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Fuksilehdykän deadline siirretään. Uusi Dead-
line on 6.5.2009. Pienryhhmäohjaajilta odote-
taan esittelyä.
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jälkeen. Päivämäärä selviää tarkemmin syk-
syllä, mutta juttuja voi jo ruveta kirjoittamaan.
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Moro!

Tällä kertaa ei jatkumoa viime kerran Raa-
mattu-vertaukselle tule, mutta muutaman miet-
teen vuodenaikaan sopivasti voi heittää. Kevät
on siis taas saapunut ja tätäkin kirjoitellessa
(16.4., huomatkaa piste kuukauden perässä!) au-
rinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Mikä siis
voisi olla parempaa? Kun etelässä (kuuleman
mukaan) avataan jo golfkautta, niin Oulussa on
vielä lunta maassa ja perinteisesti rapa roiskuu
pyörätiellä. Samaa asiaa kirotaan joka syksy,
mutta näin keväällä sekin on vain merkki kesän
tulosta. Niin se päivän piteneminen saa ihmismie-
lenkin hereille. Talviunet ja kaamosmasennus on
taakse jäänyttä elämää ja nyt on itse kullakin ke-
vättä rinnassa, siitä hetkestä kannattaa ottaa
kaikki irti! Sen huomaa myös tämän pj:n palstan
pituudesta, Seuraavaa juttua saatte kuitenkin
odottaa ensi syksyyn. Joten nauttikaa! 

Tärkeimpänä asiana mielessäni, kun tätä aloin
kirjoittamaan, oli kevään suurin yksittäinen ta-
pahtuma eli BiTa. Tässä lehdessä on myöhem-
min ansiokas juttu, miten se erään juhlijan
mielestä meni, kuvien kera tietysti. Parempi on
siis keskittyä siihen vähemmän näkyvään puo-
leen eli valmisteluun ja toteuttamiseen. BiTaa
aloimme suunnitella ensimmäisen kerran jo
viime vuoden loppupuolella, kun pidimme en-
simmäisen kokouksen. Sen jälkeen otin ohjat
hommassa ja tämän vuoden puolella pidimme
muutaman ideointipalaverin, jossa väkeä oli kii-
tettävästi paikalla. Tehtävät jaettiin vastuualuei-
siin, joihin kuuluivat luennoitsijat (vastuussa oli
Karvosen Kaisa), ohjelmaan, mainoksiin ja
BiTa-lehtisen tekoon (vastuussa Mari Kaakko),
paikkojen varaamiseen (vastuussa Virtasen
Antti), ruokailuun (vastuussa Pahkakankaan
Saila), BiTa-nettisivuihin (vastuussa killan oma
Macgyver Kuuselan Erno) ja sponsoreihin,
joista vastasin itse. Kaikkien osa-alueiden hen-
kilöt toimivat erittäin hyvin jitsekseen ja he aina
kertoivat väliaikatietoja ilman, että tarvitsi sen
suuremmin kysellä, Homman etenemiseen pys-
tyi siis luottamaan, eikä (urheilutermein sanot-
tuna), isoa apinaa tullut selkään. 

BiTa-viikolla taisi ruveta pieni jännitys iske-
mään, kun ei iltaisin uni meinannut tulla silmään
ja BiTa pyöri koko ajan mielessä. Onneksi en ollut
asian kanssa yksin, kun sihteeri valitteli samaa
ongelmaa… Viikonloppu tuli kuitenkin lopulta ja
kaikki onnistui kuten suunniteltu, pieniä äksident-
tejä lukuun ottamatta, mikä tällaisissa tapahtu-
missa on aina yllättävää. Hurjan valvomisen
(28h) jälkeen sunnuntaina oli mukava mennä
omaan sänkyyn nukkumaan, kun tiesi onnistu-
neensa Kiitosta saimme kovasti muiden kaupun-
kien osallistujilta, ja oli hienoa, että niinkin moni
oli näin pohjoiseen vaivautunut. Osallistujamäärä
oli kuitenkin noin 160. Tapahtuman onnistumi-
sesta annan vielä tässä kiitokseni kaikille työläi-
sille, jota meillä viikonlopun aikana oli.
Erityiskiitoksen ansaitsevat sihteerikkö Mari, jota
en voi varmasti kylliksi kiittää järjestelemisestä ja
monista mesekeskusteluista ja avautumisista!
Tämän lisäksi erittäin lämmin kiitos ja erityismai-
ninta menee keittiökolmikolle Saila, Tiina ja
Ansku, jotka tekivät aamupalaa kovasti silloin,
kun kaikki muut paitsi vahtijat nukkuivat. Ja siihen
luottaen, että sana menee eteenpäin, niin ei pidä
unohtaa ”ulkopuolisia” apureita eli dj:tämme
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PJ:n palsta



Jarkko Oravaa ja järkkäriä Röngän Topia, jotka
olivat valmiita joustamaan ja sitä kautta helpotta-
maan entisestään meidän hommaamme. Hyvin
viikonloppua kuvaa dj Oravan lause klo 1.45, kun
hänen olisi alun perin pitänyt olla pikku hiljaa lo-
pettelemassa soittamista: ”Oikeasti minä vihaan
näitä hommia, mutta kun täällä on niin hyvä meno
ja hauskaa, niin jatkan niin pitkään, kun on tar-
vis”.

Tämä aika (huhti-toukokuun vaihde) on
omasta mielestäni opiskelijan parasta aikaa.
Wappu on vain niin hieno juhla, varsinkin, kun
saa rypeä haalarit päällä, niin sehän sopii. Ja tätä
lukiessahan on wappusauna jo taputeltu Nikolin
ja Atlaksen kanssa ja soudutkin soudettu. Ja fuk-
sitkin toivottavasti viimeistään nyt ovat saaneet
haalarinsa korkattua ja ensimmäiset tekstit niihin
on kirjoiteltu. Ja kun tämä lehdykkä ilmestyy
ennen wappuaattoa (toivottavasti), niin tämä
palsta  on hyvä paikka kutsua kaikki istumaan
päivää Ainolanuistoon 30.4! Sieltä on aina biolo-
geillekin löytynyt oma paikka ja hauskaa on pi-
detty mm. soittamalla ja painimalla. Ja vaikka
Vinpa kummittelee kulman takana, niin kannattaa
yrittää ottaa vapusta kuitenkin mahdollisimman
paljon irti! Ja kun tästä kappaleesta tuli tällainen
mainosalue, niin mainitaan rantabileetkin, jotka
ovat jossain vaiheessa toukokuuta. 

Kesä siis on jo oven takana ja moni (jos ei
kaikki) odottaa sitä. Kesä todellakin on hienoa
aikaa, mutta ainoa asia, mikä siitä tekee vähän
huonomman, on että kiltahuone pysyy kesän
ajan melko tyhjänä eikä saa sitä jokapäiväistä
huono huumori-annosta. Mikä toisaalta voi olla
hyväkin asia. Onneksi saan itse viettää ensim-
mäisen kesäni Oulussa ja kaverit eivät ole niin
kaukana kuin aiemmin. Kesä tietää suurimmalla
osalla enemmän töitä ja vähemmän lomailua kuin
opiskelukuukaudet, vaikka asianhan pitäisi olla
aivan päinvastoin. Välillä työnteko tuntuu ras-
kaalta, kun ulkona paistaa aurinko ja kaverit soit-
telee torinrannasta. Mutta silloin kannattaa
painaa dollarin kuvat silmissä ja toivoa, että myö-
hemmin pääsee kuittaamaan asian. Näillä sa-
noilla haluankin toivottaa kaikille kiltalaisille
erittäin antoisaa loppukevättä ja aurinkoista
kesää! PJ:n palsta (kuten itse PJ:kin) palaa täy-
dessä loistossaan asiaan syksyn lehdykässä!

Hymyillään, kun tavataan!
Puheenpitäjänne Antti

Pääkirjoitus
Kun aloin
suorittamaan
päätoimittajan
tehtävää, niin
uskoin joutu-
vani juokse-
maan
käytävää
pitkin pakoon
karkaavien
‘vapaaehtois-
ten’ kirjoitta-
jien perässä
muistuttaen
deadlinesta.
Hämmästyksekseni niin ei ole käynyt. Tätäkin
Lehdykkää kun aloin suunnitella, niin en tiennyt
mitä juttuja tulisi ja arvelin, että olisi ihme, jos
saisin edes 12 sivua kasaan. Kuitenkin kävi
niin, että kevään lähestymisestä huolimatta
useat jaksoivat tuottaa aineistoa kiltale-
hteemme. 

Kirjoittajia enemmän on ollut aktiivisia palautteen
antajia. Jokaisesta jutusta olen saanut paljon
kommentteja. Osa on ollut positiivisia ja osa ei.
Kaikki palaute on ollut tervetullutta, vaikka olenkin
joskus istunut kiltahuoneella kiroten
välimerkkierotiikkoja. Päätoimittajalle ja kaikille
kirjoittajille on tärkeää tietää, että Lehdykkä, ja
sen sisältö, tosiaan kiinnostavat kiltamme
jäseniä.

Tällä kertaa on luvassa eräänlainen BiTa-extra,
sillä mahtavaan biologiatapaamiseen liittyvää
asiaa on hyvinkin suuri osuus lehdestä. Löytyy
myös muihinkin ajankohtaisiin ja vähemmän
ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä juttuja useita.

Kiitos kaikille ja hyvää kesää!
Juhani
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Teksti: AV
Kuvat: Juhani Hopkins ja AV

Oli maanantai ja haahuilin pää painuksissa pit-
kin laitoksen käytäviä kohti ATK-luokkaa. Hävetti
ja hermostutti, harhat vainosivat. ”Maanantait on
yhtä helevettiä, äkkiä sinne atk-luokan takariviin
näyttämään tärkeältä.” , ajattelin paniikinomai-
sesti. Kuulin kiltahuoneelta  vaarallista naurunre-
makkaa ja kiihdytin askelteni tempoa, jotta
välttyisin kohtaamasta pelottavia kilta-aktiiveja
ynnä muita hullunkiiltoisia. Luulin jo selvinneeni
,kun näin silmäkulmassani vilauksen jostain pit-
kästä ja punertavasta. Samalla hetkellä tunsin
kuinka väkivahvat pitkät kädet kiertyivät kaulani
ympärille. Yritin pyristellä, mutta turhaan, niin tur-
haan. Temmoin paniikissa käsiä kauemmaksi,
mutta ne kiertyivät vain tiukemmalle kuin hissio-
ven väliin jäänyt kaulaliina. Ajattelin, että
laitoksen johtoporras  tai joku suuntautumisvaih-
toehtoni pääauktoriteeteistä oli lopultakin saanut
minut kiinni. Olin paljastunut. Ehdin jo käydä ly-
hyen keskustelun päässäni yläkertalaisten
kanssa : ”******* perkele! Nyt sinut sain kiinni!
Mitä olet oikein puuhannut hä?! Paljonko on opin-
topisteitä ja milloin ne opinnot olikaan aloitettu?!
” ”Armoa Herra/Rouva, tein parhaani!” ”Ei auta
anella retku, tähän päättyy sinun konttaamisesi
tällä laitoksella!”. 

Yritin öristä apua sen minkä tukehtumiseltani
pystyin, mutta ei siitä hienompaa artikulaatiota
syntynyt. Kuristusote hölleni juuri sen  verran,
että silmissäni tanssivat pyrpylät siirtyivät kauem-
maksi mustaamasta näkökenttääni ja  ääni sel-
käni takaa vastasi kylmän rauhallisesti: ”Ota
rauhallisesti ja kuuntele.” En tunnistanut ääntä ja
olin hämilläni. Äänessä oli jotain zenmäistä ja pu-
huttelevaa, ehkä myös hitunen jotain japani-
maista, mutta oletin sen johtuvan
hapenpuutteesta ja pään verenkierron tyrehtymi-
sestä. Nielaisin pussinuuskani ja se ärsytti. Ääni
jatkoi: ”Seuraavan lehdykän deadline on 21.4 ja
sinä kirjoitat siihen jutun Judosta.” Olin aivan rai-
voihmeissäni ja yritin tempoa irti. ”En kirjota mi-
tään mihinkään!”. Tämä oli virhe sillä huomasin

kuinka painoni horjutettiin vasemmalle jalalle,
joka sitten viikatteen lailla pyyhkäistiin pois alta
ja lysähdin istuvaan asentoon kuristusotteen säi-
lyessä määrätietoisena.  Samalla ote alkoi tiuk-
kenemaan ja havaitsin kuinka tajuntani ,ja
samalla näkemäni maailma (bilsan käytävä),
alkoi venyä kummallisesti kauemmas minusta.
”Kirjoitatko?” ääni kysyi. ”En.” Ote tiukkeni vielä
hieman ja tunsin leijuvani selälläni kohti tuuletus-
kanavaa muuttuneena mustaksi kaasujoutse-
neksi, jonka kettu kohta tappaa ja myönnyin
huutaen: ”Maitta! Voin minä kirjottaa!” samalla ta-
puttaen päätoimittajaamme käsivarteen. Ote löy-
säsi välittömästi ja yhdyin jälleen vartalooni
(pervo), tuntien itseni kokonaiseksi ja vähän uu-
delleen syntyneeksi. (Judo ei oikeasti ole väkival-
tainen tai takaa päin hyökkäävä).  

Juttu judosta. Mukavahan siitä on oikeasti kir-
joittaa ja helppoakin, koska paljon muusta en ole
kuluneen talven aikana kiltahuoneella puhunut-
kaan. Aloitin OYUS-Judon peruskurssilla syksyllä
noin 25:n muun verkkahousuteepaitaisen
kanssa. Mukavaa on ollut ja kunto on kasvanut.
Mutta historiaa ensin.

Pehmeästi  vaan

Antti harjoittelee mattosidontaa



Judo (Ju=pehmeä,joustava,notkea + Do= pe-
riaate,tie) syntyi Japanissa 1880-luvulla Jigoro
Kanon toimesta. Jigoro, laivastotarvikekauppiaan
poika, oli hintelä ja sai kertomansa mukaan tur-
piin isommilta ja vahvemmilta ja halusi vetää niitä
daijuun hinnalla millä hyvänsä. Samoihin  aikoihin
Japani eli suurten murrosten aikaa, kun 1600-lu-
vulta asti maata hallinnut Tokugawa-shogunaatti
kaatui ja samalla romukoppaan lensi vanha feo-
daalinen järjestelmä. Lisäksi Samurai-luokkaa,
jotka olivat hoitaneet armeijan,poliisin ja henki-

vartijain tehtäviä, kiellettiin kantamasta aseitaan
julkisesti. Ovet ulkomaalaisille avattiin ja kaiken-
lainen vanha kulttuuri joutui epäsuosioon, taiste-
lulajikoulut siinä sivussa. Tappeluklubit saattoivat
jatkaa toimintaansa vain kehittymällä sovinnai-
sempaan suuntaan (lue: ei niin rajun ja tappavan
näköisiksi) ja/tai menemällä maan alle (”sääntö
numero yksi: tappeluklubista ei puhuta. Sääntö
numero kaksi: tappeluklubista ei puhuta …”) .
Yleisesti ottaen klubit joko lopettivat pomojen al-
koholisoituessa tai karsivat tekniikoitaan ja ideo-
logiaansa.

Kano kuuli Jujutsusta, jonka avulla voi päihit-
tää vahvempansa ja liittyi heti porukoihin, vaikka
niitä olikin aluksi hankala löytää. Kano oli lahaja-
kas ja oppi nopeasti mitä hänelle opetettiin. Hän
kolusi useamman jujutsukoulun opit läpi ja päätti,
että oli tarpeeksi oppinut perustamaan oman kou-
lunsa, tyylinsä. Hän risti Jujusutyylinsä Kodokan
Judoksi. Kano opiskeli läpi elämänsä vanhojen
mestareiden tekniikoita ja kehitti omaansa, välillä

mietiskellen puutarhassaan syntyjä syviä. Kano
kohosi Japanin aseettomien taistelulajien pääpi-
ruksi ja suoritti siinä sivussa  yhteiskunta –ja kas-
vatustieteiden tutkinnot sekä väitteli tohtoriksi ja
alkoi rehtoriksi ja professoriksi ja nimitettiin Pää-
riksi (mitä se sitten tarkoittaakin). 

Kano itse kertoili Judon kehittämisestään seu-
raavanlaisia juttuja ”Kyl mä diggasin siit jujutsust
lajina, siinä sai treeniä kroppa ja mieli, mut oli sen
touhun muututtava et siit sais kansanlajin. Halu-

sin et lajis kehittyis myös moraali ja
elämä ylipäätänsäkin, kun taas tää
Jujutsu oli pitkälti vaan keino voittaa
vihollinen. Lisäx jujutsul oli sillon
huono maine, jotkut niist mestareist
oli pahoi kundei ja veti jotain typeriä
näytöksii joista perivät massit känni-
siltä uhoajilta. Oli se myös aika väki-
valtasen näköst ja tosi monet nuoret
kollit kelailikin, et emmä tohon lähe
mukaan ku siinä vaa hajottaa paik-
kansa, niinku siinä helposti tekikin.
Ääh, meikä halus erottatua siitä mei-
ningistä ja perustin oman skolen ja
ristin lajin judoksi ja otin siihe kaikki
bestit jutut mitä olin oppinu. Mutta
kaikki kunnia kuitenki niille vanhan
koulun äijille, ne oli kovaa porukkaa ja
osas kyllä hommansa.”

Jotenki tolleen se Kano sen judon kehitti. Ju-
dosta kiinnostui nopeasti myös opetusministeriö
ja ajatteli, että siinä voisi olla hyvä laji poliisiopis-
toihin ja kouluihin. Mutta judoa pidettiin vähän
nössöjen touhuna (vaikkakin aatteiltaan hie-
nona), eikä ollut mitään taistelullisia tahi kilpailul-
lisia ansioita millä todistaa, että ihan kova laji se
on. Siksipä päätettiin järjestää matsit maan ar-
vostetuimman jujutsukoulun (pää-äijänä Hiko-
suke Totsuka) ja Kanon judoporukan välillä.
Molemmat lähettivät otteluun 15-henkiset joukku-
eet. Kanon porukka voitti viidestätoista ottelusta
kolmetoista, kahden matsin päättyessä tasatulok-
seen, joten eipä enää tarvinnut kenellekään to-
distella mitään. Judon tekninen kaava valmistui
vuonna 1887 jolloin Kano julkaisi viimeisen tek-
niikkaa koskevan kirjaansa ja idealismi oli val-
mista kirjaksi asti vasta vuonna 1922.
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160 cm teekkarityttöä ja 190 cm päätoimittajaa. Päätoimit-
taja oikealla.



1900-luvulla Kano lähetti oppilaitaan ympäri
maailmaa levittämään Judoa ja sehän levisi.
Judo oli myös oiva urheilulajiksi ja Kano karsikin
siitä vaarallisimmat tekniikat pois ja alettiinpa sitä
otella Tokion Olympialaisissakin 1964. Nykypäi-
vänä judo on maailman levinnein ja suosituin
kamppailulaji. Suomessa judo on kuitenkin melko
marginaalissa, vaikka olemme muuten painikan-
saa. 

Yliopistolaisille Judo on halpaa ku mikä (40€
lukuvuosi) ja hintaan on sisältynyt vakuutus (mikä
on aika harvinaista kamppailulajeissa). Harjoituk-
sia on pari kertaa viikossa ja peruskurssin lopulla
voi alkaa myös käymään vapaissa treeneissä, jol-
loin tatamilla voi käydä vääntämässä neljä kertaa
viikon aikana. Kurssilla ostetaan ylensä porukalla
Judogit (puvut) ja peruspuku maksaa noin 40
euroa. Judo on erittäin monipuolinen ja tehokas
kuntoilumuoto ja oppiihan siinä samalla puolus-
tamaan itseäänkin.

Judotekniikat koostuvat heitoista, sidonnoista,
käsilukoista ja kuristuksista. Heitot on jaettu nel-
jään luokkaan: käsiheitot, jalkaheitot, lonkkaheitot
ja uhrautumisheitot. Judoharrastajan oma tek-
niikka kehittyy ajan myötä, lähinnä ruumiinraken-
teen perusteella, eli kaikille löytyy ne tekniikat,
joilla saa vaikkapa viisikymmentä kiloa raskaam-
man vastustajan ilmojen teille tai huijattua kuris-
tettavaksi matossa.  Judotreenin normaali
puolentoistatunnin rakenne on yleensä seuraa-
vanlainen: puoli tuntia lämmittelyä (+venyttelyä ja

koordinaatioharjoituksia),
puoli tuntia tekniikkaa ja lo-
puksi puolen tunnin randorit
ja lyhyet loppuvenyttelyt.
Treenin alussa ja lopussa ku-
marretaan. 

Harjoituksissa kunto kas-
vaa ja  peruskurssilla saa jo
vääntää, retuuttaa ja paiskoa
täysillä ilman pelkoa, että tie-
tentahtoen hajottaa kaverin.
Judon yksi ehdoton vahvuus
on harjoituksissa tapahtuva
otteleminen eli randori, jota
matsataan joko pystyssä tai
matossa. Eli tekniikoita voi
kokeilla kunnolla vastustajan
kanssa, kuitenkin hyvässä
hengessä. Harrastuksen al-
kuvaiheessa voi myös esi-

tellä tutuille ja tuntemattomille hienoja mustelmia
mitä syntyy yläkroppaan niin kuin olisi ebola is-
kenyt. Laji sopii hyvin myös tytöille ja treeneihin
ei sikaniskaportsariporukkaa eksy, vaan siellä ol-
laan fiksusti. Vaikka Judo pohjautuukin samurai-
den ja vanhan Japanin oppeihin, ei siinä mitään
turhaa pokkurointia ole.  

Judotreeneissä pääsee karkuun kaikkea ; al-
kukumarrusten ja mietiskelyn jälkeen muu jää
salin ulkopuolelle ja treenatessa ei paljon opiske-
luasiat tai babylon stressaa. Judoa voi myös har-
rastaa läpi elämän eikä siinä varmasti opeteltava
lopu. OYUS-Judon treeneissä on myös perintei-
sesti ollut paljon lääkisläisiä, jolloin treeneissä tul-
leet (pienet) vammat diagnosoidaan ja
ensihoidetaan asiantuntevasti muutamassa mi-
nuutissa. Peruskurssit alkavat syksyllä, kaikki
sinne. Suosittelen Judoa kaikille. 

Lähde: Shogun – Judon Historia. www.sho-
gun.fi.

www.student.oulu.fi/~judo/

Judoseuran pikkujoulujen erikoisia pipareita
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Teksti: Pääpönttö Veli-Matti Kangas
Kuvat: Antti Nätynki, Mikko Pentinsaari

On olemassa yksi asia, jota oululainen biologi ei
reviirillään siedä, ja se on sottainen pönttö. Tästä
syystä päätettiin Syntaksis Ry:n toimesta järjes-
tää esi-isäin perinteitä kunnioittaen talkoot pitkin
poikin kaupunkia ripustettujen, pääasiassa siivek-
käiden lintujen asuttamien pönttöjen puhdistami-
seksi. Valmistautuminen tähän mieltä ja kehoa
samalla sekä rasittavaan että oudolla tavalla kii-
hottavaan koitokseen jatkui aina viimeiseen iltaan
asti: työvälineitä ja tikapuita haalittiin kasaan,
karttoja ja lomakkeita tulosteltiin ja kiinnityslan-
koja leikeltiin. Vastoinkäymisiltäkään ei selvitty,
sillä talkoolaisia tähän asti saksalaisen säntilli-

sesti palvellut eläintarhan volkkari oli kaikessa hil-
jaisuudessa siirtynyt autuaammille tikkaankulje-
tusmaille, eikä sen seuraajaksi valitusta hullusta
japanialaisesta ollut täyttämään edeltäjänsä ren-
kaanjälkiä. Kävin kuitenkin huhu yliopiston kaari-
hallissa asustavasta mahtavasta automobiilista,
jolla paketin tilalla onkin lava.  Kuuleman mukaan
se kykenisi kuljettamaan valtavan määrän tika-
puita. Tämän ”lava-auton” lainaaminen ei kuiten-
kaan byrokratiaviidakkolakien vallitessa
onnistunut noin vain, joten talkoolaisten oli haet-
tava apua korkeimmalta taholta, eli itseltään lai-
toksen johtajalta, jonka ystävällisellä
myötävaikutuksella uusi menopeli saatiin kuin
saatiinkin huristeltavaksi. 

Pönttötalkoot 2009
– puhtautta ilman harjaa ja ankkaa

Vanhat näyttää fukseille mallia
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Vuosi on pitkä aika odottaa pönttötalkoita, ja niin
kovaksi nousikin paine päästä tositoimiin, että
malttamattomimmat putsaajapojat, Esa ja Mikko,
karkasivat maastoon jo kahta viikkoa ennen var-
sinaisia talkoita. Työtä kuitenkin jäi vielä tehtä-
väksi ja niinpä, kun suuri aamu koitti lauantaina
14.maaliskuuta, kokoontui joukko sonnin innolla
varustautuneita syntaksislaisia yhteen päämää-
ränään puhdistaa (ja tarvittaessa korjata) keski-
määrin 150 kappaletta pönttöjä, jotka
kiittämättömät linnut ovat vuoden aikana sotke-
neet ruokottomaan kuntoon. Edessä oleva teh-
tävä ei ollut helppo, mutta missiosta päätettiin
selviytyä sekoittamalla ripaus fuksin intoa sekä
aimo loraus vuosien kokemusta pöntönputsauk-
sen jalosta taidosta (jatkossa toivon mukaan
päinvastoin, koska kävythän tunnetusti rupeavat
tippumaan puusta vanhetessaan).

Lyhyen alkuinfon jälkeen päästiin sitten viimein

tositoimiin. Talkooväki jakaantui tehokkuuden
maksimoimiseksi neljään ryhmään: kaksi pönttöi-
lemään Linnanmaa-Teknologiakylä-Syynimaa -
akselille, yksi Hietasaareen ja vielä yksi
Puolivälinkankaan ja Pikisaaren välille. Edellis-

vuoden tapaan erityishuomiota kiinnitettiin kiinni-
tysten parantamiseen, jotta pöntölläolijat eivät jat-
kossakaan vahingossa tippuisi ja satuttaisi
muniaan.  Mutta eihän päivä toki ollut pelkkää
puurtamista, vaan puhdistustyön lomassa aikaa
jäi myös erilaisten luontohavaintojen tekemiseen.
Jokainen ryhmä löysi vähintään yhdestä puhdis-
tamastaan pöntöstä merkkejä varpuspöllön, tuon
metsiemme mahtavan saalistajan vierailuista.
Hietasaaren ryhmän eksoottisin havainto oli aa-
mutuimaan lenkkipolulla rivakkaasti edennyt
mystinen, puolialaston ninja. Havainto ei kuule-
man mukaan ollut ensimmäinen, joten yksilön ar-
vailtiin pesivän alueella, mikä ei ole kovin
tavallista tämän esiintymisalueeltaan varsin itäi-
sen lajin kohdalla.  

Edellisvuosien tapaan osa ryhmistä suoriutui
puhdistusurakastaan jonkin verran muita aiem-
min, mutta onneksi kaikki saivat työnsä päätök-
seen reilusti päivänvalon puolella. Illemmalla,
mainiosti sujuneen päivän jälkeen, kokoontui tal-
kooväki Tellervontien kattohuoneistoon nautti-
maan hyvin ansaittua juhla-ateriaa: nimittäin
ehtoisien emäntiemme valmistamaa hernekeittoa
ja pannukakkua. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittä-
västi, joskin sinapin puuttuminen harmitti monia
(eivätkä täysin osatta jääneet myöskään viatto-
mat sivulliset ruuan jälkiseuraamusten alkaessa
vaikuttaa).  Syönnin päälle maittoikin sitten
sauna, jonka jälkeen väki pikkuhiljaa jatkoi omille
teilleen.  Varsinainen työ oli ansiokkaasti takana,
mutta kuten normaalistikin pönttöhommissa, lo-
puksi tehtäväksi jäivät vielä paperityöt. Maasto-
lomakkeiden hieroglyfien tulkitsemisesta selvittiin
onneksi tällä kertaa ilman apteekkareiden tai
epygtologien apua. Hyvänä tarkoituksena on
koota useamman vuoden pesimätilastot yhteen
ja julkaista ne Lehdykässä joskus tulevaisuu-
dessa. 

Tässä oli tämä tarina, ensi vuonna sepitetään
uusi. Lausuttakoon vielä kerran iso kiitos kaikille
talkoolaisille sekä talkoiden onnistumista suuresti
avittaneille tahoille!Pääpönttö alaistensa kanssa
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BiTa 2009 3-5.4
Teksti:Antti Nätynki
Kuvat: Petteri Kaakinen, Juhani Hopkins

Tänä vuonna BiTa tuntui vähän erilaiselta, kun
ei tarvinnut matkustaa minnekään kauemmas,
vaan BiTa järjestettiin ihan kotinurkilla. Tämä on
allekirjoittaneelle neljäs BiTa, eli olen ollut opis-
keluaikanani kaikissa BiToissa: 2006 Turus (ai-
noana fuksina Oulusta), 2007 Jyväskylässä,
2008 Joensuussa ja nyt Oulussa. 

Tänä vuonna BiTan aiheeksi oli tempaistu
vesi, kun ei muutakaan keksitty. Onhan meillä
Oulussa siis korkeatasoista akvaattisten eliöyh-
teisöjen tutkimusta, joten sikäli aihe sopi meidän
BiTalle kuin nenä naamaan. Onhan kiltamme lo-
gossakin edustettuna vedenelävä Mutanttifisu!
Kiltahuoneen seinällä oli pitkään lista, johon sai
heitellä vesiaiheeseen sopivia lausahduksia. Itse
olisin pitänyt ”vesirajan alapuolella” ehdotuk-
sesta, mutta oli lopullinen ”Pintaa syvemmällä -
akvaattiset eliöyhteisöt”/ ”Djupare än ytan” myös
ihan hyvä.  Tapahtumaan otti osaa kaiken kaikki-
aan vähän yli 160 ihmistä, joista puolet olivat Ou-
lulaisia.

Perjantai 3.4

Majoittuminen Normaalikoululle alkoi puoli
kuudelta illalla. BiTa-haalarimerkki toimi passina
perjantai- ja lauantai-illan bileisiin Teekkaritalolla
ja majoitustiloihin, joten siitä piti pitää oikein
hyvää huolta ja vilauttaa sitten aina vahdeille
norssille mentäessä. Ainejärjestöesittelyn piti
alkaa puoli kasilta, mutta Joensuulaiset mikropil-
lukset olivat myöhässä, mutta kyllä esittelyt sitten
lopulta pidettiin. Jäi kyllä harmittaan, kun ei saatu
kunnolla tehtyä neljättä kerrosta ihmispyramidiin!
Ehkä ensi BiTalla sitten... Jyväskylän Syrinxin ter-
vehdys nostatti taas kyyneleet vanhan BiTa-
kävyn silmiin  kauhealla käryllään. Kultin
pellavapääenkeli näytti tosi pieneltä seistessään
yksin lavalla kuvitteellisine jousipyssyineen.
Tästä eteenpäin muistikuvat hämärtyvät, mutta
meno muuttui sitäkin railakkaammaksi. Vastoin
hyviä tapoja lähdin jo ennen auringonnousua

Toppilaan kotiin nukkumaan pehmoiseen sän-
kyyn peukalo suussa, enkä jäänyt nukkumaan
huonossa asennossa ja hirveässä hälyssä nors-
sin kovalle lattialle. Ehkä tämän vuoksi sellainen
kunnon BiTa-hurmos jäikin tänä vuonna omalta
osalta laimeaksi, tai sitten sitä on vain tullut van-
haksi. Ai niin, olihan siellä Teekkaritalon edestalla
köydenvetoa, jossa Oulu vei voiton 6-0 sekä mie-
hissä, että naisissa. Tämä voi johtua ehkä siitä,
että meillä järjestetään Junttibileitä useammin
kuin muualla... Tuomo veti jopa yksin 8-10 naista
vastaan ja kamppailu oli tiukka.

Lauantai 4.4

Tässä kohtaa täytyy sanoa, että nössönä nu-
kuin ainakin 6 tunnin yöunet ja skippasin näin
ollen Pauliinan ja Anssin luennot, joten ei niistä
tämän enempää. Pauliina oli kuulemma nauranut
Petterille, kun sillä oli ollut tussia naamassa. Ma-
rian esityksen ehdin onneksi kuuntelemaan.
Maria oli tutkimuksessaan valmentanut taimenia
infernaalisilla treenausmenetelmillä uitattamalla
niitä kahdeksankin tuntia yhteen menoon! Maria
halusi seurata millä tavoin harjoittelu vaikuttaa
taimenen lihasten rasva-aineenvaihduntaan. Har-
joittelun seurauksena kalojen lihasten rasva-ai-
neen pitoisuus nousi ja veren rasva-aineiden
pitoisuus laski. Nyt sitten selvittelemään kaikki

BiTa 2009

Anna ja Maria. mitä siellä Ilkan mehukattipul-
lossa on
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mahdolliset proteiinit ja geeniekspressiot jotka oli-
sivat voineet aiheuttaa havaitut muutokset.
Kovaa scienssiä. 

Neljäs luennoitsija, Suomen ympäristökeskuk-
sen,  Satu-Maaria Karjalainen perui esityksensä
piilevistä ympäristönseurannassa, joten Fortumin
yllätysluennoitsija päästettiin heti vauhtiin. Oli
mukavaa, kun saatiin monipuolisesti nähdä esi-
tyksiä veden eri puolista, viimeisenä vesivoiman
näkökulmasta. Suomessa, kuten yläasteen
maantiedon tunneilta muistamme, vesivoimaa on
rakennettu niin paljon, kun sitä käytännössä on
ollut järkevää rakentaa. Loput vapaina olevista
koskista on suojeltu, joten lisärakentamista ei ole
odotettavissa. Meillä on 207 vesivoimalaa, joiden
yhteisteho on ~3TWh. Tämä on 14 %:n osuus
Suomen sähköntuotannosta. 50-luvulla määrä oli
vielä huikeat 90%. Oulujoessa on esimerkiksi 8
ja Iijoessa 5 voimalaa. Ruotsissa veisivoimalla tu-
otetaan 49% maan sähköstä ja norskit tuottavat
99%. Yli puolet Suomen vesivoimasta saadaan
Kemi-, Oulu- ja Iijoesta. Esityksessä oli mukana
myös historian siipien havinaa. Laaja vesivoima-
loiden rakennustyö alkoi sodan jälkeen, kun tar-
vittiin energiaa maan jälleenrakentamista ja
teollisuutta varten. Koska Suomi on tasainen
maa, vesivoimaloiden tehot ovat pieniä. Vesivoi-
malaa varten pitää olla olemassa tai rakentaa
säännöllöstelyallas, johon keväiset tulvavedet va-
rastoidaan ja käytetään sitten tarvittaessa.  Ve-
sistön säännöstelystä  aiheutuu haittaa sekä
vesieliöyhteisölle että vesistön käytölle ja maise-
malle. Esimerkiksi  valjastetun vesistön kalakan-
nat on istutettava uudelleen, jonka energiayhtiöt
ovatkin ihan mallikkaasti hoitaneet. Energiatuo-
tannon lisäksi hyötyjä on saavutettu tulvasuojelun
kautta. 

Biostuff ry:n kevätkokous

Jossain luentojen välissä Biostuf ry piti sään-
tömääräisen kevätkokouksensa

Lauantai 4.4. jatkuu 

Luentojen jälkeen oli mahdollisuus käydä tu-
tustumassa biologian laitoksen tiloihin, eläinmu-
seoon ja kasvipuutarhaan. Itsekin olin mukana
kierrättämässä ja kiertämässä paikkoja. Kasvi-
puutarha teki vieraisiin vaikutuksen monipuoli-
sella ja tavattoman hienosti hoidetulla lajistollaan.
Käynti valoisissa kasvihuoneissa piristi mukavasti

tahmeasti käyntiin lähtenyttä päivää. Eläinmu-
seota meille esitteli Mikko Pentinsaari ja Pete. En
muistanutkaan, että jossain museon täyttöhuo-
neessa oli seinällä kokonainen krokodiilin nahka.
Aikamoisen kokoinen otus. 

Tinppis ja Pete olivat panneet ison sankon
BiTa-kilijua käymään, jota sitten viikonloppu ryys-
tettiin. Reseptissa oli kuulemma sokerin, hiivan ja
veden lisäksi pari puolimätää dyykattua appelsii-
nia ja omena. En huomannut, olivat sen hyvin se-
koittuneet joukkoon. Kilju lapottiin kolmesti ennen
tarjoilua ja kyllähän se ihan kunnon kilijulta mais-
tui. Hyvä pojat! Mikrovilluksetkin toivat mukanaan
oman saavinsa kotiviiniä, joka sekin maistui BiTa-
kansalle.

Iltapäivällä olikin sitten kauan odotettujen pe-
rinteisten BiTa-olympialaisten vuoro. En tiedä
mikä joukkue lopulta vei voiton, mutta hauskaa
oli ja sehän on pääasia. Lajeina oli kaikkea ve-
teen liittyvää. Ensin oli puolentoista litran pullon
täyttämistä pillien avulla ämpäristä. Sitten pullon
kantamista jalkojen välissä ja siitä se piti saada
seuraavalle ilman käsiä. Kaikenlaisia kantoteknii-
koita nähtiin sipsuttelusta tasajalkahyppelyn
kautta Antti I:n omaperäiseen monkey-styleen.

Ei vielä ole pääsiäinen Petteri ja Heikki heh-
keinä
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Kynä pulloon oli ehkä hauskin laji, varsinkin kun
sai itse olla neljän ihmisen kannettava. Lisäksi
nähtiin lumiukkojen rakentamista. Olympialaisten
jälkeen ilta jatkui tuttuun tapaan bileillä ja sauno-
misella teekkaritalolla. Lauantain myöhäisillan
ohjelmassa oli vielä akankantoa. Ylivoimaisesti
nopeiten urakasta selvisi Junikan Jaakko, mutta
hän ei muistanut enää ketä kantoi. Painoi kuu-
lemma 45Kg ja oli Turusta, joten mahdollisuuksia
ei ole kovin monta. Tuskin se oli kuitenkaan Eero.
Toiseksi tulleina mainittakoon Heidi Kosunen
Jukka Ylikörkön kantamana. 

Tunnelma Teekkaritalolla räjähti katon läpi,
kun ysärihitit täyttivät tanssilattian. Illan musiikista
vastasi DJ Orava (AKA junkle). Orava tarjoutui
jopa pidentämään settinsä kestoa, koska tun-
nelma oli niin hyvä. Tänäkin vuonna saimme
nähdä tuon legendaarisen Joensuun miesvoimis-
telun ylpeyden, Testosteronin esityksen. Allekir-
joittanut ei huomannut, jos ohjelmistossa oli uusia
numeroita, mutta ainakin vanhat tutut kuten Tes-
tosteroni Bitalla ja Erektio villitsivät varsinkin nais-
puolisen yleisön. Ensimmäisen vuoden
Oululainen kalabiologi oli myös kaikessa herk-

kyydessään koskettava. 

Sunnuntai 5.4

Lähtöpäivä. Tässä kohtaa pitäisi kirjoittaa kaik-
kia huonoja juttuja mitä kotimatkalla tuli puhuttua,
mutta koska kotimatkani ei ollut kahta ja puolta
kilsaa pidempi, en kerinnyt puhua niin paljoa. 

Ilman suurempaa kaaosta saatiin järkättyä
hyvä BiologiTapaaminen eikä ole epäilystäkään,
etteikö hommat jatku yhtä mallikkaana tulevana
lukukautenakaan.

BiTalla sattunutta:

Vekku joi vain vähän olutta
Kellään ei ollut hauskaa :)
Ei voi muistaa
Antti V yritti innostaa ihmisiä tanssimaan ja rii-

suutumaan kaatelemalla kaljaa kaikkien päälle.
Ilkka huuteli: heteroseksi on niin last season!

Lopulta homot korjaa sadon kuitenkin.

Lisää sähköstä ja vesivoimasta: 

Juha Laukamo, Pasi Mantila, Suomen sähkö-
voimajärjestelmä, Satakunnan ammattikorkea-
koulu, tekniikan Porin yksikkö 2007.

Kemijoki oy:n nettisivut
http://www.kemijoki.fi/Kemijoki/kemijoki.nsf

Käppyröitä samoilta sivuilta: http://www.kemi-
joki.fi/Kemijoki/kemijoki.nsf/TD/E49D3BD965842
E17C22572120018B21A/$File/Energiakong-
ressi.pdf?OpenElement

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu:
http://www.ymparisto.fi

Olympialaisten tunnelmaa
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Miksi BiTaan ei 
kannata tuoda 
lemmikkejä?

nalle_1: Alkuillasta sammunut Nalle herää yksin
ja hämillään tyhjästä jumppasalista.

Nallea v*tuttaa kavereiden häipyminen. Se ra-
vistelee kaikki löytämänsä tölkinpohjat kaniste-
riin makoisaksi booliksi.

: Boolin loputtua Nalle muistaa BiTa-kiljun.

Kiljupäissään Nalle rupeaa urheilemaan, ja mel-
kein hirttäytyy munistaan seinälle. 

Kuvat: Santtu Välilä

Teksti: Anna Honkanen ja Maria Jäntti
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: Katonrajassa rimpuilevan Nallen ote lipsahtaa
köydestä. Onneksi kori on alla.

Riehuessa tulee pikkunälkä. Nalle mikrottaa
mehevän selluloosapuuron mahan täytteeksi.

Puuro ei kuitenkaan kauaa mahassa viihdy.
Nalle puhuu norjaa vessanpöntölle.

Munaskuita kummasti kuumottaa, joten Nalle
päättää virkistäytyä kylmässä suihkussa.
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Paluumatkalla jumppasaliin Nalle haistaa jotain
vallan vastustamatonta.

Feromonit saavat nallen (ala-)pään sekaisin.

Kaikkensa antaneena Nalle sammuu lattialle
nopean mutta raivoisan aktin jälkeen.

Sammumisen jälkeisistä tapahtumista Nallella
ei ole mitään käsitystä.
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BiTan kuvasaldoa tilan
täytteeksi
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Luonnontieteilijä, katso tulevaisuuteesi

LAL:n jäsenyys tasoittaa tietäsi työelämässä. 
Saat tietoa luonnontieteilijöiden 

työmarkkinoista ja taitoa menestyä niillä.

luonnontieteilijat.fi



”Reiska ei ollut ehkä se ihan reiluin pomo. Ylityönakit kuulemma kuuluivat 
työn luonteeseen ja niiden hoitaminen urakehityksen nimissä yleinen käytän-
tö.” 
 – Onneton Omakustanneuraputkessa

”Kesäduunin liksat ovat vieläkin osin saamatta. Laittavat vastaukseks aina jo-
tain lakijargonia, johon en sitte tiedä vastata mitään. Olis kiva tietää hyviä 
argumentteja, millä pistää vastaan.” 
 – L. Aki Pykälistö

”Meitsi on kyllä niin pätevä, ettei noi fudut osu mun kohdalle.” 
 – Pälikkö

”Kilautin geigermittarin kiviin ja esimies pidätti palkasta laitteen hintaa takaisin 
koko projektin ajan. Jälkikäteen selvisi, että fi rmalla olis ollu vakuutus tohon.” 
 – Saapas88

”Se vartin irtisanomisaika tais kuitenkin olla vähän turhan hätänen, varsinkin 
kun olin ollut hommissa jo kolme vuotta. Silloin ei vaan tullut mieleen, kun put-
sasin paniikissa pöytääni, että ei näin.” 
 – S. Gonzales

”Kesähommissa vessatauot eivät kuuluneet työaikaan. Company policynä oli
se, että joko leimasit itsesi ulos tai tönötit jalat ristissä. Yleensä iltapäivällä otsassa 
oli sen luokan kupla, että härdelli otsikossa näytti nahkalippalakilta. Siinä vasta 
työsuhde-etu...”
 – P. Sorsa

Mikä meni vikaan – suuremmat saappaat ja pirun pätevä lakimies meiltä. 


