoyhtiö Energialle lähet-
täneet! Siellä ne köllötteli mm. Singaporelais-
ten lehtien seassa, jotka myös ovat tehneet 
juttua Wreckistä. Rinta rottingilla marssimme 
sitten Tampereen Tuomiokirkkoon rauhottu-
maan Simbergin töiden ääreen. 

Pohojanmaan lakeuksille
Neljältä alkoi taas bussissa istuminen. Lähtö 
ei edes viivästynyt eikä hermoja siis tarvinnut 
menettää. Osa biokemisteistä osoitti todel-
lista turnauskestävyyttä tentuttelemalla vielä 
paluumatkalla, tosin tahti oli hidastunut ja 
väsymystä oli havaittavissa. Jotta paluu-
matka kuluisi rattoisasti, jotkut ystävälliset 
sielut olivat hankkineet videoita. Ensin kat-
sottiin Dogma, jonka aikana ainakin minulle 
uni maistui. Sen jälkeen vuorossa oli joku 
niin outo leffa, joka käsitteli jonkun intiaa-
nipojan mahdollista ympärileikkausta, että 
on parempi kuitata se pelkällä maininnalla. 
Lopuksi tuli loistava Die Hard 3, jossa pää-
simme ihailemaan suomen parasta luon-
nenäyttelijää, Tony Halmetta, vaativassa 
roolissaan. Die Hardin parissa, matka vaan 
vilahti ja pian oltiinkin taas kotona. Ikään 
kuin kotiinpaluumme kunniaksi itse kuningas 
Reetu oli esiintymässä Foxiassa. Matkaväsy-
myksestä huolimatta se oli ihan MUST!

Regeaan tutustumassa. Kuvassa oleva 
laite on CellIQ, jolla tallennettua videota 
oppaamme esittelee tietokoneelta.
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