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ilipilihilipili pippanhippan hilitipilititipippan 
hippan hilippan pilippan. Hilipati hippanpippan 

pippanhippan hililipilipippan pilihilihippan. Hilipili-
hippan pilihilipippan hippan pippan pan pan pan. 
Hili pili pippan hippan pin pan pin pan, pipi-
pipihippan hihihihippan. Hippanpan pippanhan 
hippanpippan hilipatipan. Pippanpippan hippan-
hippan, hilipilipiphippiphip hophip hip hop. Hop 
hop hop kop kop kop pop pop pop. Hilipop pili-
pop pophili poppili. Pippop hiphop piphop hophop. 
Hilihophiphop pophilihippoli pippop poppip. Hili-
patipippan pilipatihippan!
 Huh, tuohon kyllästyy nopeasti! Kysäisin nimittäin 
ystävältäni, mitä ihmettä kirjoitan Lehdykän pääkir-
joitukseen. Hän käski hilipippattamaan koko sivun 
verran. En nyt kuitenkaan keksi enempää hilipili-
juttuja, joten yritän siirtyä enemmän asialinjalle. 
En kuitenkaan tiedä, saanko aikaan riviäkään jär-
kevää tekstiä, sillä tänään on ollut kissa Karvisen 
maanantai. Viimeisimpänä vastoinkäymisenä iskin 
siivotessa pääni – nyt otsassani on verinen jälki terä-
västä hyllyn nurkasta. Lisäksi huomasin unohtaneeni 
ostokset pyörän tarakalle pakkaseen ja tuiskuun. 
Voitte varmasti kuvitella, miltä lehtisalaatti näytti. 
 Ensimmäiseksi ikävää faktaa killan taloudesta ja 
Lehdykän painamisesta. Heikon rahatilanteen vuoksi 
lehtiä ei voitu painattaa Yliopistopainossa, vaan 
tämäkin kädessä pitelemäsi lehti on tehty käsipelillä 
killan uudella, hienolla kopiokoneella. Tätä kirjoit-
taessani en vielä tiedä, onko laatu huonompaa kuin 
viime aikaisissa lehdissä, mutta sisältöhän on kui-
tenkin aina tärkein. Eikös niin? Ja pääasiahan on, 
että rivit ylipäätään saadaan tietokoneen näytöltä 
paperille. Eikös niin? Huonon rahatilanteen vuoksi 
fonttikokoa on jouduttu myös pienentämään, että 
sama asiamäärä mahtuisi pienempään tilaan. Tär-
keintähän kuitenkin on, että mahdollisimman paljon 
juttuja mahtuu lehteen eikä kenenkään kirjoituksia 
tarvitse hylätä, koska ei ole rahaa painaa kaikkea 
materiaalia. Eikös niin?
 Lehdessä on kattavasti esiteltynä melkeinpä kaikki 
kenttäkurssit, joita laitoksellamme vain järjestetään. 
Muutaman kirjoittajan kanssa kävimme keskusteluja 
siitä, pitääkö juttuja kirjoittaessa ottaa huomioon 
suuri yleisö (ihan kuin Lehdykällä edes olisi suurta 
yleisöä...) vai saavatko kenttisjutut sisältää sisäpiirin 

vitsejä, jotka avautuvat vain kurssilla olleille. Lehdy-
kän toimitus pohti asiaa ja tuli siihen tulokseen, että 
totta kai sisäpiirin vitsejä saa olla. Jokainen vuo-
sikurssi saa nauttia vuorollaan sekä kursseista että 
niistä kirjoitetuista jutuista. Minä sain nauttia niistä 
kaksi ja puoli vuotta sitten, nyt on muiden vuoro.
 Kenttäkurssien lisäksi saamme lukea muutamia 
raportteja viime kesän harjoitteluista. Lehdykkä 
on myöskin selvittänyt Virastomestareiden elämää 
ja vieraillut Tietomaassa. Syksyn tapahtumistakin 
on luvassa pienet raportit kuvien kera. Taikakissa 
seikkailee monien iloksi kahden osan verran. 
Fuksiesittelyjen lukeminen auttaa antamaan nimet 
käytävillämme harhaileville fukseille. Viimeisen kysy-
myksen tarkoituksena oli saada mahdollisimman 
paljon erilaisia vastauksia, mutta syystä tai toisesta 
samat ominaisuudet nousivat usein esille. Erityis-
maininnan ansaitsee ehdottomasti Pekka Halosen 
novelli Peuraheimo, joka sijoittui Nova-novellikil-
pailussa neljänneksi. Novelli julkaistaan aikanaan 
Spin-lehdessä, mutta onneksemme Lehdykkä saa 
julkaista siitä erikoisluvalla hieman muunnellun Leh-
dykkä-version.
 Vuosi vaihtuu ja hallitus vaihtuu, mutta Lehdykän 
toimitus pysyy samana. Tarjoilemme siis Marjaanan 
kanssa teille jatkossakin Lehdykkää, mikäli killan 
rahavarat sen suinkin sallivat. Nyt on kuitenkin aika 
lopettaa tämän onnettoman pääkirjoituksen teke-
minen ja päästää teidät nauttimaan tämän lehden 
jutuista. Rauhaisaa joulua!

ääkirjoitus
J U L I A N A  H E I K K I N E N



4

uheenjohtajalta
T E A  S WA N L J U N G

alvinen tervehdys kaikille!

uosi 2003 alkaa olee lopullaan ja samoiten 
hallituskausi. Kohta meillä vaihtuu uusia ideoita 

puhkuva hallitus. Minunkin on aika jäädä varjoon 
taustavoimiksi. Aloitin fuksivuotenani varapuheen-
johtajan hommissa. Silloin kaikki oli uutta ja jännit-
tävää. Odotti innolla kokouksia ja puuhasteli sitten 
Vappu-vimpan parissa. Nyt puheen-johtajan kau-
tenani on ollut hieman enemmän kokemusta, mutta 
silti paljon uutta koettavaa. Konkariksi en voi itseäni 
vieläkään kutsua. Jonkinmoinen varmuus on tullut 
vuoden aikana, mutta nyt on ollut etenkin syksy 
tohinaa täynnä, ettei ole tahtonut pysyä vauhdissa 
mukana. 
 Kun jälleen kesälaitumilta palatessa syyslukukausi 
alkoi, oli hyvin motivoituneena kaikkeen ja energiaa 
puhkuu vaikka mihin. Kun syksy eteni, huomasikin 
että on kädet täynnä töitä ja sai juosta paikasta 
toiseen. Olisi hyvä, jos omistaisi potkulaudan ja 
viilettäisi pitkin yliopiston käytäviä. Onneksi meille

saapui vihdoin ja viimein uusi, hieno kopiokone, 
johon on kopiokortit! Se helpottaa, ettei tarvitse
lähteä merta edemmäksi kalaan, kun läjä originaa-
leja putkahtaa aika ajoin ilmoitustaululle.
 Lisää touhua myös riitti aiemmin, kun Hailuodon 
orientaatio peruuntui. Siitä huolimatta saatiin excu 
kasaan. Viikonloppu sujui rattoisassa tunnelmassa 
tutustumisen merkeissä. Hallitus on myös järjestä-
nyt fukseille tutustumisillan nyyttäreiden merkeissä 
Virkailijakylään. Siellä fuksit pääsivät tutustumaan  
pienryhmäohjaajiin ja hallituslaisiin sekä keskenään. 
Syntaksis oli myös jälleen kerran mukana OluT:in 
fuksisuunnistuksessa. Olimme vaihtaneet rastin tehtä-
vää, joka oli tänä vuonna aika kinkkinen: pahvilaa-
tikkorataa pitkin piti viedä lappuja oikeille paikoille 
kasvi-, eläin- tai sienikuntaan. Valon-talolla raikasi, 
kun koko Biologian laitos jälleen juhli Sadonkorjuu-
juhlia. Biologian opiskelijat olivat myös juhlimassa 
junttimaisissa asuissa sekä  maantiedon että geo-
logian killan kanssa järjestetyissä yhteisbileissä. Se 
mikä on ollut juuri positiivista tämän hallituskauden 
aikana, että meillä on ollut aktiivista ja tiivistä yhteis-
toimintaa muiden OluT-kiltojen kanssa. Keväällä-
hän meillä ehti olla jo Blancon kanssa laskiaisbileet. 
Lisäksi syksyllä oli OluT:in järjestämät sitsit.
 Uusi vuosi tuo tullessaan myös opiskelukaupun-
kiimme joukon muualla Suomessa opiskelevia  bio-
logeja BITA:n merkeissä. Biologien tapaaminen 
järjestetään joka vuosi, mutta nyt 2004 meillä on 
Oulussa näytönpaikka, kun toimimme isäntinä ja 
emäntinä. Vaikka osa nykyisistä hallituslaisista jää 
taka-alalle, olemme mukana vaikuttamassa BITA:n 
onnistumisesta ja toivomme myös lisää innokkaita 
puuhastelijoita, että saamme aikaan ikimuistoisen 
tapahtuman.
 Tämä on vika Lehdykkä, joka ilmestyy vuoden 
2003 puolella. Sitä ennen kuitenkin saa nauttia jou-
lutunnelmasta ja pikkujouluaikaan on hyvä kaivaa 
tonttulakit esiin ja verestää tortun ja piparintekotai-
toja. Voi hyräillä glögiä siemailessa jouluisia lau-
luja lumihiutaleiden leijailessa pimeältä taivaalta ja 
piirtää lumienkeleitä hankeen tähden loistaessa tai-
vaalla, ikkunassa ja jokaisen joulunlämpöä tunte-
van sisimmässä.

Hyvää joulunodotusta! 
Toivottaa: pikkujoulu Tonttu  
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ugo Pratt’in luoma merikapteeni Corto Maltese 
on romantikko, esoteerikko ja seikkailija. Tari-

nat sijoittuvat ensimmäisen maailmansodan tienoilla 
ympäri maailmaa aina Karibialta Venetsiaan. Corto 
etsii milloin mitäkin, Eldoradoa, Salomon Avainta 
tai yksinkertaisesti aarretta. Toisinaan taistellaan 
saksalaisten tai IRA’n riveissä, toisinaan omaan las-
kuun. Vaikuttimena ovat raha, naiset, ystävät, uteli-
aisuus ja usein oikeuskin. Kumppanina on monesti 
psykopaatti Rasputin, joka tappaa pelkästä tappa-
misen ilosta. Pratt yhdistelee historiaa, legendoja ja 
seikkailuja unen ja valveen, mielikuvituksen ja hul-
luuden sotkuksi.  Kertomuksissa ovat tulvillaan per-
soonallisia myyttien ja historian henkilöitä ja vieraat 
ympäristöt ja ihmiset on kuvattu tunteella. Yllä on lue-
teltu alkuperäisessä kirjoitusjärjestyksessä vanhem-
mat 1967–73 ilmestyneet albumit. Suolaisen meren 
balladissa toimitaan kaappareina saksalaisten las-
kuun, muut albumit taas sisältävät kaikki lyhyet 
tarinat. Myös seuraavat kaksi albumia, Corto Mal-
tese Siperiassa ja  C. M. Samarkandissa ovat 
oikein onnistuneita. Muista suomennoksista voi suo-
sitella ainakin toisen maailmansodan Saharaan
sijoittuvaa Aavikon skorpionit -albumia, jossa on 
mukana Etiopialaisesta romanssista tuttu suosikki-
hahmoni beduiini Kuš, inhimillisten tunteiden tuolla 
puolen oleva tappaja ja Koraanin siteeraaja.   Pratt’in 
suomennetusta tuotannosta saa lisätietoa osoitteesta 
www.helsinki.fi/~lakoma/comics/corto_maltese.html.

Hugo Pratt: Corto Maltese Etelämerellä – Suo-
laisen meren balladi (1991) 199s. väri. Kauriin 
merkin alla (1996) 130s. mv. Banaaniconga 
(1997) 110s. mv. Kelttiläistarinoita (1998) 136s.  
mv. Corto Maltese Etiopiassa (1986) eli Etio-
pialainen romanssi (1999) 96s. mv. Kiskot sijoittuu lähitulevaisuuden fasistiseen USA’an, 

jonka johtoon on noussut Isänmaallinen Kristillispuo-
lue. Syrjityt mustat pitävät panssarijunillaan rautatie-
verkkoa hallussaan, joten musta pomonsa vihaama 
poliisi saa tehtäväkseen soluttautua yhteen jengeistä. 
Tämä päättää kuitenkin liittyä siihen, jolloin poliisi 
alkaa kiristämällä saadun rahoituksen ja poliittisen 
tuen turvin aseistaa Valkokaartia taistelussa mustia 
vastaan. Piirrosjälki on tarkkaa ja omaperäistä, 
ja tarina näennäisestä yksinkertaisuudestaan huoli-
matta täynnä sitä syventäviä yksityiskohtia. Mustat 
jengiläiset ovat symppiksiä ja ainoan inhimillisen 
poliisin ja samalla ainoan kaverinsa päähenkilö 
joutuu ampumaan jo alkusivuilla.

Kaupunkilaispariskunta Gérald ja Anne muuttavat 
syrjäiselle maaseudulle autistisen poikansa kanssa, 
ja pian heidät vedetään mukaan kyläläisten van-
hojen kaunojen ja salaisuuksien verkkoon. Seudun 
noidalla on omat suunnitelmansa Annen ja tämän 
pojan varalle, samoin vanhoillisella kirkkoherralla. 
Naapurit ovat outoja ja pian alkavat väkivaltaiset 
kuolemantapaukset. Comèsin tarinat on kyllästetty 
keskiaikaisen raskaalla mystiikalla ja jäljittelemätön 
mustan käyttö korostaa pimeyttä ja synkkää tunnel-
maa. Comèsille tuttuun tyyliin tapahtumat vyöryvät 
vääjäämättä kohti murhenäytelmää. Muita suositel-
tavia albumeja ovat Sydänpuu, Eva ja Silence.

David Chauvel & Fred Simon: Rails (1995), 
suom. Kiskot (1998) 191s. mv.

aitoksia PA AV O N Ä R H I

 Didier Comès: La Belette (1984), suom. Lumik- 
ko (1984 & 1999) 119s. mv.
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Dirty Pairin päähenkilöinä ovat Worlds Welfare 
Work Association’in ongelmakonsultit Kei ja Yuri. 
Minikokoisissa univormuissa konnia jahtaavilla 
tytöillä on taipumus  aiheuttaa totaalinen tuho vähin-
tään kaupungin kokoisella alueella, mistä kaksikon 
lisänimi Dirty Pair. Tulevaisuudenkuva on teknofe-
tisistinen ja loistavan sekopäinen tuskaa tuntevine 
naposteltavineen sekä ympäristöadaptoituine jälki-
ihmisineen. Pidätysmenetelmästä käyvät vaikka stro-
boskooppisesti välkkyvät pikkuhousut ja pahiksista 
Esteettiset terroristiartistit tai massamurhaan / luvat-
tomaan saalistukseen syyllistynyt valas. Värit ovat 
upeat eikä toimintaa, loistavia ideoita ja kliseillä 
pelleilyä puutu.

 

 

Mézières’in ja Christin’in sarjakuvat kertovat tulevai-
suuden Linnunradan imperiumin agenteista Valeria-
nista ja Laurelinesta. Ensimmäiset albumit ilmestyivät 
jo 60-luvulla ja nykyään sarja onkin jo valitetta-
vasti väsähtänyt vanhojen ideoitten kierrätykseksi ja 
juonettomaksi ympäriinsä säntäilyksi. Sarjaan tutus-
tuminen kannattaakin ehdottomasti aloittaa ennen 
90-lukua ilmestyneistä albumeista joissa älyllisyys, 
huumori ja yhteiskuntakriittisyys ovat vielä tallella. 
Erityisen onnistunut on esimerkiksi Liikkuvien vetten 
kaupunki, jonka ideana tosin on aika kliseisesti että 
hullu tiedemies matkustaa menneisyyteen tarkoituk-
senaan muutella historia mieleisekseen. Tarina sijoit-
tuu ydintuhon jälkeiseen vuoden 1986 New Yorkiin 
(albumi on ilmestynyt jo 60-luvulla). Autioitunutta 
ja jäätiköitten sulamisen jälkeen osaksi veden alle 
jäänyttä kaupunkia rosvoaa tyhjäksi lauma hippejä 
jotka sankarit värväävät avukseen.     JATKUU »

Adam Warren: Dirty Pair − Pako tulevaisu-
desta (2001) 100s. väri. Dirty Pair − Virtuaali-
inferno (2002) 100s. väri.

J.-C. Mézières & P. Christin: La Cité des eaux 
mouvantes (1968), suom. Liikkuvien vetten 
kaupunki (1993) 58s. väri.

Huomio, 
fuksit ja varttuneemmatkin

 opiskelijatoverit!
Lehdykän kaksihenkinen toimitus kaipaa kipeästi uutta verta joukkoonsa. Jos tunnet kiin-
nostusta kiltalehtemme tekemiseen, ota reippaasti yhteyttä nykyiseen toimitukseen. Jos 
vakinaisen toimittajan pesti ei kiinnosta, voit toki alkaa freelanceriksi. Ja jos omalla 
nimellä kirjoittaminen ujostuttaa, Lehdykässä voi myös kirjoittaa nimettömänä. Nyt sinulla 
on mitä mainioin mahdollisuus antaa sulkakynän lentää!
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ehdykkä tarvitsee tämän numeron jälkeen uuden 
taittajan, joten ota yhteyttä jos homma kiin-

nostaa. Itse olen käyttänyt Lehdykän tekemisessä 
enimmäkseen InDesignia, Wordia ja Photoshoppia. 
Riittää kun osaa jotenkuten käyttää Wordia ja Pho-
toshoppia, niin loput voin opettaa eikä ohjelmien 
saanti ole ongelma. Helpompi on tietysti työskennellä 
jos on oma kone, mutta yliopistoltakin löytyy Photos-
hop ja taitto-ohjelmista sekä InDesign että Pagema-
ker. Itse osaan neuvoa vain InDesignin kanssa joka 
löytyy ainakin Mac-luokasta FY258, josta löytyy 
myös muut tarvittavat ohjelmat sekä skanneri jota 
myöskin tarvitaan. Alla olevista tietojenkäsittelytie-
teen laitoksen kursseista on hyötyä taittajan hom-
massa ja varmasti muutenkin. Kuvankäsittelykurssin 
harjoitukset ovat Photoshopilla ja graafisen suun-
nittelun InDesignilla. Lukujärjestykset ym. löytyvät 
osoitteessa www.tol.oulu.fi/opiskelijoille.

DIGITAALINEN KUVANKÄSITTELY (811343) 3 OV  
Opiskelija perehtyy digitaalisiin tekniikoihin, joilla 
tuotetaan graafisia elementtejä ja kuvia erityisesti 
näytöllä esitettäviksi. Hän oppii tuntemaan kuvan 
digitoinnin ja grafiikan tuottamisen, muokkauksen, 
muuntamisen ja tallen- nuksen eri formaatteihin sekä 
eri käyttötarkoituksia varten. Kurssilla tehdään myös 
luovaa kuvamanipulaatiota. Sisältö: 1. Digitaalisen

kuvan perusteet, 2. Bittikarttagrafiikka, 3. Vektori-
grafiikka, 4. Kuvaformaatit ja niiden käyttö, 5. Tekni-
nen kuvankäsittely, 6. Luovan kuvankäsittelyn mene-
telmät, 7. Värijärjestelmät ja väripalettien käyttö. 
Työtavat: lu 40 h, ha 40 h, harjoitustyö 40 h. 
Yhteys muihin opintojaksoihin: Pakollisena edeltä-
vänä opintona Digitaalisen median perusteet. Ajoi-
tus periodi b. Vastuuhenkilö Veikko Mynttinen.

GRAAFINEN SUUNNITTELU (811342) 3 OV  Kurs-
silla perehdytään kaksiulotteisen pinnan sommittelun 
ja visuaalisen suunnittelun perusasioihin, typogra-
fiaan ja sommittelun ja värien käytön perusperi-
aatteisiin. Opiskelija oppii analysoimaan kuvien, 
merkkien ja tekstin muodostamia kokonaisuuksia ja 
osaa käyttää kuvailmaisun, sommittelun ja typogra-
fian keinoja myös omassa työskentelyssään. Opin-
tojaksolla suunnitellaan pienimuotoinen digitaalinen 
julkaisu. Sisältö: 1. Graafisen tyylin historialliset 
perusteet, 2. Kirjaintypografia, 3. Suhteiden ja muo-
tojen lainalaisuudet, 4. Merkkien ja symbolien kieli, 
5. Kuvailmaisu, 6. Väriopin perusteet, 7. Taittomal-
lit. Työtavat: lu 40 h, ha 30 h, analysointitehtäviä 
10 h, harjoitustyö 40 h. Yhteys muihin opintojaksoi-
hin: Pakollisena edeltävänä opintona Digitaalisen 
median perusteet. Ajoitus periodi a. Vastuuhenkilö 
Veikko Mynttinen.

Lehdykälle taittaja ?

» Tässä vielä täytteeksi vähän juttua tämän lehden 
teosta. Takakannen runo on Japanissa 1882–1940 
eläneen Santôka’n eli Shôichi Taneda’n loistavasta 
vapaamittaisten haikujen kokoelmasta Vastapäätä 
kapakka. « seuraan tuulen valoa  / ja varjoa »   Parissa 
edellisessä numerossa olleet runot ovat islamilaisen 
rakkausmystiikan ja suufilaisuuden merkittävimmän 
edustajan, persialaisen Maulana Jalaladdin Rumi’n 
(1207–1273) kokoelmasta Rakkaus on musta leijo-
na. Molemmat edellämainitut kirjat on julkaissut Ba-
sam Books: www.mimerdesk.org/basam/bin/books.
 Sitten vielä käytetyistä fonteista ym. Leipätekstin on 
oltava groteskilla jotta se olisi helppolukuinen myös 
näytöltä; nyt siirryin käyttämään Futura Mediumia 
koska pyrin eroon antikvojen vaikutteista kirjaimissa. 
Tekstin pistekoko pieneni sekä tilansäästön että ulko-
näön vuoksi kasiksi. Otsikkofontiksi vaihdettiin Futu-
raa muistuttava egyptienne, Memphis Extra Bold. 

PA AV O N Ä R H I

Lähellä toisiaan olevia fonttikokoja on vältetty ja 
kontrasteja pyritään luomaan Memphiksen ja Futu-
ran vaihtelulla sekä eri välistyksillä; väliotsikot ja 
tekijöitten nimet lisäksi kapiteelissa.
 Otsikkot ovat pääosin DecoTech'illa,  anfangit
Dearest’illa, alun otsikkojen alkukirjaimet  Insert'illä 
ja kannen tekstit Bavand’illa. Tein Lehdykälle myös 
perinteisen kirjain_ympyrän_sisällä-logon, fontti on 
tyylitelty Bodoni Poster. Taittoa on muutettu hieman 
modernimman näköiseksi, myös marginaaleja ja 
sarkainta on muutettu. Painatuksessakaan ei pitäisi 
enää olla ongelmia; aikaisemmin osa kuvista ja 
piirroksista oli rasterisia koska ne eivät olleet eps-
muodossa, samoin olen huomannut ettei normaa-
leissa piirroksissa saa olla harmaasävyjä. Tekstinkin 
pitäisi olla taas terävää, ja pakkausta muutin niin 
että kuvien pitäisi olla pikkuisen tarkempia eikä net-
tiversio vie niin paljon tilaa kuin aikaisemmin.
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li siis aika kesän ensimmäisen kenttäkurssin ja 
meitä kaikkia varmasti mietitytti mitä tuleman 

pitää. Olihan tässä nyt vietettävä perin kiinteätä 
yhdessäoloa osin uusien tuttavuuksien keskuudessa, 
vaikka opiskelemaanhan kurssille oli tultu, niinhän? 
Toki olivat vanhemmat ja entisetkin opiskelijat muis-
taneet uhota legendaarisilla kertomuksillaan kent-
täkursseista, joilla kaikenlaista sattui ja tapahtui 
(”...vielä elää mies, joka joi pirtua myyränsäilytys-
purkista...”). Mielemme värittivät osin kauhulla, osin 
kiinnostuksella, joten Simulidaeta taisi kaikilla olla 
mahassa.
 Vesieläimistön tuntemus ja ekologia -kurssi pidet-
tiin Hailuodon Marjaniemessä 7.–12.6. ja Kuu-
samon Oulangalla 14.–18.6. Yliopiston biologiset 
asemat toimivat tukikohtinamme noina 11 päivänä, 
ja oivia sellaisia ne olivatkin. Kummastakaan lukaa-
lista ei nimittäin puuttunut kenttäkurssien onnis-
tumisen kannalta olennaisimpia tekijöitä, kuten 
saunaa, jääkaappia, nuotiopaikkaa (makkaranpais-
toon!) tai musiikintoistolaitteistoa. Tutkimusvälineistön 
osalta oli joskus huomattavissa pienoinen resurssi-
pula, mutta opetuksen 
hyvään laatuun se ei 
sentään vaikuttanut.
 Ja paljon me opim- 
mekin! Kukapa unoh-
taisi sen yleiskatsa-
uksen, jonka Nordic 
-verkoilla Pöllänlah-
den vähintään 16 000 
yksilön suuruiseen 
kolmipiikkipopulaa-
tioon suoritimme (...ja 
Ahti soi antejaan...), 
poikasnuottauksen 
12m/s hirmutuulessa 
tai sitä kun Limnos-
noutimen ankkuriksi 
soveltumista testattiin. Opimme myös aivan kouriin-
tuntuvasti miten merkittyjä kaloja Oulangan järvistä 
kalastetaan ja nuijitaan hengiltä, mitä harjuksen 
mahalaukusta löytyy ja kuinka monta volttia on 
liikaa sähkökalastuksessa.
 Yllä olevien esimerkkien jälkeen lienee syytä 
todeta, että kurssi oli sisällöltään aivan oikeastikin 
antoisa. Opetus painottui lajintuntemukseen, joten 

kyllä niitä planktereita ja selkärangattomien eläinten 
toukkia tuli päntättyä lukemattomia tunteja. Toiset
enemmän, toiset vähemmän, mutta kunniallahan 
siitä selvittiin. Opetus muodosti varsin monipuolisen 
kokonaisuuden makean ja murtoveden eläimistöstä, 
niiden ekologiasta ja aineistonkeruumenetelmistä. 
 Huonoin puoli opetuksessa oli se, että se alkoi 
aamuisin aivan liian aikaisin. Aamupala oli jo 
kello kahdeksalta ja opiskelemaan piti raahautua 
jo aamuyhdeksältä!? Missä välissä opiskelijoiden 
olisi muka ehdittävä levätä, kun iltaisin piti lukea, 
lätkiä korttia ja ennen kaikkea saunoa? Lisäksi kurs-
siohjelmaan pakollisena kuulunut nk. sosiaalinen 
seurustelu kesti usein aamun puolelle, pisimmillään 
kuulemma aina puoli kahdeksaan asti. Siinä usein 
yhdessä ihasteltiin, miten aurinko laski, ihasteltiinpa 
jo kohta miten se nousikin, ja usein sen jälkeen 

vielä lesti aukaistiin. 
Meidän vuosikurs-
simme selvisi eit-
tämättä kunnialla 
esivanhempiemme 
meille asettamista 
rientotavoitteista. Jo 
ensimmäisenä iltana 
yhteinen istuntomme 
Marjaniemen “Riemu-
liiterissä” venyi K15-
puolelle ja kyvyk- 
käimmät jatkoivat 
miltei viiteen asti. 
Iltoja ylipäätään jou-
duttivat liiteristä löy-
tyneet nuottivihkot, 

joiden lauluja hoilattiin oikein innolla (“Etteks te tosi-
aan tiedä tätä lauluu? Täähän on Tuomari Nurmio!”). 
Muille vuosikurssilaisille on kuitenkin paljastettava, 
että jos etsitte tästä kirjoituksesta juoruja: Seksiä 
ei tiettävästi kurssilla juurikaan harrastettu. Hailuo-
dossa vieraili parin päivän ajan sahalinilainen (jos-
tain Itä-Venäjältä Yukatanin mailta) tutkijaryhmä. 
Mitä kulttuuriaineistoa saikaan kerättyä ryhmän 

Vesieläinkenttäkurssi 

Tuli niistä Pöllänlahden verkoista kalojenkin kokoisia 
kaloja... niiden tuhansien kolmipiikkien lisäksi!

W I L L I A M  V E L M A L A
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kuvaaja, joka videokame-
ralla niin sanotusti ikuisti 
semiatleettisen opiskelija-
poikapoppoomme vilvoit-
telemassa saunasta. Ei 
siinä muuta, mutta kun 
emme osanneet vain istua 
pyyhkeet lanteilla ja särpiä 
mallasta, vaan pitihän 
meidän näyttää kaverille 
miten hyvin kasvatettuja 
Suomen nuorukaiset ovat... 
ja miltä kohdin... 
Toiset ottivat illan ja yön 
kinkerit hieman vakavam-
min kuin toiset, eikä 
pieneltä tunteiden kuohul-
takaan vältytty. Onhan se 
nyt selvää, että Oulangalla 
aamuneljältä alkava pöy-
dänympärikiipeämiskil-
pailu ja rokkimusiikin 
huudatus synnyttää melkoi-
sen kakofonian, ja jotkut 
laiskimukset haluavat vain 
nukkua. Tiedoksi seuraa- 
vien kesien kurssilaisille: 
Korvatulpat kannattaa varata matkaan. Tai unilääk-
keet. Perin ihmeellistä on myös se, ettei kukaan 
edes muista kuka em. kilpailun voitti!? Se saattoi 
olla joku niistä merkillisistä lintumiehistä. Oulangalla 
ne sentään antautuivat illanviettoon, mutta Hailuo-
dossa kaverit retkeilivät yötä myöten ja aamuinkin. 
Erikoista antaumuksellisuutta, pysytelkää kaukana 
niistä! Kurssin aikana tuli myös monesti mieleen mil-
laista on olla ns. assarina eli assistenttina kenttä-
kurssilla. Näin opiskelijan näkökulmasta tuo varsin 
paradoksaalinen työ taitaa sisältää erilaisia tuskan, 
kauhun ja epätoivon mutta toisaalta myös ilon, 
riemun ja epätoivon hetkiä. Voi niitä aamuisia 
valvoneita ja ei-motivoituneita naamoja, pöytiin 

kopsahtelevia päitä sekä 
vääntyneitä lainapinsetin 
kärkiä, joita te jou-
duittekaan katselemaan! 
Vaan eivätköhän ne 
tuollaiset muistot painu 
niiden parempien alle, 
niiden, joissa yhdessä nuo-
tion ääressä lauletaan ja 
tanssitaan tai maailmaa 
parannetaan? Näin uskoi-
sin. Ja osasivathan assa-
ritkin pitää riemua yllä. 
Ei ollut minun leukani 
ainoa, joka loksahti Oulan-
gan osuuden viimeisenä 
iltana, kun opiskelijat kai-
kessa rauhassa pänttäsivät 
viimeisen päivän tenttiin. 
Koko assariremmi nimit-
täin syöksyi puolilta öin 
takkatupaan tulijuomain 
kera, Frederik pamahti soi-
maan ja tanssit laitettin 
pystyyn tuossa tuokiossa. 
Tämä lähensi opiskelijoita 
ja assareita aivan konk-

reettisesti, etenkin siinä vaiheessa, kun letkajenkka-
juna kiemurteli pitkin majoitusrakennuksen käytäviä. 
“Pylly vasten pyllyä pum pum!” Tai Kalen tulkinta: 
“Käsi vasten naisassareiden pyllyä pum pum!” Yleis-
arvosanaksi kurssista voi eittämättä antaa kiitettävä. 
Tämä koskee niin opiskelijakollegoita kuin assistent-
teja ja asemien henkilökuntaakin. Voi sanoa, että 
kurssin nimen mukaan vesieläimistön tuntemus ja 
ekologia tuli huomattavan paljon entistä tutummaksi 
ja tavoitteet tämän osalta täytettiin kirkkaasti. Aivan 
äärettömän ikimuistoista oli myös kaikki se sosiaali-
nen pörräys ja hauskanpito, jota läpi Suomen kesä-
öiden harrastettiin. Kollektiivinen kiitos ja kumarrus 
siis kaikille yhteisistä hetkistä – OIKEIN!!

...2978 ...2979 ...2980... I’ll still be counting these 
Gasterosteus aculeatus in my dreams!

•Valokuvat dioina tai paperikuvina tai JPG / TIF / EPS muodossa; skannatut valoku-
vat vähintään 200 dpi tarkkuudessa, skannatut diat vähintään 1000 dpi tarkkuudessa. 

•Piirrokset mielellään lopullista kokoa suurempina mustalla tussattuina paperikuvina 
tai GIF/ TIF / EPS muodossa (ei JPG) mustavalkoisina vähintään 200 dpi tarkkuudessa. 
•Tekstit RTF / DOC / TXT muodossa; liiat muotoilut poistetaan ennen taittoa; pitkiin 
teksteihin väliotsikot ja mielellään lyhyt johdantoteksti; tekstiin ei saa liittää muita ele-
menttejä kuten kuvia tms. vaan ne on toimitettava erikseen.

Aineistontoimitusohjeet
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un vesielukasta oltiin selvitty, ja juhannuskin oli 
vietetty, edessä oli työlääksi ja rankaksi kerrottu 

kasvikenttis. Saavuin aurinkoiseen Marjaniemeen 
pieni opiskelun pelko pepussa, sillä kasvit, niiden 
tuntomerkit ja nimet olivat pahasti päässeet sumen-
tumaan, jos niitä koskaan kunnolla oli vielä oppi-
nutkaan. Pelko osoittautui siinä määrin turhaksi, että 
kyllä kurssilla ainakin suurin osa porukasta oppi 
erottamaan kuusen männystä. Etevimmät oppivat 
lisäksi jotain muutakin. Riemukseni pääsin kovin 
poikkitieteelliseen ryhmään,  jossa oli poppoota 
aina matemaatikosta tietoteekkariin… OIKEIN! Kai-
kesta huolimatta meno oli ajoittain hyvinkin bio-
loogista, ja ryhmässä pidettiin kivaa, vaikka välillä 
suusta loikkikin kaikenmoisia sammakoita.
 Kurssi lähti käyntiin reippaalla lajiryöpyllä, ja 
siitä selviäminen vaati litroittain aurinkorasvaa ja 
aurinkohatun. Ankaran opiskelun ohessa oli toki 
myös välillä rentouduttava ja sehän onnistui mai-
niosti riemuliiterissä wanna-be-Tuomari Nurmiota 
& kumppaneita kuunnellen. Välistä korvia hivelevä 
laulanta sai väistyä ja sopivan häkäinen liiteri täyttyi 
Markon nuoruuden hittien tahdissa peppua keikutte-
levista opiskelijoista ja assareista. Kolmantena kurs-
sipäivänä riemuliiteri ei enää riittänyt, vaan poppoo 
suunnisti kohti Rantasumppua, missä hoilotushalui-
set saivat taustakseen karaokevideoiden jumppa-
pukuiset tyttelit ja jytääjilläkin oli enemmän tilaa 

heilutella itseään. Toisella Hailuodon viikolla opimme 
yhtä ja toista kasviruuduista ja keräsimme samalla 
aineistoa seminaaritöihin. Samalla opimme myös 
satunnaistamisen saloja: Hattu kannattaa heittää 
aurinkoiselle paikalle – ja ennen kaikkea muurahais-
pesien välitöntä läheisyyttä tulee välttää. Hailuoto-
osuuden päätti ensimmäinen seminaarityö. Työn 
tekeminen vaan tuntui osasta porukkaa niin kovin 
raskaalta, kun edelliseltä yöltä ei unta ollut juuri-
kaan päässyt kertymään. Itseäni  alkoi panostukseni 
vähäisyys tympimään siinä määrin, että päätin ottaa 
vastuun työmme taiteellisesta osuudesta Mykorritsa-
rapin muodossa.
 Oulangan maisemiin siirryttäessä kaikki eivät 
muistaneet ottaa mukaan niitä tärkeimpiä varus-
teita, kuten bikineitä ja kumia, joten Kuusamoon 
oli suunnattava heti ensi metreillä. Oulangan ase-
malla innokas musisointi jatkui, ja samalla tasokin 
nousi melkoisesti. Tästä kiitos kuuluu Luonto-Tepolle 
(huilu), Marialle (kitara) ja Aaronille (saha), joiden 
esitys sai muuten lörtsyksi lurpahtaneen meiningin 
hetkeksi kohoamaan ja ihmiset musisointia ihaile-
maan. Opiskelu lähti suoviikolla vauhtiin sellaisella 
rytinällä, että se sai Sphagnumit tursuamaan ulos jo 
korvistakin. Kun niitä sitten vielä vapaa-ajalla tih-
rusteltiin purkeista, jotka loppuviikosta sisälsivät jo 
valmista turvetta ja joiden haju oli sanoin kuvaile-
maton, alkoi  herkimpiä jo heikottaa. Onneksi opis-

Kasvikenttis vuosimallia 2003 T I I N A  F O R S M A N
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läkin järjestelyä, tunnistusta yms. pientä hommaa 
kaipaavia kuivattuja kasveja. Paperille noista kol-
mesta viikosta jäi todisteeksi kokonaiset viisi noppaa 
opintorekisteriin, mutta ennen kaikkea pää on täynnä 
tapahtumia ja kommelluksia, joita pappa ja muut-
kin kurssilaiset voivat varmasti vielä kunnalliskodis-
sakin  muistella.

Kasvikenttis vuosimallia 2003
kelulle löytyi jälleen vaihtoehto: Hautajärven baari. 
Baarin vanha ukko heltyi arpomaan joukollemme 
yhden  Lapin Kulta-paidankin, kun eksyimme sinne 
vielä toistamiseenkin. Noiden reissujen jälkeen opin-
toinnokkuus oli kyllä aamuisin kateissa, ja assareilla 
riitti kestämistä. Suoviikon päätökseksi suojuoksu 
tarjosi myös ekstreemiä ainakin muutaman oppi-
laan osalta, jotka päättivät kesken tentin viilennellä 
oloaan lähteessä. Mikäs siinä! 
 Metsäviikolla opiskelu olikin jo sitten astetta ren-
nompaa, ja saikin keskittyä upeisiin maisemiin ran-
taniityllä, Venäjän rajalla (melkein) ja Riisitunturilla. 
Aivan mahetsuja reissuja kaikki, joskin jotkut mene-
telmät, joilla aineistoja kerättiin, muistuttivat enem-
mänkin uuden uskonlahkon kokouksia kuin tieteen 
harjoittamista. Viimeisiä seminaaritöitä värkätessä 
oppilaita tuettiin jaksamisessa, ja myös nestetasa-
painosta pidettiin huolta.
 Kaiken kaikkiaan kurssi opetti paljon, jotain myös 
kasveista. Konkreettisesti käteen jäi järjetön läjä vie-

ri ihmiset kokevat kenttäkurssit eri tavoin. Minulle 
ne olivat tilaisuus päästä konkreettisesti teke-

mään asioita, joita biologit työssään tekevät. Eri 
näytteenottomenetelmät eivät enää ole täysin vie-
raita. Siispä jos näen metsässä teltan näköisen hökö-
tyksen, johon ei kuitenkaan pääse sisälle, tiedän sen 
olevan lentävien hyönteisten pyydys. Kenttäkurssit 
ovat myös tilaisuus päästä tutustumaan kanssaopis-
kelijoihin ja bilsan laitoksen tyyppeihin.
 Maaelukka alkoi viime keväänä lintupäivillä. Itse 
en ole lintunaisia, joten lintujen katselu ei ollut tuttua 
minulle. Kävimme tutustumassa suolinnustoon, pel-
tojen lajeihin ja näimmepä nokkavarpusenkin Hie-
tasaaressa. Tämän jälkeen ymmärrän, minkä takia 
ihmiset tätä kyttäämistä harrastavat (sitä voi kutsua 
kyttäämiseksi siinä vaiheessa, kun ryhmämme on 
opettajien välisessä pikku kilpailussa alakynnessä ja 
Rytkösen Seppo vetää tuhatta ja sataa suolla kauko-
putki olallaan, jotta nähtäisiin joku kurppa). Tämän-
kin jälkeen päällimmäisenä jäi mieleen ilo siitä, kun 
näkee jonkun uuden linnun ja onnistuu vieläpä tun-
nistamaankin sen. Silloin tuntee olevansa aika ässä. 
Lintupäivät ovat jo kaukana takana päin, mutta tuo-
reemmassa muistissa on kenttäkurssin toinen osio, 
joka pidettiin Oulangan asemalla. Asema oli tullut 
tutuksi jo vesielukan aikaan ja monelle biologille 

se on melkein kuin toinen koti. Iloisella mielellä ja 
innokkuutta pursuten saavuin siis Oulangalle. Toi-
saalta innokkuus voi hieman karista pois siinä vai-
heessa, kun on etsinyt tuntikaupalla ehtymättömältä 
tuntuvasta multakasasta hyönteisiä, joita siellä ei ole. 
Hyönteisiä tarkasteltiin Panu Välimäen ja Gergön 
kanssa. Gergö kertoi meille pistiäisistä ja pääsinpä 
maistamaan myös hyönteisten herkkua väkevää 
kaljaa. Gergö järjesti meille lisäopetusta pistiäisistä, 
kun ne tuntuivat niin sekavalta ryhmältä ja pyöritti 
muutamana iltana leffateatteria, jossa pyöri kuu-
lemma suurmenestyksen saavuttanut pistiäiselokuva. 
Minulta se ei kuitenkaan ihan oscaria saisi, vaikka 
jännitystä siitä ei puuttunutkaan. Panun kanssa tyh-
jenneltiin suolla pitt falleja, mutta aika hitaaseen 
tahtiin, koska edellinen ilta oli rellestetty Hautajär-
ven baarissa. Rellestämisestä muistutuksena minulla 
olikin seuraavana aamuna musta silmä, kun tai-
vuttelut eivät menneet aivan putkeen. Siinä vai- 
heessa sitten, kun on musta silmä ja krapula ja saat 
eteesi laskettavaksi 15 000 muurahaista, olo on suh- 
teellisen epätoivoinen. Myöhemmin teimme Panun 
kanssa noista muurahaisista taulun, joka päätyy jos-
sain vaiheessa kiltahuoneelle.
 Seppo ja hänen suunnistustaitonsa ovat sitten 
aivan oma lukunsa. Hänen kanssaan laskettiin riis-

Maaelukka J O N N A S A A P U N K I

Kasviruudun tarkkaa määritystä.
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takolmioita ja tehtiin pis-
telaskentoja. Sepon tietäen 
vauhti oli kova. Vauhti tup-
pasi kuitenkin olemaan niin 
luja, että kolmiosta tuli neliö 
ja jossain vaiheessa taju-
simme olevamme lapin lää-
nissä. Tästä meidän etelästä 
tulleet opiskelijat kuitenkin 
vain innostuivat, kun pääsi-
vät käymään lapissa. Jääs-
keläisen Lauralle oli ihmetys 
sekin, kun porot jolkuttelivat 
tien vieressä. Toinen päivä 
Sepon kanssa meni sitten 
metsäautoteitä rällätessä, 
kun soitettiin tiaisille nau-
huria. Kasetilla oli meidän 
päivän jälkeen muutakin 
kuin linnunlaulua, koska 
Forsmanin Tiina ei erotta-
nut rec-nappia stop-napista.
 Erityisen mielenkiintoisena koin piennisäkkäät. 
Kun Siekkisen Juhan kanssa lähdettiin katsomaan, 
mitä vakiolinjoista on saatu, ripotteli vettä ja päivä 
tuntui loputtoman pitkältä. Siinä vaiheessa vielä pel-
käsin, että hiirenloukut veisivät sormeni ja ajatus 
kuolleista myyristä ei innostanut. Jossain vaiheessa 
metsästäjän, tai pitäisikö sanoa pyytäjän vaistoni 
heräsivät, ja menin puolijuoksua seuraavalle lou-
kulle katsomaan, josko siellä jotakin olisi. Ja olihan 
siellä. Vesisateessa on kuitenkin hieman hankala 
yrittää määrittää elukoita lajilleen, kun myyrät 
ovat märkiä ja näyttää siltä, että jokaisen vatsa 
kiiltelee. En tiedä, mikä piennisäkkäissä tarkalleen 
viehätti, mutta viehättipä siinä määrin, että lähdin 

vapaa-ajalla Juhan kanssa 
kokemaan loukut ja nyljin 
myyrän, jonka nahka 
odottelee hattuhyllylläni 
sopivaa paikkaa. Leppäjär-
ven Minnan ja punkkien 
seurassa vietetty päivä meni 
leppoisasti. Kuuntelimme 
musiikkia ja tunnistelimme 
punkkeja. Minnasta löytyi 
myös pieni opinto-ohjaaja, 
joka sai ainakin minut 
miettimään hieman, mihin 
nokkansa suuntaa. Antero 
Hakalan kanssa vietetty 
päivä meni sitten kallojen 
ja koprojen katseluun sekä 
maakotkan etsiskelyyn. 
Pesä oli paikallansa, mutta 
kotkaa ei näkynyt missään. 
Kuvittelin kuulleeni sen 
äänen, mutta saattoi hyvin-

kin olla, että mielikuvitus teki tepposet. Kaiken kaik-
kiaan kurssi oli aivan mahetsu. Hieman väsymystä 
oli kyllä ilmassa sen jälkeen. Maaelukkaa oli tiivis-
tetty, mikä tarkoitti pitkiä päiviä ja sitä, että semi-
naarit tehtiin paikan päällä, eikä Oulussa kuten 
ennen. Jotkut tuskastelivat viimeisenä iltana puolille 
öin power pointin kanssa, mutta olipa seuraavana 
päivänä kuitenkin jokaisella hienot esitykset. Illat 
Oulangalla menivät useasti viihteen puolelle, eivätkä 
opettajamme kuitenkaan jääneet vähäisimmiksi. Vii-
meisenä iltana raivattiin oleskelutila pöydistä ja 
otettiin revanssit tanssilattialla. Tällöin itse kuitenkin 
kieltäydyin taivutuksista, jotta toinen silmä säilyisi 
vaurioitta. Kenttäkurssit ovat mielestäni jotain, mikä 

kuuluu biologin iden-
titeettiin ja niillä kan-
nattaa käydä, vaikka 
ei ekologiksi tai opet-
tajaksi päätyisikään. 
Minulla on ainakin 
hieno kesä takanani 
ja tahdon kiittää 
kenttäkursseista kans-
saopiskelijoitani ja 
opettajia, jotka yrit-
tivät saada taottua 
jotain paksuun pää-
häni.

Karikeseulontaa vääntämässä.

Papanaskaba 
käynnissä.
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ieman myrtyneenä ja epäluuloisena pakkasin 
kumisaappaita ja sadevaatteita rinkkaani myö-

hään tiistai-iltana. Seuraavana päivänä oli tarkoitus 
suunnata Oulangalle soiden ja sammalten maail-
maan, vaikka säätiedot lupasivat viideksi päiväksi 
eteenpäin sadetta ja ukkosta. Erehdyin vielä luke-
maan pari vuotta vanhasta Lehdykästä, miten ras-
kasta edellisellä kurssilla oli ollut. Mielentilani häilyi 
luovuttamisen ja epätoivon partaalla – lopulta säi-
kähdin itsekin ilmassa häilyvää pessimismiä…
 Seuraavana aamuna ripsi hieman vettä, mutta 
lähtöhetken lähestyessä sää muuttui aurinkoisem-
maksi. Kurssiporukan kerääntyessä kasvitieteen 
puolen päätyyn aurinko suorastaan helli ja lähetti 
kuumia säteitään piristämään lähtöhetkeä. Lähtö ei 
tietenkään sujunut ongelmitta, sillä toinen yliopis-
ton pikkubussi täytyi käydä vaihtamassa rikkoontu-
neen starttimoottorin takia ja pari opiskelijaa luuli 
lähdön olevan vasta seuraavana päivänä. Lopulta 

pääsimme aloittamaan matkamme hienolla pikku-
bussilla, jossa penkit olivat lähes samettiset ja sisällä 
oli puupanelointia. Ulos katsellessa sää näytti suo-
rastaan luvattoman synkältä, mutta pysähtyessämme 
kauppaan synkän sään syyksi paljastui auton tum-
mennetut lasit. 
 Automatkalla saatiin tosin rajua sadettakin, mutta 
lähempänä Oulankaa tiet olivat aivan kuivia ja 
aurinkokin pilkisteli pilvien raoista. Asemalla koimme 
pienoisen järkytyksen: OBA oli täynnä vieraita ihmi-
siä, vierasta kieltä. Joensuun suokurssilaisten lisäksi 
paikalla oli ulkomaalaisia taloustieteilijöitä. Nämä 
vieraat ihmiset olivat vallanneet asemamme, eikä 
takkahuoneen pöytiin mahtunut edes istumaan. Olo 
onneksi helpotti toisen Oulun auton saapuessa ja 
tutun porukan virratessa asuntolaan. Saunan lau-
teilla istuessa positiivinen mieli karisti pessimismin 
viimeiset rippeet harteiltaan ja innostunut odotus otti 
valtaansa.

Ja taas mennään! J U L I A N A  H E I K K I N E N
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VARSILEHTIEN KAUNEUS JA LEHTISUONTEN 

LUMO  Heti ensimmäisen aamupäivän tiheä tihku-
sade kasteli suo-oppaamme sivut kupruisiksi ja sai 
opuksemme nauramaan. Luetun näköiset kirjat oike-
astaan loivat uskottavuutta, eikä niiden kastumista 
tarvinnut enää loppukurssilla pelätä. Pari ensim-
mäistä päivää oli ankaraa lajitykitystä: kertailimme 
jo ennestään tuttuja sammalia ja opettelimme val-
tavan määrän uusia lajeja. Lajien paljoudesta ker-
tokoon se, että toisena lajipäivänä istuimme erään 
leton laidassa samassa kohdassa pari tuntia ja tut-
kailimme ainoastaan yhden neliömetrin kokoisen 
alueen valtavaa monimuotoisuutta. Välillä epätoivo 
valtasi rahkasammalten varsilehtiä etsiessä tai lehvä-
sammalten lehtien keskisuonta tuijottaessa. Onneksi 
suoguruillamme, Ristolla ja Jarmolla, oli kilometrin 
pituiset pinnat ja he jaksoivat yhä uudelleen ja 
uudelleen kerrata sammalten tuntomerkkejä.
 Opettajamme kokosivat labraan sammalnäytte-
lyn, joka keräsi lajiensa pariin ilta toisensa perään 
enemmän tai vähemmän innokkaita opiskelijoita. 
Osa terästi sammalten opetteluansa iloliemillä, ja 
onnistuipa yksi joensuulainen kaatamaan lajiop-
paalleen punaviiniäkin. Tästä innostuneena joen-
suulaisten opettaja Teemu kävi viinilasinsa kanssa 
tekemässä muidenkin opiskelijoiden oppaista entistä 
uskottavamman näköisiä… Sammallabrassa kum-
mastusta herätti se, että lajit tuntuivat koko ajan 
lisääntyvän. Epäilimme sellaistakin mahdollisuutta, 
että sammalpurkit jakaantuivat joka yö kahtia ja 
lajiutuivat saman tien. Kurssin lopussa labran pöy-
dillä oli satakunta sammallajia, joista rahkasamma-
lia (Sphagnum sp.) oli kunnioitettavat 30. 

RETKEILYÄ HIENOILLA PAIKOILLA  Kurssin aika 
retkeilimme ravinteikkailla ja kalkkivaikutteisilla  
soilla sekä Oulangan kansallispuistossa että sen ulko-
puolella. Joensuulaiset kulkivat kanssamme samoilla 
soilla, mutta heidän periaatteensa ja käytäntönsä 
erosivat omistamme aika tavalla... Lajipäivien jäl-
keen me opettelimme määrittämään kirjan avulla 
suotyyppejä itsenäisesti pienissä ryhmissä, kun 
Teemu taas kailotti suureen ääneen omillensa: 
”Olemme nyt Scorpidium-rimpiletolla, jonka tun-
tee…” Siinä katosi sitten meiltäkin määrittämisen 
itsenäisyys. Samaisella letolla auringonpaisteisen 
opiskelun keskeytti Teemun huuto: ”Kaikista hie-
nointa, mitä voi olla, on kun lettolierosammal (Scor-
pidium scorpioides) maata rötköttää täällä kaikessa 
rauhassa.” Jokainen, joka muistaa, miltä kyseinen 
sammal näyttää, ymmärtänee ilmoja halkoneen lau-
seen huvittavuuden.
 Eräänä iltapäivänä tunnuimme rämpivän erittäin 
määrätietoisesti hieman vaikeakulkuisessa mättäi-
sessä maastossa, jossa nilkat meinasivat alati mul-
jahtaa ympäri. Ajattelin päätyvämme ihailemaan 
jotain hienoa suota, mutta perillä selvisi, että olimme 
tulleet Pahtamasuolle katsomaan oululaisille tavallis-
takin tavallisempaa merisuolaketta (Triglochin mari-
tima). Joensuulaisille suolakkeen näkeminen taisi 
olla suurempikin elämys, mutta oululaisia lähinnä 
ihmetytti merenrannoilla kasvavan merisuolakkeen 
erikoinen kasvupaikka. Syy kasvupaikan erikoisuu-
teen selvisi, kun metsänpeikoksi naamioitunut Teemu 
kertoi suolakkeen olevan relikti jääkaudelta. 
 Maastokäynnit olivat kurssin parasta antia ja 
tarjosivat hienoja elämyksiä. Putaanlampien läh-
teikköpuron varrella kasvoi rauhoitettua lettorikkoa 
(Saxifraga hirculus), jonka yksi verso oli vielä 
kukassa näyttäen kauneutensa kurssilaisille. Kartoi-

Pitkäpinnaiset ja kärsivälliset opettajamme Risto 
ja Jarmo (oik).
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tusalueen suolla kasvoi kummallinen sara, jonka 
tähkät olivat liian pitkiä ollakseen keltasaran (Carex 
flava) ja liian lyhyitä ollakseen pullosaran (Carex 
rostrata). Risto kertoi meidän löytäneen alueelle 
hieman harvinaisemman aapasaran (Carex rotund-
ata). Hanna sai suuren elämyksen kaarlenvaltikasta 
(Pedicularis sceptrum-carolinum), minä taas edellis-
ten lisäksi juolukkapajusta (Salix myrtilloides). Ajel-
lessamme eräänä päivänä maastosta joensuulaisten 
punainen pikkubussi ohitteli hurjasti Oulun siniset 
autot. Epäilimme kuljettajan liiallista testostero-
niannosta, mutta oikea syy selvisi auton pysähty-
essä alamäkeen ja kurssilaisten juostessa autosta 
pois. Oululaisetkin jättivät kuskinsa mäkeen paina-
maan jarrua ja juoksivat haistelemaan harvinaista 
aniksentuoksuista raidantuoksukääpää (Haplopo-
rus odorus). Selvisipä eräällä maastoreissulla myös 
eläin- ja kasvitieteilijän ero: eläintieteilijä huomaa 
hirven lantaläjän ja kasvitieteilijä hennon kasvin sen 
päällä. 

AAPASUOTA KARTOITTAMASSA  Erääksi kurssin 
kohokohdaksi ainakin itse koin pienissä ryhmissä 
tehdyn suotyyppien kartoituksen. Asemalla pereh-
dyimme kartoitettavan alueen ilmakuvaan, josta 
opettelimme tunnistamaan mm. jänne-rimpikom-
plekseja ja keskusvarastoaltaita sekä päättelemään 
veden virtaussuuntia. Aavanlamminaavan suuri 
aapasuokompleksi jaettiin pienempiin osiin, joista 
kukin ryhmä sai oman alueen määritettäväkseen. 
Ilmakuvat meille anteliaasti lahjoittanut Metsähal-
litus tullee hyödyntämään tuloksiamme ensi kesän 
kartoitusten yhteydessä.
 Itse pääsin kokeilemaan kurssilla opittuja suokar-
toittajan taitoja yhdessä Hannan ja Lauran kanssa. 
Tallustelimme alueellemme kirpeässä aamun viile-
ydessä puskista lentoon pyrähtävät naarasteeret seu-
ranamme. Kartoitettava alue löytyi hämmästyttävän 

helposti, mutta ensimmäinen määritys tuotti puoles-
taan suuria vaikeuksia. Paikalla oli sekä luhta- että 
nevalajeja, mutta mikään suotyyppi ei tuntunut sopi-
van kuvioihin. Lopulta pitkällisten epätoivon hetkien 
kautta päädyimme määrittämään suon luhtanevaksi 
– loogista eikö totta? Silloin vastaus vaan ei tuntunut 
yhtään loogiselta…
 Lähdimme kiiruusti eteenpäin, sillä ensimmäisellä 
kohteella aikaa oli palanut huolestuttavan paljon. 
Seuraavat suotyypit onneksemme tarjoilivat ratkai-
sujaan paljon helpommin, joten hyvä mieli kum-
pusi jälleen esiin syyskesän hyytävästä koleudesta 
huolimatta. Tyyppejä määrittäessämme tunsimme 
itsemme tärkeiksi, kun kerrankin saimme tehdä jotain 
oikeaa ja kunnollista. Meihin luotettiin niin paljon, 
että meidät päästettiin itseksemme maastoon. Itse-
näisen määrittämisen autenttisuus tosin karisi siinä 
vaiheessa, kun huomasimme Riston kävelevän meitä 
kohti… 
 Terävät kiljaisut keskeyttivät kartoituksemme. Jokin 
peto? Jokin haukka? Pikainen vilkaisu ympäristöön 
paljasti äänen lähteeksi kuitenkin kolme kuukkelia. 
Murensin palasen evässämpylääni korkealle mät-
täälle, ja asetuimme muutaman metrin päähän 
tarkkailemaan, kelpaisivatko sämpylänmurut ystävil-
lemme kuukkeleille. Hetken urheutta kerättyään eräs 
kuukkeli lennähti mättään päälle ja kävi nappaa-
massa leivänmurusen. Heti perään toinenkin yksilö 
rohkaistui hakemaan syötävää mättäältä. Kaunis 
kokemus mielissämme palasimme kuitenkin vähitel-
len arkitodellisuuteen ja jatkoimme kartoitusta.
 Kartoituksen aikana pallosararäme tuli tutuksi, 
sillä se tuntui kattavan puolet kartoitettavasta aluees-
tamme. Muut alueemme suotyypit taas olivat yllättä-
vän vähäravinteisia, eikä mitään runsasravinteisia 
paikkoja näyttänyt alueeltamme löytyvän. Kun eräs 
ruopparimpineva oli jälleen kallistumassa oligotrofi-
aan, kyllästyin, turhauduin ja päätin etsiä ruopasta 

Lettorikko kukki vielä elokuun lopussa 
kurssilaisten iloksi.

Sphagnumien määritys tuotti tuskaa.
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(=paljasta, upottavaa turvemassaa) jotain hienom-
paa. Jänteen laidalla seisoskellessani ja mutaa potki-
essani huomasin, että parin metrin päässä oli ruopan 
ympäröimä rahkasammalmätäs, jonka laita kimal-
teli kutsuvan vaaleanvihreänä. Siellä olisi varmasti 
jotain hienoa, mutta miten sinne pääsisi uppoamatta 
suohon? 
 Päädyimme kasaamaan kuol-
leista oksista nuotion askelmaksi 
mättään ja jänteen puoleenväliin. 
Nuotion päälle astuen harppasin 
mättäälle ja kouraisin käteeni tätä 
vaaleanvihreää kauneutta. Huo-
masin mättään alkavan upota ja 
yritin potkaista siitä vauhtia pääs-
täkseni jälleen jänteen laidalle. 
Sekä mätäs että nuotio kuitenkin 
joustivat allani ja loikkauksen jäädessä lyhyeksi 
läjähdin ruoppaan. Nuotio painui suohon, joten 
makkarat jäivät paistamatta. Toinen kumpparini jäi 
suohon ja itse konttasin jänteelle. Naurun tasaan-
nuttua Hanna kävi kiskomassa saappaani suosta ja 
hetken etsiskelyn jälkeen hötäkässä kadonnut hake-
mani sammalnäytekin löytyi. Tällä kertaa uhrau-
tuminen kannatti, sillä sammal oli Warnstorfia 
exannulata, joka nosti suon ravinteisuuden mesot-
rofian puolelle!

PALJON JÄI EVÄSNYSSÄKKÄÄN  Kokonaisuudes-
saan suokurssi oli hieman raskas ja kiireinen, mutta 
muuten loistava ja hyvin suunniteltu. Kurssi oli tänä 
vuonna hieman muita vuosia lyhyempi, joten sama 
asiamäärä oli tiivistetty lyhyemmälle ajalle. Ilta-
ruuan jälkeinen tuplaluento valui monesti saman-
tien korvista ulos, sillä maastopäivä ja iltaruoka 
ramaisivat. Luennoilla myös pienoista kummastusta 

herätti Teemu, joka luennoi kaljapullo kädessään. 
Raskaudesta kertokoon myös se, että kurssin loput-
tua hieman pienetkin housut hulahtivat ongelmitta 
jalkaan, ja kiireydestä se, että kurssin iskulauseeksi 
tiivistyi ”Ja taas mennään!”. Erityismaininnan saavat 
kyllä Lauri ja Henry, jotka tekivät äärimmäisyyksiin 

menevän suorituksen. Viimeisen 
illan karkeloiden ja pizzojen pais-
ton ollessa vielä aamuyöllä täy-
dessä vauhdissa pojat lähtivät 
ihailemaan Oulangan kanjonia. 
Mutkin kanjonille kertyi matkaa 
sellaiset 30 kilometriä ja kun vielä 
otti huomioon edellisen illan tunnin 
juoksulenkin, pojat ynnäilivät juos-
seensa 12 tunnin sisään marato-
nin.

Säätkin oikeastaan suosivat, sillä rankkasateilta väl-
tyttiin. Taisi Lauri olla oikeassa jättäessään sade-
vaatteet Ouluun sillä perusteella, että lähtiessä sää 
näytti siltä, ettei kurssin aikana sada. Lämpötila 
tosin tuli kurssin aikana hurjasti alaspäin. Ensimmäi-
sinä päivinä maastossa tarkeni t-paidalla, kun taas 
viimeisenä päivänä tyyppitentissä kädet menivät 
konttaan poolosta, collegesta, villapaidasta ja tuuli-
takista huolimatta. Tentissä allekirjoittanut sai myös 
muistutuksen kasviekologisista paskahommista, kun 
onnistui sotkemaan takkinsa ja suo-oppaansa som-
pasammalten (Splachnum sp.) peitossa olleeseen 
hirven läjään… 
 Kurssilla oppi siis valtavasti soista, lajeista ja 
suotyyppien määrittämisestä – ja hauskaakin pii-
sasi. Eväsnyssäkkään jäi paljon sellaista tietoa, 
joka todennäköisesti tulee hyödyttämään suuresti 
tulevaisuudessa. Oulangan satumaa tarjosi jälleen 
kerran unohtumattomia elämyksiä kaupunkien kii-
reisille asukeille!

Warnstorfia exannulatan eteen oli hieman uhrau-
duttava: Hanna  kiskoo Julianan kumisaapasta 
Sphagnumien seasta - tiukassa näyttää olevan…

Pizzataikinaan käytettiin jauhoja kolme kiloa, 
joten pizzoja paistettiin myöhälle yöhön.

Hopeanvalkoiset raskaat tertut näyt-
tivät aivan kuin lasista tehdyiltä; 
pariliuskaiset ihmekukat hehkuivat 
väriltään hämyisinä, ja niiden kar-
mosiininmustat teriöt olivat kuin 
kuninkaan kruunuja. Mutta hemuli ei 
nähnyt tätä kauneutta, hän laski vain 
heteitä ja lehtiä ja mutisi itsekseen: 
Tässä on kahdessadasyhdeksästoista 
numero minun kokoelmiini!

Tove Jansson: Taikurin Hattu
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onien kesätöistä palailevien bilsalaisten ja 
mantsalaisten syksyn ensimmäinen kurssi oli 

elo-syyskuun vaihteessa järjestetty sienikurssi. Vaikka 
opettajakunta pari viikkoa ennen kurssia pahaa pel-
käsi, oli sienisato erinomainen opettajien iloksi ja 
lattareita pänttäävien opiskelijoiden kauhuksi. 
Totta puhuen tuskin kovinkaan moni oli pahoillaan 
sienisadon runsaudesta, kun retkiltä jäi omaankin 
koriin karvarousku (Lactarius torminosus) ja herk-
kutatti (Boletus edulis) poikineen. Saimmepa nähdä 
muutamia tavallisuudesta poikkeavia sieniäkin, kuten 
Destroying Angelin, meikäläisittäin valkokärpässie-
nen (Amanita virosa) ja monille ennennäkemättö-
män haperonvieraan  (Asterophora lycoperdoides). 
Myös mm. limanuljaskoiden (Gomphidius glutinosus) 
sato oli normaalia parempi.
 Ensimmäiset yli-innokkaat opiskelijat saapuivat 
istumaan luentosaliin aloituspäivänä lauantaina heti 
kahdeksan jälkeen, muille kurssi alkoi yhdeksältä. 
Aamut kuluivat luentoja kuunnellessa ja lounaan jäl-
keen mentiin kävellen, pyörällä tai aina myöhässä 
olleella bussilla sieniretkelle. Myöhästelevää bussi-
kuskia kiusaten laulaa luikautimme muutaman ihas-
tuttavan sienilaulunkin matkan ratoksi. Normaalista 
sienestyksestä poiketen koriin, sankoon tai pussiin 
kerättiin lähinnä tuntemattomia sieniä. Astia täyttyi-
kin nopeasti, kun ei tarvinnut miettiä mitä kerää,

kunhan sieneksi tunnisti. Kuitenkin viimeisen päivän
retkellä tuttuja sieniä oli korissa enemmän kuin
outoja, sen verran hyvin opettajamme Annu Ruotsa-
lainen, Annamari Markkola, Teppo Rämä ja Tiina 
Rahko hommansa hoitivat. Retkien jälkeen päivät 
jatkuivat vielä kurssisalissa demojen parissa. Ahke-
rimmat jaksoivat istua iltaan saakka haistelemassa 
löyhkäseitikkejä (Cortinarius camphoratus) ja tuok-
suvalmuskoita (Tricholoma matsutake) ja ilmestyä 
taas aamulla reippaina luennoille. Kurssi huipentui 
maanantai-iltapäivän tenttiin, jossa lajilista kourassa 
(kiitos Annamari!) kiersimme 40 näytettä, tutkimme 
itiöiden väriä, jalan suomuisuutta ja lakin tahmai-
suutta. Nyt olemme sienituntijoita!

Tateista tympösiin A N N E- M A A R I T  O L L I L A

Kesä pipetin jatkeena
Olin harjoittelijana Kansanterveyslaitoksen Geneet-
tisen epidemiologian laboratoriossa. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön alaisen  KTL:n tehtävänä on edistää 
ihmisten mahdollisuuksia elää terveenä ja ehkäistä 
sairauksia. GE-laboratoriossa tutkitaan ihmisgen-
omin HLA-aluetta ja sen yhteyttä autoimmuunisai-
rauksiin. Tällä hetkellä tutkimus laboratoriossa on 
keskittynyt erityisesti lapsuusiän diabeteksen (T1DM) 
ja HLA-antigeenien välisen assosiaation selvitte-
lyyn.  Pakastimet ovat pullollaan T1DM-potilaiden ja 
heidän perheenjäsentensä näytteitä, joiden genotyy-
pitys oli harjoittelijoiden vastuulla. Työsarkaa riitti, 
sillä HLA-alue on perimämme polymorfisin kohta. 
Pelkästään B-geenistä tunnetaan n. 250 alleelia!  
Genotyypittäessäni itseni ja perheenjäseneni sain 
selville, että olemme sisareni kanssa HLA-haplo-
tyypeiltämme identtiset. Mahdollisen kudossiirron 

yllättäessä käymme siis toistemme varaosista eikä 
hylkimisreaktioita pitäisi ilmetä. Lisäksi eristin DNA:ta 
verinäytteistä, tutustuin  muihin työtehtäviin ja käyn-
nissä oleviin projekteihin. Harjoittelijoiden tehtäviin 
kuului, ikävä kyllä, myös laboratorion ns. karkean 
PCR-tilan siisteydestä huolehtiminen. Minut pereh-
dytettiin töihin kädestä pitäen ja sain apua ja tietoa 
aina, kun niitä tarvitsin. Laboratorio on keskittynyt 
laajamittaiseen genotyypitykseen ja DNA:n eristä-
miseen, joten siinä suhteessa työtehtävät eivät olleet 
kovin vaihtelevia, mutta ainakin työskentelyrutiini 
kehittyi kesän aikana. Harjoittelijat saivat tehdä töitä 
omaan tahtiinsa, eikä kukaan ollut hengittämässä 
niskaan. Sain myös vapaasti käydä tutustumassa 
muiden osastojen toimintaan. Työpaikkana KTL tar-
joaa varmasti niin geneetikoille kuin fysiologeillekin 
monia mahdollisuuksia.

T I I N A
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ukiessani tarinoita menneen kesän kenttäkurs-
seilta nostalgia täytti mieleni ja aloin muistella 

2,5 vuoden takaisia kommelluksia. Koska ystäväni 
ovat antaneet minun ymmärtää, että minulle sattui 
ja tapahtui kenttiksillä keskivertoa enemmän, ajat-
telin jakaa kokemukseni teidän kanssanne. Kaikista 
tapahtumista huolimatta – tai ehkä juuri niiden vuoksi 
– kenttäkurssikesäni oli ikimuistoinen. 

HIRVISUO VAATI VERONSA   Lintupäivien Hirvisuon 
retkellä jotkut ryhmät kuulemma pysyivät pitkos-
puilla, mutta Anteron ryhmä lähti pitkälle suotai-
paleelle, sillä muutaman kilometrin päässä olleen 
lammen lähelle kenties laskeutui jokin haukka. Hauk-
kaa ei näkynyt, mutta löytyi sieltä sentään kuikka, 
joka oli ryhmämme 111. laji. Monen kilometrin 
suossa rämpiminen ja tavattoman kirkas, aurinkoi-
nen päivä olivat kuitenkin liikaa migreenilleni. Takai-
sin tullessa suotaival tuntui loputtomalta migreenin 
takoessa päässä, mutta pysähtyäkään ei voinut, ellei 
halunnut vajota upottavaan suohon. Kun vihdoin 
tunsin kovan jäkäläkankaan allani, kaaduin voipu-
neena maahan. Migreenilääke onneksi tehosi suh-
teellisen nopeasti, joten meidän ryhmämme saapui 
bussille vain hieman myöhässä.

KOHTALOKAS VESIELUKKA  Migreeni vaivasi 
myös vesielukalla, vaikkakin kurssin johto luuli sitä 
krapulaksi. Onneksi ainakin osa opettajista lopulta 
tajusi asian vakavuuden ystävieni pitkällisten selitys-
ten jälkeen. Kiitos kamut! Migreenin lisäksi vesie-
lukka koetteli minua monella muullakin tavalla: 
Lentopalloa pelatessa peukalosta katkesi verisuoni, 
mikä nostatti sormeeni ihanan veripussukan. Verta 
tuli myös silloin, kun onnistuin preparoimaan omaa 
reittäni. Preparointiveitsen suojus oli nimittäin irron-
nut repussa ja kun nostin repun syliini, veitsi viilsi 
reidestäni palasen. Samaisella veitsellä oli aiemmin 
preparoitu harjusten mahalaukkuja, joten Paukku 
puhdisti haavan aika tarkasti. 
 Sähkökalastuksessa tuijotin suoraan alaspäin 
virtaavaa vettä, mikä vei tasapainotajuni, enkä 
käsittänyt olevani kaatumaisillani. Onneksi Emilian 
hätäinen huuto rannalta havahdutti Paukun, joka 
sai hihastani kiinni. Viimeisenä iltana synttäreitäni 
sekä Paukun ja Juhan maisterin papereita juhlitta-
essa tapahtui ehkä pahin kenttistapaturmani. Kaa-
duin täysin selvin päin portaissa: nilkkani muljahti 

ympäri ja tulin käsivarsi edellä puukaiteeseen. Seu-
raavan päivän tentin suoritinkin sitten yhdellä jalalla 
pomppien, hillitön mustelma käsivarressa.

KASVIKENTTIKSELLÄ RÖNTGENIIN  Kävin näyt-
tämässä jalkaa lääkärille vesielukan jälkeen, mutten 
ehtinyt käydä röntgenissä, ennen kuin kasvikenttis 
alkoi. Kasviksen Hailuodon osuus sujui osaltani aika 
mainiosti, ellei lukun oteta migreeniä, joka riehui 
silloinkin. Mitään tapaturmia ei oikeastaan tapahtu-
nut, mitä nyt satuin vetäisemään tyylikkäästi kumoon 
horsmapuskaan matkalla Nassakkaan. 
 Oulangalla onnistuimme eksymään omalla kas-
viretkellämme, mutta löysimme kuitenkin takaisin 
asemalle puolen yön maissa. Samaisella reissulla 
vesielukalla loukkaantunut jalkani väännähti kivi-
kossa pahan kerran ja kipeytyi hieman. Vaikka 
kipu ei nyt niin kovin suuri ollutkaan, Annamari 
katsoi parhaaksi viedä minut Kuusamoon röntge-
niin, kun muut suuntasivat kulkunsa tulvaniitylle. 
Monen tunnin odottelun jälkeen pääsin lääkärille, 
joka oli sitä mieltä, että minun pitäisi tuntea enem-
män kipua, jos jalkapöydässäni olisi murtumia. Kun 
kerroin, että minulla on migreenin takia todella 
korkea kipukynnys, lääkäri passitti minut röntgeniin. 
Illemmalla päästyämme jo takaisin asemalle tämä 
lääkäri soitti ja sanoi mieleeni syöpyneet sanat: 
”Siinä kohdassa, mihin kipupiste paikallistui, on 
luunpalanen irti. Lisäksi siinä on murtumia.”

HUHUT KIIRIVÄT MAAELUKALLE  Huhut tapa-
turma-alttiudestani olivat kiirineet maaelukkaa vetä-
neen Sepon korviin ja valaisivatpa muutamat 
kurssilaiset häntä asiasta aamuyön tunteinakin, kun 
sanaisia arkkuja auottiin Aliaksen parissa. Kun sitten 
käsivarteni uunin ylävastuksiin poltettuani menin 
opettajien kämpälle kysymään voidetta palovam-
moihin, Seppo hyppäsi säikähtäneenä sohvalta ylös 
ja virkkoi: ”Ai sinä, nyt kävi varmasti pahasti!” 
Seppo siirsi Hautajärvelle lähtöäkin hieman eteen-
päin, kun kuskin käteen täytyi etsiä palovammavoi-
detta, jota ei koskaan löytynyt. Viimeisen kerran 
minua kolhittiin ennen maaelukan tenttiä. Olin luke-
massa papanakisan tuloksia tenttisalin ovesta, kun 
Seppo sattui ryntäämään luokasta kovalla kiireellä 
ja läväytti oven täysillä päälleni. Naurunremakan 
aiheutti se, että Seppo huusi tenttisaliin muille opet-
tajille: ”Ette ikinä arvaa, kuka oli oven edessä!”

Kenttäkurssikommelluksia J U L I A N A  H E I K K I N E N
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iime syksynä pähkäilin ankarasti harjoittelupai-
kan valinnan kanssa. Enhän tietenkään voinut 

mennä harjoitteluun ihan mihin tahansa vaan har-
joittelupaikan oli yksinkertaisesti oltava… Noh,  täy-
dellinen tietenkin. Aikani pähkäiltyä eteeni sattui 
lupaava harjoittelupaikka ja niinpä sitten toukokuun 
puolessa välissä lähdin toisen harjoittelijan, Kirsin, 
kanssa Ruotsiin Tukholman yliopiston eläintieteelli-
selle tutkimusasemalle Tovetorpiin. 

MONIPUOLINEN HARJOITTELUPAIKKA  Tovetorp 
sijaitsee noin sata kilometriä Tukholmasta lounaa-
seen keskellä kaunista maaseutua. Lähimpään pikku-
kaupunkiin on matkaa noin 20 kilometriä. Tovetorpin 
asema on rakennettu vanhan maatilan ympärille ja 
osa aseman rakennuksista on kunnostettuja maati-
lan rakennuksia. Tilushistoriasta kielivät mm. vanhat 
koristepensaat ja omenapuut villien kuusipeurojen 
aitauksessa. Kesän aikana asemaa käyttivät tuki-
kohtanaan useat tutkijat ja pidettiinpä siellä myös 
joitain kenttäkursseja. Ruotsalaiseen opiskelukulttuu-
riin ei tosin tullut tutustuttua, sillä kurssilaiset viettivät 
aikaansa paljon omissa oloissaan ja niin teimme 
mekin.
 Harjoittelupaikkana Tovetorp oli hyvin monipuoli-
nen, sillä asemalla oli käynnissä erilaisia projekteja. 
Viime kesänä asemalla tehtiin mm. ravinnonvalin-
takokeita sekä villeillä että kesyillä kuusipeuroilla, 
tutkittiin seksuaalivalintaa kanoilla tai habitaatinva-
lintaa perhosilla sekä seurattiin antipredaatiokäyt-
täytymistä seeprapeipoilla ja neitoperhosilla. Itse

en ollut kaikissa asemalla tehtävissä projekteissa
mukana, mutta moneen hyvin erilaiseen projektiin 
pääsin kyllä kesän aikana tutustumaan.

ELÄINTEN TARKKAILUA JA KANANMUNIEN PUN-

NITSEMISTA  Toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa 
olimme mukana projektissa, jossa tehtiin Pararge 
aegeria –perhosella  kokeita. Noin nelisenkymmentä 
perhosta vapautettiin suureen kasvihuonetta muistut-
tavaan häkkiin, joka oli peitetty verkoilla. Perhosten 
annettiin elellä häkissä noin viikon ajan (myöhem-
min vain neljä päivää), jonka jälkeen ne kerättiin 
pois. Minun ja Kirsin tehtävänä oli käydä tarkkaile-
massa perhosia kaksi kertaa päivässä noin puolen 
tunnin ajan. Tarkkailun aikana meidän piti merkitä 
ylös, lentelivätkö ne ympäriinsä häkissä, paistatteli-
vatko ne auringossa, parittelivatko ne vai munivatko 
naaraat? Valitettavasti nämä perhoskokeet eivät 
ottaneet onnistuakseen, sillä pari päivää vapautta-
misen jälkeen perhosten lukumäärä putosi puoleen. 
Häkissä oli luultavasti niin kova saalistuspaine, että 
perhoset katosivat sen takia.
 Myös kanat tulivat kesän aikana tutuiksi. Ase-
malla oli kaksi väitöskirjatyöntekijää, jotka tutkivat 
seksuaalivalintaa viidakkokanoilla. Hannen opastuk-
sella opimme ottamaan kanoja kiinni ja antamaan 
niille värikapseleita, jotka värjäsivät kaikkien yksi-
löiden keltuaiset eri värisiksi. Hän opetti meitä myös 
tulkitsemaan kanojen sekä kukkojen dominanssisuh-
teita. Charlieta puolestaan avustimme alussa mitto-
jen otossa linnuilta ja myöhemmin kesällä kukkojen 

Tukholmasta sata km lounaaseen
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parituskokeissa. Autoimme Hannea ja Charlieta 
myös kananmunien punnitsemisessa. Ensin punnit-
tiin koko kananmuna, sitten pelkkä keltuainen ja 
määritettiin myös keltuaisen väri. Jossain vaiheessa 
meidän täytyi myös ottaa keltuaisista pipetillä näyt-
teitä keltuaisten karotenoidien määritystä varten.
 En muista tarkalleen, kuinka monta kananmu-
naa kesän aikana punnitsimme, mutta useita satoja 
niitä oli. Viimeisin muistikuvani huitelee jossain 600 
munan kieppeillä. Joskus keltuaisten erottelu oli 
jäänyt niin päälle, että kun iltasella alkoi tehdä 
munakasta iltapalaksi, niin kananmunaa rikkoessa 
meinasi erotella keltuaisen ja valkuaisen toisistaan.
 Pasia auttelimme pitkin kesää hänen tehdessään 
kokeita villeillä kuusipeuroilla. Hänen seurassaan 
perehdyimme videokameran käyttöön (kokeet vide-
oitiin), tarkkailimme peurojen syömiskäyttäytymistä 
ja teimme useita kiloja peuroille syötettäviä pel-
lettejä. Tuhosimmepa Kirsin kanssa kerran Pasin 
iltaharrastuksenkin, kun vasaroimme kaikki pelletti-
sankojen pidikkeet valmiiksi eikä Pasille jäänyt enää 
mitään naputeltavaa.
 Kesyjen kuusipeurojenkin parissa pääsimme työs-
kentelemään jonkin verran. Kun kesyjen peurojen 
ravinnonvalinnasta opinnäytetyötään tekevä Mari-
anne aloitti ryhmäkokeet peuroilla, oli apu hänelle 
tarpeen. Avustimme Mariannea saamaan tarvit-
tavan määrän peuroja koeaitaukseen ja puimme 
peuroille selkään eri väriset kankaanpalaset, jotta 
myöhemmin videolta olisi helpompi laskea, kuinka 
monta kertaa tietty yksilö vaihtoi hyvänmakuista 
sapuskaa ja pahanmakuista sapuskaa sisältävien 
sankojen välillä. Kokeiden aikana jännitystä elä-
määmme toivat kesypeura-aitauksessa viihtyneet jät-
tiläismäiset paarmat. Niiden pureman seurauksena 
olisi taatusti vuotanut kuiviin. No ehkä minä nyt 
vähän liioittelen… 

SALAPOLIISITYÖTÄ PEUROILLA  Juhannuksen 
molemmin puolin meidät työllisti villien kuusipeu-
ravasojen merkkaus. Homma perustui aika paljon 
peurojen tarkkailuun. Seurasimme peuralauman 
puuhia tarkkailutornista, ja kun laumasta erkani 
jokin naaras tai jonkin naaraan käyttäytyminen vai-
kutti ”epäilyttävältä”, päättelimme, että se oli vasonut 
tai vasoisi pian. Tämän jälkeen seurasimme kysei-
sen naaraan puuhia tiiviimmin ja, kun se seuraavan 
kerran poistui laumasta, tarkkalimme minne se meni 
ja minne se mahdollisesti piilotti vasansa. Naaraan 
palattua laumaansa meidän tehtävänämme oli etsiä 
sen vasa, ottaa se kiinni, punnita ja merkitä se. Jän-
nittävää, eikö? Käytännössä homma ei kuitenkaan 
aina ollut niin jännittävää, sillä suurimman osan 

ajasta peurat vain lepäilivät ja laidunsivat, eikä tuol-
loin tapahtunut mitään erikoista. Tällöin tarkkailu-
tornissa ehti ikävystyä moneen kertaan. Varsinkaan 
sateella ei ollut mitään mieltä mennä tarkkailemaan 
peuroja vasonnan varalta, sillä silloin peurat nököt-
telivät puiden alla ja pitelivät sadetta. Tämän opin, 
kun kerran sateisena päivänä manailin tarkkailu-
tornissa sitä, ettei peuroja näkynyt mailla eikä hal-
meilla.

JÄIKÖ RUOTSINLÄKSYT LUKEMATTA?  Kun kerran 
Ruotsissa oltiin, niin tottakai siellä tuli sitten puhut-
tua ruotsiakin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kynnys 
ruotsin puhumiseen oli suuri ja kun kerran kaikki 
asemalla puhuivat hyvää englantia, niin ruotsin 
puhuminen sillä reissulla jäi minimiin. Kuitenkin 
eräät reissun hauskimmat tapaukset liittyvät ruotsin 
puhumiseen. Kun olimme Kirsin kanssa seikkaile-
massa pari päivää Tukholmassa ja olimme osta-
massa metrolippua keskustaan, kokeilin ruotsinkielen 
taitojani lipunmyyjään. Lipunmyyjä ei kuitenkaan 
kuullut ensimmäisellä kertaa, mitä minä yritin sanoa. 
Hän vain tokaisi: Vad?
 Jostain kumman syystä en toistanut sanomaani 
enää ruotsiksi vaan vaihdoin kielen englanniksi. 
Tähänkö lipunmyyjä tokaisi suomeksi: Jäikö ruotsin-
läksyt koulussa lukematta? Leukani oli loksahtaa lat-
tiaan. Lipunmyyjä sattui olemaan suomalainen.
Toisen kerran meidät tunnistettiin suomalaisiksi 
eräässä ravintolassa. Kirsi tilasi tarjoilijalta pizzan 
ruotsiksi, jolloin tarjoilija kysyi häneltä: Är du finska? 
Suomalainen aksentti oli paljastanut tarjoilijalle, ettei 
kyseessä ollut ruotsalainen.
 Kolmannen kerran paljastuimme suomalaisiksi 
aksenttimme perusteella bussissa, kun olimme 
menossa Vikingin terminaaliin. Kysyimme ruotsiksi, 
kuinka paljon bussilippu maksoi. Vanha bussikuski-
nainen tokaisi suomeksi, että se on kaksikymmentä 
kruunua per nuppi. Tällä kertaa yllätys ei ollut yhtä 
suuri kuin metroasemalla aikaisemmin, mutta tapaus 
kyllä huvitti.

OMA MAA MANSIKKA  Virallisesti kaksi kuukautta 
kestänyt harjoittelu venähtikin kahdeksi ja puoleksi 
kuukaudeksi.  Kun lähdön aika koitti, tunteeni olivat 
ristiriitaisia. Olo oli haikea ja mieli olisi tehnyt jäädä 
pidemmäksikin aikaa. Toisaalta olin koko kesän ollut 
pois Suomesta, joten kotiinpaluukin maistui ihan 
hyvältä. Kesä Tovetorpissa oli hyvin antoisa.  Pääsin 
työskentelemään erilaisissa projekteissa ja tutuiksi 
tulivat niin työskentely ulkona kentällä kuin puuhas-
telu sisällä labrassa. Kiitokset Pasille, Karille ja Kir-
sille ikimuistoisesta kesästä.
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un saman katon alla opiskelee tai työskentelee 
liki 30 000 henkilöä, tarvitaan joku, joka pitää 

huolen siitä että heillä on luentosali minne mennä. 
Joku, jolta saa vuokrattua yliopiston auton. Myös 
postin on mentävä perille ja ovien sulkeuduttava 
illan koittaessa. Tarvitaan siis virastomestari, joka 
kiitää potkulaudallaan pitkin yliopiston käytäviä.
 Terminä virastomestari saattaa kuulostaa hieman 
oudolta, mutta sen edeltäjä, vahtimestari, lienee 
monelle tutumpi. Virastomestari-nimike on ollut 
käytössä viime vuoden lokakuusta. Lehdykkä kävi 
tapaamassa pääaulan virastomestareita, eivätkä he 
pahastuneet, vaikka haastattelun aikana useam-
man kerran haksahdimmekin käyttämään vanhaa 
termiä. Pääaulan lisäksi virastomestareilla on toi-
mipisteet myös päärakennuksessa, tietotalossa sekä 
kasvatustieteiden- ja humanistisessa tiedekunnassa. 
Linnanmaalla työskentelee noin parikymmentä viras-
tomestaria ja tämän lisäksi myös muilla kampuk-
silla ja pääkirjastolla on omansa. Muutama vuosi 
sitten kaikki virastomestarit olivat miehiä, mutta 
nykyään heidän joukkonsa koostuu sekä miehistä 
että naisista. Koulutukseltaan virastomestarit ovat 
alunperin sangen kirjavaa joukkoa. Nykyään on 
kuitenkin mahdollista suorittaa oppisopimuskoulu-
tuksena virastomestarin tutkinto. Noin puolet Oulun 

yliopiston virastomestareista onkin tämän tehnyt ja 
loput ovat koulutuksessa. Haastattelun ajankohta oli 
hieman ennen puolta päivää syyskuun ensimmäi-
sellä viikolla. Tämä näkyi erittäin hyvin, sillä aina 
välillä joku tuli kysymään apua etsiessään oikeaa 
luentosalia. Oli erittäin mielenkiintoista olla hetki 
tiskin toisella puolella ja seurata yliopiston tapah-
tumia. Varsin pian meille selvisi, että virastomesta-
rin työ on erittäin vaihtelevaa, eikä yksikään päivä 
ole samanlainen. Joka päivälle on toki omat rutii-
ninsa, mutta jokin äkillinen muutos, vaikkapa palo- 
tai murtohälytys keskeyttää muun toiminnan. Palo-
hälytysjärjestelmä toimii yhteistyössä palolaitoksen 
kanssa ja tarvittaessa apu saadaan paikalle nope-
asti. Virastomestarit ovat työnsä puolesta tekemisissä 
kaikkien yliopiston laitosten, henkilökunnan sekä 
opiskelijoiden kanssa. Heidän tehtäviinsä kuuluu 
esimerkiksi nestetypen ja verstaan kaasun tuominen 
biologian laitokselle. 
 Lehdykän kaksihenkisen toimituksen toinen puo-
lisko (arvatkaapa kumpi…) on hukannut avaimensa 
useamman kerran ja – ainakin tähän mennessä – 
ne ovat löytyneet joko virastomestareilta tai laitok-
sen toimistosta. Näin kävi myös haastattelua edel-
täneenä iltana. Kuulemamme mukaan ihmiset ovat 
yliopistolla erittäin rehellisiä ja virastomestareille 
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tuodaan paljon löytötavaraa päivittäin. Avaimet ja 
lompakot ovat näistä yleisimpiä ja usein käy niin, 
että tavara toimitetaan takaisin ennen kuin omistaja 
on edes ehtinyt sitä kaivata. Lyhyt katsaus löytöta-
varalaatikkoon paljasti, että ihmiset hukkaavat mitä 
kummallisimpia esineitä. Tai ei ehkä niin kummalli-
sia, mutta sellaisia, joita luulisi etsittävän heti kun 
ne ovat hävinneet. Joukossa oli mm. pankkikortti, 
kelloja, silmälasit, avaimia sekä kaikenlaista muuta 
pientä roinaa. Suuri osa tavaroista löytyy kopioko-
neilta ja naulakoilta. Naiset hukkaavat myös paljon 
tavaroita vessoille.
 Vierailun lopuksi toimitus pääsi kokeilemaan aitoa 
virastomestarin potkulautaa. Kulkupeli oli Helkama 
Strolly -merkkinen, väriltään metallinen tumman-
vihreä ja siinä oli edessä tavarakori. Hetken mie-
tittyämme uskaltauduimme potkimaan. Potkulauta 
kulki varsin herkästi ja vaivatta, tosin ruuhka-aikaan 
emme uskaltaneet tehdä mitään isoa, saati sitten 
vauhdikasta kierrosta. Etujarru toimi erittäin tehok-
kaasti ja pysäytti matkanteon kuin seinään. Lauta oli 
tosin hieman kiikkerä ja heilui sivusuunnassa, joten 
sen potkiminen vaatii taitoa. Kenties tämä ei tunnu 
kovassa vauhdissa. Virastomestareille potkulaudat 

ovat tarpeen, sillä työpäivän aikana on päästävä 
liikkumaan nopeasti ja kutsu voi käydä yllättäen toi-
seen päähän rakennusta. Itse asiassa haastattelu 
keskeytyi, kun hälytyslaitteet alkoivat piipata ja 
ilmoittaa tulipalosta kasvatustieteiden tiedekunnassa. 
Eräs virastomestari hyppäsi saman tien potkulau-
dan selkään ja viiletti tapahtumapaikalle. Muu-
taman minuutin kuluttua hän kuitenkin palasi jo 
takaisin, sillä kasvatustieteen omilla miehillä oli jo 
homma hoidossa.  Kukaan haastattelemamme hen-
kilö ei muistanut, milloin potkulaudat ovat tulleet yli-
opistolle, mutta ilmaus ”kauan sitten” ei ole kovin 
väärässä. Myös monet muut ylipiston yksiköt ovat 
myöhemmin hankkineet henkilökunnalleen potku-
lautoja. Opiskelijoiden ei kuitenkaan kannata tuoda 
omia potkulautoja, sillä siitä syntyisi varsinainen 
kaaos eikä hyvä idea palvelisi enää ketään.
 Lehdykkä kiittää juttua varten haastateltuja viras-
tomestareita yhteistyöstä ja toivottaa mukavaa joulun 
odotusta. Kenties tapaatte myöhemmin meistä sen, 
jolla on tapana hukata avaimensa. Ja ai niin, 
koska vahtimestarit ovatkin nykyään virastomesta-
reita, pitäisikö heistä käyttää vaksin sijaan nimitystä 
”viksi”?

alven ensimmäisiä pakkasia uhmaten Lehdykän 
testiryhmä pukeutui toppa-asuihin ja suuntasi 

marraskuun 23. päivän aamuna Tietomaahan. Van-
halle tehdasalueelle pystytetty kokonaisuus esittelee 
tieteen eri alojen ilmiöitä havainnollisesti ja kan-
santajuisesti. Kyseisenä päivänä paikalla oli useita 
lapsiperheitä, jotka on myös otettu hyvin huomioon 
näyttelykohteita kehitettäessä. Tiilitalon sisääntulo-
aula on avarampi kuin ulkoa osaisi arvata ja siellä 
on lipunmyyntipisteen lisäksi mm. kahvila ja myy-
mälä. Varsinaiset näyttelyt sijaitsevat ylemmissä 
kerroksissa, joista pääsee myös näkötorniin sekä vie-
reisen rakennuksen elokuvateatteriin. -Aloitetaan!

PIENIÄ TUTKIJOITA  Toinen kerros on jaettu kol-
meen osaan: aisteihin, testeihin ja lapsille suunnat-
tuun hoksottimeen. Menimme luonnollisestikin ensin 
viimeisenä mainittuun. Hoksottimessa on perheen 
pienimmille sovellettuja tehtäviä, kuten palapelejä 
ja hiekkapiirrin. Hurjimmat pääsevät kokeilemaan 
tarraseinää ja kuukävelyä. Valitettavasti molempien 
painorajoitus on 30 kilogrammaa, joten jouduimme 

seuraamaan vierestä miten erään perheen lapset 
testasivat ne. Perheen äiti oivalsi hyvin tarraseinän 
idean: hän ripusti haalariin pukeutuneen pojan 
parin metrin korkeuteen. Lapsi jäi roikkumaan eikä 
pystynyt liikkumaan mihinkään –seinä onkin mitä 
mainioin ja todennäköisesti suhteellisen halpa las-
tenvahti (jo huolestuneille lukijoille kerrottakoon, 
että poika kyllä irrotettiin seinästä). Hoksottimen 
eräs pöytä on täynnä vipuja ja valoja, joita pai-
nelemalla tulevat einsteinit voivat kokea olevansa 
suuriakin vyysikoita. Hieman isompina einsteineina 
innostuimme seinässä olevasta kammesta. Koska sen 
pyöritys ei ensin saanut aikaan mitään toimintaa, 
niin väänsimme kampea ympäri monta kierrosta 
kunnes päätimme luovuttaa. Tällöin myös paljastui 
jutun idea ja kaiuttimista pärähti soimaan varsin 
kovaäänisesti Cheriä, mikä ei loppunut ennen kuin 
kampi oli pyörinyt takaisin alkuun.
 Aisteissa ja testeissä saa kulumaan aikaa vaikka 
kuinka paljon, varsinkin jos tekee ne useamman 
kerran. Erilaisten reaktionopeus- ja tasapainotestien 
lisäksi paikalla on perinteisempiäkin, kuten väriso-
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keus- ja näkötesti. Kaikkein innokkaimmat voivat 
tutkia itseään kameramikroskoopilla, mennä leikisti 
veden alle tai rakentaa mittojensa mukaisen polku-
pyörän. Vempeleistä saa eniten irti, kun tulee pai-
kalle muutaman kaverin kanssa ja ottaa tutkimisen 
kilpailun kannalta –kunhan vain muistaa pitää huu-
morin takataskussa. Testien valikoima on laaja, joten 
jokainen pääsee voittamaan vuorollaan. Ja tiukim-
mat kisat testiryhmäläiset huomasivat monesti käy-
vänsä itseään vastaan yrittäessään parantaa omia 
suorituksiaan kerta toisensa jälkeen.

KIVA PEILI  Toisesta kerroksesta pääse pelihuoneen 
kautta lasihissillä näköalatorniin. Tornissa oli nor-
maalia sisälämpötilaa kylmempää, joten emme jää-
neet ihastelemaan talvista Oulua kovinkaan pitkäksi 
ajaksi. Tornin seinillä on perinteisiä näköharhakuvia 
ja keskellä useita peilejä, joista yhdestäkään ei näe 
itseään normaalin mallisena. Näistä ehdottomasti 
paras on hoikentava peili, joka myös tuo pituuteen 
lisää senttejä. Harmi vain, että kuvajainen on vain 
kuvajainen… Näköalatasanteelta kannattaa laskeu-
tua portaita pitkin, sillä matkan varrella on pieni 
näyttely tähtitieteestä sekä kokoelma hologrammi-
kuvia. Tornin ala-aulassa on vielä geeniteknologiaa 
esittelevä Huomen-näyttely. Pipetit, epparit ja DNA-
rihmat näyttivät sen verran tutuilta (ja ekologeille 
myös osittain pelottavilta) että kiiruhdimme sen läpi 
varsin nopeasti. 

STEPPAILEVAT JÄÄKARHUT  Tietomaan teatte-
rissa esitetään tällä hetkellä ”Alaska” -jättielokuvaa. 
Jylhät maisemat pääsevät oikeuksiinsa suurella val-
kokankaalla ja niitä olisi varmasti katsonut kauem-
minkin kuin 40 minuuttia. Elokuva keskittyy Alaskan 
luontoon ja sen vuodenaikoihin. Alussa luodaan 

katsaus menneeseen ja selvitetään eliöiden levittäy-
tymistä alueelle viimeisen jääkauden aikana. Tämän 
jälkeen seurataan elämää keväästä seuraavaan 
vuoteen. Elokuvan pääosassa ovat maisemien lisäksi 
mm. karibut, karhut, lohet, jääkarhut ja merileijonat. 
Musiikki on tyypillistä ”klassista”, joskin sitä on käy-
tetty hauskasti: jääkarhun poikasten astellessa tasa-
tahtiin musiikin mukaan suurimmat naurut tulivat 
takapenkin biologeilta, eivät lapsikatsojilta. Muista 
kohokohdista mainittakoon simpukoita kaivanut kettu 
(joka päätoimittajan mielestä muistutti hämmästyt-
tävästi Ice agen Scratia) sekä suoraan kameraan 
röyhtäillyt merileijona (mikäli veden alla voi röyh-
täillä). Ainoan miinuksen elokuva saa niistä har-
voista kuvista, joissa esiintyy nykyihmisen toimintaa: 
punainen lentokone vuoriston yllä ei testiryhmän 
mielestä oikein sopinut muuhun kerrontaan.

AALTOLIIKETTÄ  Kaikille tuleville fakiireille löytyy 
oma ja (suhteellisen) turvallinen ensipiikkimatto kol-
mannesta kerroksesta, jossa esitellään fysiikan, sään 
ja elokuvien ilmiöitä. Ympäristötietouteen keskit-
tyneessä nurkkauksessa maapallon väestölaskuri 
raksuttaa pelottavan nopeasti ja kello 15 sen 
lukema oli 6223384946. Häpeillen on tunnustet-
tava, että testiryhmä sai kahdenkymmenen kysymyk-
sen ympäristövisassa vähemmän oikeita vastauksia 
kuin yleistietovisassa. Täällä elokuvafriikit voivat 
kokeilla animaation tekoa ja testata, tunnistavatko 
valkokankaiden tähdet high school -kuvista. Muut 
voivat halutessaan pientä maksua vastaan lähettää 
itselleen kirjeen, joka postitetaan heille tulevaisuu-
dessa heidän haluamanaan päivänä. Mielenkiintoi-
sin on kuitenkin parimetrinen läpinäkyvä vaakasuora 
muoviputki, joka sisältää pieniä styrox-palloja. 
Putki on yhdistetty jonkinlaiseen mölytoosaan, jonka 
äänen taajuutta muuttamalla pallot muodostavat 
erilaisia aaltoja. Näin jälkeenpäin ajateltuna siinä 
taisikin olla hauskinta se kova ääni eikä suuri tie-
teellinen löytö.

”DEN GLIDER IN”  Ylimmässä kerroksessa sijaitsee 
urheilunäyttely, jossa pääsee kokeilemaan taitojaan 
esimerkiksi jääkiekkomaalivahtina tai koripalloili-
jana. Valitettavasti mäkihyppysimulaattori oli juuri 
kyseisenä viikonloppuna lainassa, joten se jäi tes-
taamatta. Näyttelyn seinillä on varoituksia, joissa 
kehotetaan sydän- tai selkäsairauksista kärsiviä hen-
kilöitä välttämään liiallista rasitusta. Varoitukset ovat 
todella tarpeen, sillä allekirjoittanut innostui pomp-
pimaan siihen malliin, että selkä- ja jalkalihakset 
menivät aivan jumiin. Näyttelyn sivuhuoneessa on 
valkokangas ja pieni katsomo, jossa voi katsoa suo-

M A R J A A N A H E L L S T E N

Toimittaja on juuri hoksannut, että pään takana 
olevat käyttöohjeet jäivät lukematta.
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johtopäätöksensä, joskin tilastollista testausta varten 
otoskoko taitaa olla liian pieni. Ehkä Tietomaassa 
vietetty aika kuitenkin noudattaa Gaussin kello-
käyrää, kuten useimman biologiset ilmiöt.

malaisen urheilun huippuhetkiä ja myös niitä hetkiä, 
jolloin meille on juotettu kerran jos toisenkin kuului-
saa karvasta kalkkia. Koosteet ovat melko pitkiä, 
joten katsastimme vain jääkiekon riemut ja talviur-
heilun kauhut. Paikalla on myös jukeboksi, josta 
voi valita urheiluun liittyviä tai sen tunnetuiksi teke-
miä kappaleita. Näistä oli biologin sydäntä lähinnä 
ehdottomasti Röllin voimistelulaulu.

MITÄ JÄI KÄTEEN?  Lyhyesti ja ytimekkäästi: haus-
kaa oli! Pelien ja testien parissa olisi voinut viipyä 
pidempäänkin ja elokuva ansaitsee toisen katselu-
kerran. Erityisen maininnan saa vielä Tietomaan 
vessa. Ulkoisesti siinä ei ole mitään merkillistä, mutta 
paikka on erittäin siisti ja siellä tuoksuu. Siis todella 
hyvälle. Lopuksi todettakoon, että Tietomaan esit-
teessä mainittu vierailuaikasuositus 3-4 tuntia on 
todennäköisesti tarkoitettu lapsiperheille. Kahden 
biologin testiryhmällä aikaa nimittäin vierähti peräti 
kuusi tuntia, vaikka fysiikkaosasto jätettiin lähes 
kokonaan tutkimatta. Tästä jokainen voi tehdä omat 

Päätoimittaja pelaa Tietomaan pajatsoa puuna-
peilla, jotka muodostavat biologeille tutun Gaussin 
kellokäyrän.

Killan fuksieksku järjestet-
tiin taas tänä vuonna perintei-
seen tapaan Hailuodossa Perämeren 
tutkimusasemalla. Viikonlopun viettoon lähdet-
tiin bussilla yliopistolta perjantai-iltapäivänä neljän 
maissa. Penkit täyttyivät mukavasti fuksien ollessa 
enemmistönä. Perjantai-iltana fuksit pääsivät kier-
tämään erilaisia toimintarasteja. Ensimmäisenä oli 
laitoksen orientaatioon kuuluvia pähkinöitä: fuksit 
esimerkiksi maistelivat eri makuisia aineita, mikro-
skopoivat sipulia tai arvuuttelivat hauskoja latinan-
kielisiä nimiä. Niiden lisäksi fuksit pääsivät mm. 
lusikoimaan klimppikiisseliä aikaa vastaan, etsi-
mään kaljapulloja ulkoa pimeästä ja näyttelemään 
pantomiimeja biologisista aiheista. Loppuilta ja alku-
aamu olikin saunomista ja riemua liiterissä.
 Lauantaiaamuna vanhemmat opiskelijat kertoi-
vat fukseille eri suuntautumisvaihtoehdoista laitok-
sellamme. Riemuliiteri täyttyi kiitettävästi, vaikka 
useimmilla unta ei ollut takana montakaan silmä-

ystä. Puolilta päivin kulku suunnattiin Ranta-Sump-
puun haasteotteluun Sigman kanssa. Kyseessä oli 
suomalainen jalkapallo. Siinä pelaajilla oli pääs-
sään paperipussit, joihin on tehty kaksi reikää ja 
reikiin oli laitettu wc-paperirullan hylsyt. Sekä pelaa-
jilla että yleisöllä oli hauskaa! Syntaksiksen fukseista 
koottu joukkue pesi sigmalaiset mennen tullen ja 
pokkasi aiheellisen palkinnon, wc-paperipakkauk-
sen. Hyvä fuksit!
 Pelin jälkeen lepäiltiin ja purettiin perjantai-iltaisen 
suunnistuksen tehtävät. Sitten ilta jatkui vapaamuo-
toisesti. Makkaranpaisto pihalla jäi tosin haaveeksi, 
koska koko viikonloppu oli kovin sateinen. Menoa 
se ei kuitenkaan haitannut, vaan sunnuntaina paluu-
matkalle lähti iloisia, joskin väsyneitä, bilsalaisia. 
Kiitos kaikille osallistujille ja ensi vuoteen! 

 

Fuksieksku Hailuodossa 
A N N A T A M M I L E H T O
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uinka väärässä ihminen voikaan olla, kun 
kuvittelee tekevänsä 15 litraa perunasalaattia 

parissa tunnissa? Vastaus kuuluu, että hyvin vää-
rässä. Onneksi sain ystäväni Hannan apuun, sillä 
muuten kuorisin varmasti edelleenkin perunoita. 
Saimme myös Hannan tuttavapiiriin kuuluvan kokin 
laskemaan, kuinka paljon tarvikkeita niin suuren 
määrän tekemiseen tarvittiin, sillä eihän meillä 
poloisilla ollut siitä aavistustakaan. Kun kuuden 
aikaan pyöräilimme kauppaan ostamaan tarvik-
keita, olimme vielä toiveikkaita, mutta raskaiden 
kassien kanssa takaisin pyöräillessä pieni huoli hiipi 
mieliimme. Se huoli oli myös aiheellinen: Kuudessa 
kilossa perunoita oli keittämistä ja kuorimista. Ja 
kun olimme kuorineet pari kiloa sipulia, silmistämme 
valuvaa kyynelmäärää olisi voinut verrata Niaga-
ran putoukseen. Sinnikkyys palkittiin kuitenkin puoli 
kahden aikaan yöllä, kun kaksi ämpärillistä peruna-
salaattia oli valmiina.
 Tekemämme perunasalaatti oli tarkoitettu laitok-
semme perinteisiin Sadonkorjuujuhliin, joita vietettiin 
tänäkin vuonna viihtyisässä Valon talossa. Tapahtu-
man onnistumista jännittäneiden killan hallituslaisten 

iloksi paikalle kokoontui runsaasti sekä opiskelijoita 
että henkilökuntaa – maaginen sadan vieraan raja-
kin ylittyi kuudella. Järjestäjien pahin jännitys karisi 
siinä vaiheessa, kun salin pöydät olivat täyttyneet ja 
ihmiset juttelivat rauhassa ja nauttivat syksyn sadon 
antimia. Erityisen paljon kehuja keräsi emäntämme 
Merjon tekemät aivan mahtavat täytekakut. Flavour-
yhtye viihdytti juhlavieraita ja veti porukan tanssilat-
tialle soittamalla hyvää musiikkia.
 Illan huipentumana nähtiin opiskelijoiden ja hen-
kilökunnan musiikkiesitykset. Nimenkeksimisongel-
mien vuoksi opiskelijoiden kokoonpanolle ei keksitty 
nimeä, mutta nimettömyydestään huolimatta pipo-
päiset rappaajat tempaisivat yleisön mukaansa 
Luonto-rapillaan. Esitys kirvoitti katsomosta hurjat 
aplodit ja esiintyjät taputettiin lavalle kumarta-
maan. 
 Kasvifysiologien runsas saapuminen juhlapaikalle 
antoi vihjeitä tulevasta, vaikkei kukaan uskaltanut-
kaan toivoa, että kauan odotettu Plant Hormony Sis-
ters esiintyisi vihdoin. Mustapukuisten pitkälettien 
lavalle nouseminen täytti kuitenkin monien toiveet. 
Rap vaihtui heviin. Katsojien mieliin syöpyi takuu-
varmasti Anjan hurja kitaransoitto, Anneli Roskilde-
paidassaan, Hely punaisessa peruukissaan tai pitkät 
hiukset heiluen mossanneet kasvifysiologian labro-
jen assarit. ”Tajuutsä?”
 Esitysten jälkeen juhlan järjestäjät saattoivat huo-
kaista helpotuksesta, kun juhlavieraita oli onnis-
tuneesti syötetty, juotettu ja viihdytetty. Juhlinta 
kuitenkin jatkui aamuviiteen, jolloin Valon talon ovet 
sulkeutuivat vuodeksi.

Satoa korjaamassa

Kauan odotettu kokoonpano Plant Hormony 
Sisters esiintyi vihdoin.

Flavour-yhtye tanssitti juhlaväkeä.

J U L I A N A  H E I K K I N E N
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Junttibileet

Bilsalaisten joukkue Gulo gulo pokkasi kossu-
pullon palkinnoksi eukonkanto-kisasta.

J U L I A N A  H E I K K I N E N

Rehtiä aikamiespoikaa Emiliä (2. vasemmalta) on lykästänyt ja hehkeät sulottaret 
ovat piirittäneet hänet.

un tieto tulevista Junttibileistä saapui, suun-
nistimme parin ystäväni kanssa innokkaina 

Toppilan kierrätyskeskukseen etsimään asiaankuu-
luvia vaatteita. Toinen 
toistaan kamalampien 
rytkyjen löytyessä nau-
rumme raikui siihen 
malliin, että kierrätys-
keskuksessa työsken-
televä nainen kysyi, 
olemmeko mekin 
menossa niihin bilei-
siin. Ilmeisesti monet 
muutkin olivat hakeneet 
junttivarustusta samai-
sesta paikasta. Ihan 
kaikkea sieltä ei vielä 
oltu kuitenkaan viety, 
sillä komeat kukka-
mekot ja leikkikorvik-
set irtosivat muutamalla 
kymmenellä sentillä.
 Junttibileet järjestet-
tiin yhdessä maantie-
teilijöiden ja geologien 
kanssa Teekkaritalolla 
Kaijonharjussa. Paikal- 
le kertyi toinen toistaan 

kukoistavampia sulottaria ja komeampia  kaksilah-
keisia. Pihalla järjestettiin erilaisia kilpailuja, mm. 
eukonkanto, josta kossu-pullon pokkasi bilsalaisten 
menestyksekäs joukkue Gulo gulo. Kilpailut olivat 
kuitenkin sen verran kovaäänisiä, että virkavalta 
saapui useampaankin kertaan hiljentelemään junt-
tijoukkiota. Loppuilta menikin aika vaisuissa mer-
keissä, sillä illan bändiä kiellettiin esiintymästä ja 
musiikkiakin piti soittaa niin hiljaa, että sen hädin 
tuskin kuuli.
 Juhlissa palkittiin toki illan hehkein kuningatar 
ja näyttävin kuningas. Bilsalaiset näyttivät panos-
taneen (vai lienemmekö me luontaisesti kaikista 
junteimpia) junttiasusteisiin muita enemmän, joten 
voittajakaksikko, Tiina ja Jussi, löytyi myös meidän 
joukostamme. Muista juhlavieraista mainittakoon 
rehti aikamiespoika Emil, joka etsi maataloonsa 
emäntää tositarkoituksella. Emil jakoi illan aikana 
lappusia, joista kävi ilmi, että häneltä löytyi lehmiä, 
sikoja ja strutseja, mutta naisen kädenjälki ja lämpö 
puuttuivat. Tämä tarina ei kuitenkaan kerro, löysikö 
Emil emäntää vai joutuiko hän palaamaan Etelä-
Pohjanmaalle yksinään.

220
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aikakissan salaiset seikkailut

Taikakissa kulkee eteenpäin taakseen 
katsomatta.

Kapakasta tulvahtava metakka puistattaa 
Taikakissaa.

Taikakissa huomaa maassa näkinkengän. 
Se on kaunis ja vaaleanpunainen.

Ympäröivä häly käy pusertavaksi. Taikakissa 
kiiruhtaa askeleitaan tiiviisti katuun tuijottaen.

Taikakissa nousee raskaan väsymyksen jälkeen 
sängystään salaisessa huoneessaan.

Päivä ei ole tuonut odotuksia tullessaan, vaikka 
on jo myöhä. Taikakissa kiiruhtaa ulos.
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1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä aiot Oulussa?
3. Mikä on biologin tärkein ominaisuus ja mihin sitä tarvitaan?

Lehdykkä esittelee: Fuksit

ULLA KEMIN PIENRYHMÄ

1. Olen Liisa Kuonanoja ja tulen Ylä-Savosta, Kiu-
ruvedeltä. 
2. Opiskelun lisäksi aion pitää sopivasti hauskaa... 
3. Tällä hetkellä se tuntuu olevan loistava nimimuisti, 
että muistais hirveen määrän eri lajeja.  

1. Krista Korhonen Viitasaarelta. 
2. Elää opiskelijaelämää (mitä siihen sitten ikinä 
kuuluukin). 
3. Ehkäpä se sitten on se terve uteliaisuus, jota tar-
vitaan sekä kehittämiseen että kehittymiseen.
 
1. Olen Anni Korteniemi Vuokatista, Kainuusta.
2. Täällä Oulussa aion tutustua uuteen kaupunkiin 
ja uusiin ihmisiin ja jatkaa entisiä harrastuksiani. Ai 
niin, aion myös opiskella biologiaa :)
3. Luulen, että perinnöllisyystieteilijän on ymmärret-
tävä solun valtava pienuus ja muut hämmästyttävät 
yksityiskohdat, muuten kai perinnöllisyystieteessä ei 
olisi mitään jännää... Kasvibiologin on omattava 
huomattava määrä kärsivällisyyttä, jotta innostus ei 
lopahtaisi heti ensimmäiseen kasvidemoon. Eläin-
tieteilijän taas on hyväksyttävä se karu tosiasia, että 
linnut eivät olekaan kasvien tavoin paikallaan pysy-
viä eliöitä. Niillä on siivet, joita ne osaavat käyttää 
yllättävän hyvin...

1. Olen Anni Korteniemi, 23-vuotias pohjoisen 
tyttö. Olen kotoisin Turtolasta, mutta ennen muuttoa 
Ouluun olen asunut kuitenkin myös Kemissä, Helsin-
gissä ja Rovaniemellä.
2. Oulussa olen ajatellut opiskella, tehdä töitä, har-
rastaa ja tutustua uusiin ihmisiin.
3. Vaikea sanoa vielä tässä vaiheessa ominaisuuk-
sista mitään, mutta mielestäni terve uteliaisuus ja 
aito kiinnostus työtä kohtaan varmasti auttavat pitä-
mään mielenkiintoa yllä.

 1. Olen ihminen nimeltään Lotta Korhonen ja tulen 
normaalia maantiekarttaa katsottaessa lähes millil-
leen vastapäiseltä puolelta Suomea Oulusta katsoen. 

Toisin sanoen tulen keskeltä Kainuun korpimaita 
Kuhmosta.
2. Periaatteessa tähän pitäisi vastata ”Aion polkea 
reippaasti aamuvarhaisella kaikenlaisella säällä 
valittamatta viisi kilometriä uskollisella pyörälläni 
oudon hiotun kivimötikän luo, jättää pyöräni ja
painella iloisesti sisälle. Sen jälkeen kiipeän raput 
ylös/painelen jonnekin päin loputtomia käytäviä 
saapuen maaliin ajalleen. Lopulta kirjoitan käsi 
krampanneenakin outoja asioita oudoista asioista 
vihkooni ja illalla nyrjäytän niskani koettamalla 
lukea kirjaa, jonka rinnalla raamattu ja koraanikin 
vaikuttavat Aku Ankan taskukirjoilta.” En kuitenkaan 
vastaa näin. Sen sijaan sanon rehellisesti, etten tiedä 
mitä tähän pitäisi vastata. Syödä? Nukkua? Lukea? 
Opiskella? Juosta?...
[Kuka nämä kysymykset on oikein keksinyt?!?! :/]
3. Kahden viikon perusteella arvioituna hyvä (super-
hyvä) nimimuisti. Ja mihin (kököhän) sitä tarvitaan? 
Lintuja, kasveja, ötököitä ja mitä ikinä niitä on 
onkaan nimien pänttääminen on turhauttavaa jos 
pää vuotaa kuin seula.

1. Kutsutaan nimellä Mari Kivioja ja tulen eteläi-
semmästä suomesta.
2. Ouluun tulin biologian opiskelujen ohella 
katselemaan poroja ja jääkarhuja. Tarkoituksena 
olisi saada mahdollisimman paljon tietoa ja taitoa 
niin rehuista kuin elukoista, ja näin päästä tunte-
maan syvää yhteenkuuluvaisuutta pihan talitinttien 
kanssa.
3. Biologeillahan on jo luonnostaan paljon hyviä 
ominaisuuksia, mutta näin opintojen alussa näen, 
että pitkä pinna on äärimmäisen tärkeää. Kun sitä 
täytyy venyä ja paukkua suunta jos toiseen. Ei riitä 
pelkkä harakan tunnistaminen, kun täytyy se varis-
kin osata. Kasveistakin pitäisi mukamas
tietää muutkin kuin cannabis sativa. Mutta ehkä 
oleellisinta niin biologeille kuin muillekin tieteilijöille, 
on kyky katsella asioita moniulotteisesti, eikä jämäh-
tää tuijottamaan vain omaa asiaansa.



29L e h d y k k ä  3  
.  2 0 0 3

Ullan ryhmä: takaa vasemmalta Päivi Ketola, Anni Koskela ja Anne Keski-Jaskari; 
edessä pienryhmäohjaaja Ulla Kemi, Anni Korteniemi, Monica Kouvalainen, Liisa 
Kuonanoja ja Krista Korhonen.

 1. Olen Monica Kouvalainen, 20-v tyttönen Luomu-
Suomen pääkaupungista Kiuruvedeltä.
2. Oulu on tällä hetkellä opiskelupaikkakuntani, 
mutta tahdon oppia tuntemaan kaupunkia parem-
min, ja alkuvaikutelma näyttää hyvältä. Olen viihty-
nyt hyvin, kaupunki on jo tuttu ja ihmiset mukavia. 
Oulun murteestakin on jo tarttunut aivan huomaa-
matta sanoja omaan puheeseeni.
3. Biologian opiskelijan tärkeimpänä ominaisuutena 
pidän ehdottomasti sitä, että tarkastelee luontoa sen 
omilla ehdoilla, ja että oppii tuntemaan elävää luon-
toa, ja mikä tärkeintä, oppii kunnioittamaan ja suo-
jelemaan sitä. Biologilla tulee myös olla utelias mieli 
ja halu löytää uutta.

1. Keski-Jaskarin Anne Seinäjoelta.
2. Oulussa aion selvittää mitä tahdon tehdä tulevai-
suudessa ja tarttua mielenkiintoisiin haasteisiin!
3. Biologi tarvitsee tarkkaavaiset silmät, jotta lintu-
jen ja muiden liikkuvien kohteiden bongailu onnis-
tuu mitä parhaimmiten…

1. Päivi Ketola ja tulen Alahärmästä. Hyvin pieni 
paikka n.60km pohjoiseen Seinäjoelta.  
2. Kesällä tuli yllätyksenä että olinkin päässyt Ouluun 
opiskelemaan. Ajatus ei oikein houkutellut, mutta 
hyvä että lähdin. Oulussa asun ihan vaan opiskel-
lakseni ja tarkoitus olisi muuttaa tulevaisuudessa 
etelämpään, mutta kukas sitä tietää vaikka haluai-
sinkin jäädä tänne!
3. Koska jatkuvasti saadaan selville kaikenlaista

uutta ja ihmeellistä, on biologin tärkein ominaisuus  
syventää tietämystään jatkuvasti muuttuvan tiedon 
mukaan.

JOHANNA KERÄSEN PIENRYHMÄ

1. Olen Sini Lahti ja tulen Kortesjärveltä Etelä-Poho-
janmaalta.
2. Kaikkea mikä on aikaisemmin jäänyt tekemättä.
3. Hajota luontoon!

1. Olen Emilia Lauttamus Kortesjärveltä, Etelä-Poh-
janmaan kaukaisilta lakeuksilta. Tottelen (ainakin 
toisinaan) myös nimeä Emmi.
2. Oulussa olen ajatellut tehdä paljon kaikenlaista. 
Esimerkiksi syödä. Ja valvoa öisin myöhään, jotta 
aamulla varmasti väsyttää. Niin ja nukkua luen-
noilla. Ehkä jotain muutakin.
3. Tämä onkin vähän paha kysymys, koska en ole 
biologi... Uskoisin kuitenkin, että se on joko hyvä 
lämmönsäätelykyky (koska täällä on aina kylmä) tai 
kyky valvoa kolme vuorokautta tai enemmän yhteen 
menoon (koska täällä ei ehdi koskaan nukkua).

1. Laura Kytövuori, Haukiputaalta lähtöisin.
2. Aikuistumista odotellessa (toivoa on vielä) pyrin 
risteyttämään paaaaljon banaanikärpäsiä.=)
3. Kuuluva ääni. Muut löytävät sinut, kun eksyt met-
sässä (tai yliopistolla).

1. Olen Ulla-Maija Mäkeläinen ja tulen ”Etelä-Suo-
mesta”, Kempeleestä.



30

2. Muun tyhjän toimituksen lisäksi aion tehdä itses-
täni, keinolla millä hyvänsä, sellaisen biologin ja 
mielellään myös aineenopettajan, jonka laatu on 
taattu! Tavoitteenani on siis toteuttaa harras unel-
mani. Tottakai aion kantaa luuppia ja värikasviota 
mukanani paikassa kuin paikassa ja selvittää Oulun 
seudun kasvit niiden syvimpiä juuria myöten! Niin 
ja tietenkään opiskelu ei olisi mitään ilman juhli-
mista! Tekemistä on päästä päähän!
3. Ainakin alkuvaiheessa biologilta vaaditaan sen 
verran varakkuutta, että hän pystyy kustantamaan 
monenmoiset opiskelulle välttämättömät vehkeet lin-
tuoppaasta 1000-sivuisiin opuksiin. Suurta moti-
vaatiota ja pitkää pinnaa tarvitaan varmasti koko 
opintojen ajan! Tärkein ominaisuus on silti kiin-
nostus kaikkea elollista ja elotonta luontoa sekä 
sen prosesseja kohtaan. Biologilla täytyy olla pää 
täynnä kysymyksiä, joihin hän hankkii vastaukset. 
Niitä me jokainen tarvitsemme elämämme ymmär-
tämiseen!

1. Olen Henna Mikkonen ja Kuopiosta kotoisin.
2. Elää ja tutustua mukaviin uusiin ihmisiin. Ja pitäisi 
sitä luultavasti jossain välissä opiskellakin...
3. Säänkestävyys  ja mihin sitä tarvitaan: Täällä on 
kylmä!

1. Olen Inka Kynsilehto ja tulen Oulusta
2. Asun ja opiskelen
3. Uteliaisuus, siitä on varmasti hyötyä (?)

1. Laura Leppälä, Tralfamadore
2. Opiskelen (...) 3. Tiedonjano

TUOMAS LUOTOLAN PIENRYHMÄ

1. Olen Maria ja alun perin tulen Tampereelta, 
mutta olen asunut Oulussa viimeiset 8 vuotta.
2. Oulussa aion ihan vaan asua ja opiskella.
3. Biologin tärkeintä ominaisuutta on vähän han-
kala näin alkumetreillä sanoa, mutta hyvä muisti 
olisi tarpeen noilla lajintuntemuskursseilla.

1. Olen Anna Honkanen, kotoisin tuolta 150 km:n 
päästä Pudasjärven Puhoskylästä.
2. Aion pysyä hengissä. Asioilla on kumma tapa 
sujua omalla painollaan kunhan vain pitää itses-
tään huolta.
3. Se kun ossaa lupsakkaasti raatailla ympäristösä 
niihen kaikenmaaliman elukoihen ja rehhuin kans, 
oli sitte kartanolla eli pirtissä. Muuten mennee 
hommat järestään ihan hänekseen.

1. Olen Antti Ihantola ja tulen Karstulasta. Karstula 
on pieni kyläpahanen Keski-Suomessa.
2. Aion opiskella itselleni maisterin paperit ja ehkä 
myöskin aineenopettajan pätevyyden, mutta sitähän 
ei vielä tiedä. Harrastuksiini kuuluvat lintujen bon-
gailu, tennis, sulkapallo ja kuntosalilla käynti.
3. Halu oppia uutta ja aito kiinnostus luontoon. 
Ilman näitä ominaisuuksia tuskin olisi valinnut bio-
login ammattia.

Johannan ryhmä: takaa vasemmalta Inka Kynsilehto, Emilia Lauttamus, Sini Lahti, 
Henna Mikkonen, pienryhmäohjaaja Johanna Keränen ja Laura Kytövuori; 
edessä Ulla-Maija Mäkeläinen.
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1. Olen Janiika Aaltonen, syntyjäni jyväskyläläinen, 
mutta Ouluun päädyin Tampereelta, asuttuani siellä 
viimeiset kuusi vuotta.
2. Tarkoitus olisi opiskella, kun opiskelupaikan joh-
dosta tänne tupsahdin. Ehkä siinä sivussa tulee 
jotain harrastettuakin, ties vaikka löytäisin joitain 
uusia kiinnostuksenkohteitakin.
3. Hyvä huomiokyky uteliaisuudella ryyditettynä on 
ainakin tutkivalle biologille tärkeää, sillä ilman huo-
miokykyä ei mitään uutta voi löytää, keksiä tai 
oppia.

1. Mari Annala. Olen paljasjalkainen oululainen.
2. Asua, opiskella ja möllöttää vaan. Mulla kun ei 
ole elämää Oulun ulkopuolella…
3. Tiedonjano. Sehän on biologian perimmäinen 
tarkoitus: haalia aina vaan lisää tietoa luonnosta ja 
sen oikuista.

1. Olen Hanna Forss ja tulen Pohjois-Savon pohjoi-
simmasta kunnasta, Vieremältä.
2. Aion opiskella biologiaa ja biokemiaa sekä 
vähän kieliäkin ehkä. Aion myös alkaa taas ravata 
tatamilla aikidon ja iaidon merkeissä.
3. Sanoisin, että pitkäjänteisyys. Kun jaksaa panos-
taa saa myös yleensä jotain aikaiseksi.

1. Olen Ellinoora Aro eli Elli ja tulen ihan Turun lai-
tamilta Liedosta.
2. Oulussa yritän opiskella ahkerasti biologiaan ja

 mahdollisesti erikoistua myöhemmin geneetikoksi.
3. Mielestäni biologissa tärkeintä on  suuri kiinnos-
tus alaansa ja tutkimustaan kohtaan. Sillä pääsee jo 
aika pitkälle.

TERHI TERÄVÄISEN PIENRYHMÄ

1. Katja Peltonen ja tulen Mäntästä (tai no oikeas-
taan Jämsästä, entisen Kuoreveden alueelta... mah-
dollisimman vaikeaselkoisesti)
2. Aion jäädä tänne, koska täällä on kaunista. 
Etelän rumat teollisuuskaupungit  (=Tampere yms.) 
eivät enää kiehdo. Opiskelen myös jos ehdin:)
3. Biologin tärkein ominaisuus... mielenkiinto kuk-
kiin ja mehiläisiin. Tarvitaan lajintuntemuksen kurs-
seilla.

1. Olen Marika Oksa ja asun ainakin toistaiseksi 
vielä Muhoksella.                                     
2. Tulin Ouluun opiskelemaan biologiaa, joten se 
lienee tärkein tehtäväni täällä seuraavien vuosien 
aikana.. =) Siitä huolimatta uskon, että tulen käyt-
tämään suhteellisen paljon aikaa ja energiaa myös 
Oulun yöelämässä...
3. Luulen, että ainakin yksi tärkeä ominaisuus bio-
logille on tulla toimeen ihmisten kanssa, sillä ilman 
suhteita ja verkostoa on vaikeaa tulla toimeen. Yksin 
kun ei kukaan pärjää, oli omasta mielestään kuinka 
hyvä tahansa.

1. Annu Paajanen Karstulasta, Keski-Suomesta.

Tuomaksen ryhmä: vasemmalta Maria Jäntti, Mari Annala, Ellinoora Aro, Janiika Aalto-
nen, Hanna Forss, Anna Honkanen, Antti Ihantola ja pienryhmäohjaaja Tuomas Luotola.
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2. Aion (ainakin yritän...) opiskella kohtalaisen 
tunnollisesti, tutustua uusiin ihmisiin ja Ouluun, 
pitää hauskaa ja viihtyä. 
3. Ekana tuli mieleen kärsivällisyys. Sitähän nyt 
tarvii aina ja kaikkialla. Biologit mm. tutkimuksissa 
ja lajintunnistustentteihin lukemisessa...       

1. Heikki Oulusta, Syynimaalta.
2. Asua ja roikkua yliopistolla monta vuotta
3. Kestää ohimenevät kemian luennot

1. Eliisa Oja Hämeen sydämestä eli Turengista
2. Viettää railakasta opiskelijaelämää (siihen kuuluu 
jossain määrin myös opiskelu)
3. Tällä hetkellä ainakin pitkä pinna, mitä tarvi-
taan erityisesti lajintunnistuskursseilla! (niitä ei voi 
oppia!)

1.Olen Paanasen Päivi Viitasaarelta 
2. No, kovasti olisi täällä tarkoitus biologiaa opis-
kella. Tosin pienen mutkan kautta päädyin opiske-
lemaan juuri Ouluun. Ensisijaisesti hain nimittäin 
Jyväskylään, mutta sinne pisteeni eivät aivan riit-
täneet. Enää se ei minua kuitenkaan harmita - 
sen verran hyvin olen täällä Oulussa viihtynyt. 
3. Mikä on biologin tärkein ominaisuus??? Siitä 
olisi tarkoitus ottaa selvää tässä seuraavien vuosien 
aikana, ja eiköhän sen merkityskin siinä samalla 
valkene.

1. Sannakajsa Nylund, tulen Pietarsaaresta. 
2. Joogata, opiskella, elellä iloisesti 
3. Humaanius. Jotta voisi ymmärtää elämää muu-
tenkin kuin mikroskoopin lävitse.

1. Olen Satu Pääkkönen ja tulen Kuhmosta. 
2. Oulussa aion opiskella ja jonain kauniina päi-
vänä vielä valmistua ja työpaikka kuuluisi myös toi-
veena tulevaisuudessa -listaan. 
3. Biologin tärkein ominaisuus on kiinnostus kaik-
keen elävään ja elämän kunnioittaminen. Sen takia 
jaksaa joka päivä innostua uudelleen opiskelusta ja 
on tyytyväinen alan valintaansa.

Terhin ryhmä: vasemmalta Annu Paajanen, Heikki Salo, Päivi Paananen, 
Katja Peltonen, Marika Oksa, Eliisa Oja ja Sannakajsa Nylund.

SANTTU VÄLILÄN PIENRYHMÄ

1. Olen Hanne Ruotsalainen, kotoisin alunperin Kuo-
piosta, mutta lukioon tuli lähdettyä Kaustiselle ja väli-
vuodenkin vietin siellä opettajan hommissa. Viime 
talven luin biokemiaa täällä Oulussa eli vuoden 
verran olen täällä asustellut.
2. Opiskelujen ohessa aion tanssia ahkerasti, kesäi-
sin Hietasaaressa, mutta talvisin täytyy tyytyä tans-
sikursseihin. Liikuntaa tulee muutenkin harrastettua. 
Viihdyn paljon myös kotona, keittiö on lempipaik-
kani. Ruuanlaitto ja muut keittiöhommat ovat muka-
vaa rentoutusta.
3. Biologin tärkein ominaisuus on kiinnostus alaansa 
ja halu tietää siitä lisää. Ainakin itse jaksan aina 
ihmetellä miten monimuotoinen ja mielenkiintoinen 
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Santun ryhmä: takaa vasemmalta Outi Renko, Iina-Reetta Virtalaakso, Marja Suorsa, 
Maria Toivanen, Hanne Ruotsalainen, Mikko Viinanen ja Nelli Rönkä; 
edessä pienryhmäohjaaja Santtu Välilä ja Anu Ruohomäki.

ympäröivä luontomme on. Aito kiinnostus auttaa 
varmasti pitämään (toivottavasti) motivaatiota yllä 
myös opiskeluaikana.

1. Olen Nelli Rönkä ja tulen Oulusta.
2. Opiskella (tällä hetkellä) ja isona labraan töihin.
3. Se, että jaksaa opetella ja muistaa uusia asioita! 
Ja kiinnostus alaan.

1. Outi Renko, vähän vaikka mistä, mutta lähinnä 
tällä hetkellä Arkalasta. (Missä ikinä se sitten lie-
nee…)
2. ”Hoidella asioita.”
3. Pohjaton uteliaisuus… jaa-a, tiedon hankintaan 
tarvitaan!

1. Olen Iina-Reetta Virtalaakso ja tulen Ilmajoelta, 
maineikkaasta Koskenkorvan kylästä…
2. Pyöräillä.
3. Nöyryys. Vaikka luontoa ja elämää kuinka tutkisi 
ja luokittelisi, se ei ole koskaan ”selvä juttu”, vaan 
saa ihmisen aina silloin tällöin tuntemaan itsensä 
pieneksi. Mutta pitää myös olla intoa, ei saa luovut-
taa…

1. Olen Viinasen Mikko ja tulen Savonlinnasta.
2. Aion opiskella ja viettää opiskelijaelämää.
3. Pitkäjänteisyys, jota tarvitaan opiskelussa ja 
muussa tutkimustyössä.

1. Marja Suorsa. Tulen Sievi-nimisestä pikku tuppu-
kylästä, joka sijaitsee n. tunnin junamatkan päässä 
Oulusta etelään.
2. Oulussa aion opiskella ankarasti sekä myös bilet-
tää ja nauttia opiskelijan vapaasta elämästä.
3. Mielestäni on tärkeää, että tekee työtä muunkin 
kuin rahan takia. Motivaatio (esim. halu suojella 
elämää/luontoa) on tärkeintä ja uskon, että se 
auttaa työelämässä monessakin asiassa.

1. Petra Virtala ja kotoa (eli alun perin Pudasjär-
veltä)
2. Asua ja opiskella.
3. Mielenkiinto, että jaksaa opiskella vaikka ei omista 
pohjatonta muistia eikä ole ylivertaisen älykäs.
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aiteilijan varmin keino varmistaa kuolematto-
muutensa on kuolla ennenaikaisesti ja antaa 

myytin elää. Rock-muusikot ovat hioneet tämän 
keinon kyseenalaiseen huippuunsa menehtymällä 
juuri 27-vuotiaina. Tuossa maagisessa iässä poistui-
vat tästä fyysisestä maailmasta niin saman aikakau-
den legendat Jim Morrison, Jimi Hendrix ja Janis 
Joplin kuin myöhempien aikojen kärsimystien kul-
kija Kurt Cobainkin, monien muiden muassa.
 Surullisenkuuluisassa 27 vuoden iässä päättyi 
myös Pekka Strengin tie, tai tarkkaan ottaen hänet 
haudattiin syntymäpäivänään. Itse tosin vierastan 
Pekan niputtamista tähän tummaan joukkoon – en 
siksi, etteikö varhainen kuolema olisi muokannut 
osaltaan Pekka Strengin legendaa, vaan siksi, että 
Pekasta puuttui kaikki dekadenssinhuuruinen uho, 
joka niin usein muovaa rock-myyttejä. Kuolema ei 
ollut Pekalle halveksittu, liioin ihailtu tekijä, vaan 
luonnollinen osa elämän kulkua. Näin luulen. Jäl-
kikäteen Pekan tekstejä tarkastellessa niissä aistii 
lähestyvän kuoleman hengen ainutlaatuisen kirk-
kaana. Tämä kuulas valo ei kuitenkaan peitä kaik-
kea alleen vaan saa elämän näyttämään täysin 
rehelliseltä ja upean monimuotoiselta. Siksi Pekka 
Strengin musiikki on surullisinta ja kauneinta mitä 
tiedän.

GILGAMES  Kun Pekka Strengin ensimmäinen levy 
ilmestyi kauppoihin syksyllä 1970, monikaan ostaja 
ei siihen tarttunut. Harvat olivat kuulleet koko mie-
hestä mitään, ja kun painossa tapahtuneen virheen 
vuoksi Pekka Strengin nimi oli vielä unohtunut levy-
kannesta pois, ei ostajan tehtävä varsinaisesti helpot-
tunut. Kun virhe huomattiin, jäljellä oleviin levyihin 
liimattiin valkea tarra ”Pekka Streng & Tasavallan 
Presidentti”. Todellakin, tuntematon mysteerihenkilö 
oli saanut taustaorkesterikseen uuden vuosikymme-
nen alun huippuryhmän, Tasavallan Presidentin, 
joka vain hieman aiemmin oli levyttänyt toisen albu-
minsa ensimmäisenä suomalaisyhtyeenä ulkomai-
selle levy-yhtiölle. 
 Noihin aikoihin maailma oli erilainen, kun idealis-
milla vielä oli jalansijaa yhteiskunnassa. Rumimmat 
tuon ajan arvista eivät vieläkään ole parantuneet, 
mutta kuohuva maa kantoi myös makeita hedel-
miä, joista kauneimpia oli levy-yhtiö Love Records. 
Lovella pidettiin tärkeänä mahdollisuuden antamista

sellaisille artisteille, jotka muuten eivät olisi saaneet 
ääntään kuuluviin. Suosittujen artistien tuottoja käy-
tettiin marginaalin tukemiseen, ei oman lompakon 
lihottamiseen. Ajan myötä Lovellekin tuli seinä ja 
konkurssi vastaan, mutta sitä ennen se oli lunasta-
nut paikkansa suomalaisessa musiikkihistoriassa jul-
kaisemalla suuren joukon ääniteaarteita, mukaan 
lukien Pekka Strengin albumit Magneettimiehen kuo-
lema ja Kesämaa.
 Aivan täysin pystymetsästä ei Pekkakaan studi-
oon putkahtanut. Hän oli jo nuoresta pitäen soittanut 
useita soittimia ja toiminut jonkin aikaa jopa pienen 
tanssiorkesterin kontrabasistina. Asettuessaan Mik-
kelin ja Tampereen kautta Helsinkiin vuonna 1967 
Pekka liittyi ylioppilasteatteriin, jonka produktioissa 
hän esitti muun muassa Tove Janssonin teksteihin 
säveltämiään lauluja. Oma lukunsa olivat Yleis-
radiolle 60–70-lukujen taitteessa tehdyt muutamat 
hervottoman psykedeeliset kuunnelmat, joita nauhoi-
tettaessa Pekka pääsi tekemisiin eräittenkin kovien 
nimien kanssa alkaen Heikki ”Hector” Harmasta 
rumpalilegenda Edward Vesalaan. ”Kreivi von Kro-
lockin hymyn variaatiot” -kuunnelmaan nauhoitettu 
ihka ensimmäinen versio sittemmin levylle pääty-
neestä Makea Sandra -kappaleesta on hilpeydes-
sään tervettä vastapainoa omalle turhan pyhittävälle 
suhtautumiselleni Pekka Strengin tuotantoon.

OLEN ERILAINEN  Pekka Streng varttui itäisellä 
Uudellamaalla, Myrskylän kunnassa. Musiikin lisäksi 
Pekka harrasti innokkaasti urheilua. Pekan nuoruu-
desta kerrottaessa tavataan muistuttaa, miten hän 
oli nuorena jopa Myrskylän suurta poikaa, kouluto-
veriaan Lasse Vireniä nopeampi. Myrskylän Myrsky 
-urheiluseura järjestää itse asiassa vuosittain Lasse 
Virenin nimeä kantavan juoksutapahtuman, mutta 
Pekalle urheilutausta oli jopa kiusallinen Helsingin 
musiikkipiireihin siirtyessään. Pekan mieltymys sei-
väshyppyyn ei tainnut olla tehokkain tapa katu-uskot-
tavuuden keräämiseen underground-maailmassa.
 Ensimmäisen levynsä julkaistuaan Pekka ei erityi-
semmin hakeutunut julkisuuteen. Pikemminkin hän 
pakeni sitä tai oli sille välinpitämätön, eikä levy-
yhtiökään usuttanut häntä kaiken kansan ihmetel-
täväksi. Varsinaisen yhtyeen kanssa Pekka esiintyi 
tiettävästi vain kerran livenä. Lavalle nousi tuolloin 
innovatiivisesti nimetty Mursun lämmin henkäys 

Unen maan kulkija Pekka Streng
K R I S T J A N  N I I T E P Õ L D
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-yhtye, joka tunnetusti ei ole jättänyt jälkiä historian 
kulkuun. Ainoa Pekka Strengin haastattelu ilmestyi 
vasta kolme vuotta tämän kuoleman jälkeen. Silloi-
sen Musa-lehden toimittaja Tapio Korjus haastatteli 
Pekkaa tämän kotona pian toisen albumin ilmesty-
misen jälkeen, kun tilaisuutta oli ensin lykätty useita 
kertoja Pekan toimesta. Vaikka Pekka oli suhtau-
tunut nihkeästi haastatteluun, kehkeytyi tilanteesta 
lämminhenkinen, ja Korjus kuvaili häntä ”yhdeksi 
korkeimmalle virittyneimmistä” tapaamistaan ihmi-
sistä. Haastattelun mielenkiintoisimmat palat, joissa 
Pekka kertoi vapaasti omista ajatuksistaan, käytiin 
nauhurin ollessa suljettu – nauhurin läsnäolo oli sel-
västi tuntunut ahdistavalta.
 Haastattelussaan Pekka ei pitänyt erityisen tär-
keänä selitellä tekemisiään tai purkaa laulujensa 
merkityksiä. Sen hän jätti kuulijan tehtäväksi ja 
antoi, kuten sanonta kuuluu, musiikin puhua puoles-
taan.

MAGNEETTIMIEHEN KUOLEMA  Pekka Strengin 
esikoislevy alkaa raukean pehmeästi ihmiskunnan 
vanhimpiin tarinakokoelmiin kuuluvan Gilgamesh-
eepoksen kertomuksella elämää etsivästä kunin-
kaasta, joka kuitenkin saa tylyn vastauksen. Elämä 
ja kuolema ovat teemoja jo ensimmäisessä kappa-
leessa, ja siitä alkaa matka maailmaan, joka on lei-
mallisesti Pekka Strengiä itseään. Vertailukohtia ei 
ole helppo hakea.
 Korviavihlovaksi yltyvällä katuporan karjunnalla 
alkava Kylmä kaupunki käsittelee ihmisen ahneutta ja 
sulkeutuneisuutta, pelkoa, jota kasvottoman harmaa 
ja armoton kaupunkinäkymä kuvaa. Kylmän ankeu-
den vastakohdaksi nousee pehmeäsointinen piano ja 
Pekan inhimillistä lämpöä huokuva ääni. Kaupunkiin 
palataankin myöhemmin levyllä kappaleessa Pitkä 
kieli, jonka monipuolisesta tulkittavuudesta kertovat 
eri ehdotukset sisällöstä: yksi näkee pitkän kielen 
hasispiippuna, toinen taas minä-hahmon äidinkie-
len käytön mahdollisuuksien ylistyksenä. Keskeistä 
on kuitenkin kappaleesta välittyvä löytämisen riemu, 
joka tuo lämpöäkin kaupunkiin. Tärkeintä ei taida-
kaan olla, mitä joku löytää, vaan uteliaisuus ja etsi-
minen, ahaa-elämys.
 Elämisen riemu on juuri se valloittavin tekijä Mag-
neettimiehen kuolemalla. Puhtaimmillaan se näkyy 
Eeva-Liisa Mannerin sanoihin kudotussa Laulussa 
hyönteisestä joka nukahti ruusun vuoteeseen. Pienen 
uupuneen kovakuoriaisen hetki lempeässä kesäil-
lassa piirtyy esiin vastustamattoman hellyttäväsävyi-
senä. Muuta ei tarvita.
 Musiikillisessa mielessä levy kuulostaa edelleen 
tuoreelta. Tasavallan Presidentin soitto on soljuvaa ja 

orgaanista, hetkiin tarttuvaa ja saumatta tunnelmien 
mukana elävää. Sävy on vahvan kokeellinen, eikä 
musiikin ja äänimaailman välille voi vetää tarkkaa 
rajaa. Tuntuu kuin levylle olisi löytynyt juuri oikea 
tasapaino Pekan ja yhtyeen välille, kenenkään var-
paille ei astuta vaan eteenpäin mennään musiikin 
ehdoilla. Sielunvaellustakin käsittelevä Takaisin vir-
taan on komea esimerkki liikettä huokuvasta musii-
kin vuosta, jossa teksti ja äänimaailma kulkevat 
matkaansa yhdessä.
 Elämän eri puolia luotaava levy laskeutuu poh-
jalle kappaleessa Olen väsynyt. Kun Pekka kertoi 
käyttäneensä kannabista levyn tekemisen aikoihin, 
voi kappaleen nähdä kuvauksena ’hieman hei-
koista viboista’, mutta yhtä hyvin syöpää sairasta-
van miehen itsetutkiskeluna. Pekka tiesi jo tuolloin 
sairastavansa sarkooma-tyyppistä syöpää, joka oli 
leviämässä jalasta muualle kehoon.
 Näiden tunnelmien lomaan ja päälle alkaa soljua 
hiveleviä akustisen kitaran säveliä, ja Pekka Stren-
gin tunnetuin kappale Sisältäni portin löysin kasvaa 
esiin. Kuuntelija elää tekstin mukana katarktiksen 
puhdistaman mielen kohotessa kevyen keinuvana 
ylöspäin. 
 Pekka Strengin lyriikka on parhaimmillaan pel-
kistetyn harkittua; jokaisella sanalla on merkitys. 
Sisältäni portin löysin edustaa kielen käyttöä kau-
neimmillaan, sanat ovat kuin luonnostaan oikeilla 
paikoillaan, kevyesti ja pakottomasti. 

KESÄMAA  Kaksi vuotta Magneettimiehen jälkeen 
ilmestynyt Kesämaa tuntuu olevan astetta korkeam-
malla henkisellä tasolla. Raikuva psykedeelisyys on 
jäänyt pois, teemat ovat kevyempiä ja hauraampia. 
Kannabiksenkin Pekka jätti tarpeettomana. Kau-
neus, rakkaus ja lähteminen ovat vahvimmat käsi-
tellyt aiheet. Lasten kerrotaan pitävän tästä levystä, 
eikä se ole ihme; musiikista ja sanoista paistaa läpi 
puhdas rehellisyys. Strengin tekstit ovat entistäkin 
tiiviimpiä ja pelkistetympiä. Sanat on hiottu niin tar-
kasti, että ne osuvat suoraan mielen pohjaan; ne 
ovat puhdasta tunnetta, joka ei tarvitse välittäjäai-
neita vaan läpäisee mielen harmaat suojamuurit.
 Tekstejä kantaa musiikki, joka on ilmaisukykyistä 
ja vaihtelevaa. Mimosaneito- ja Kaukana-kappalei-
den minimalismi pohjustaa tietä riemukkaasti sven-
gaaville paloille kuten Matkalaulu ja Puutarhassa. 
Taustayhtyeenä on tälläkin levyllä todellisia osaajia 
saksofonisti Eero Koivistoisesta monipuoliseen kita-
ristilegendaan Hasse Walliin. Nykyisin Oulussa 
vaikuttava elektronimusiikin tienraivaaja Jukka Ruo-
homäki avusti äänimaiseman luomisessa tuoden mu-
kaan Suomen ensimmäisen VCS–3-syntetisaattorin.
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Vaikka joku ei olisi kuuna päivänä kuullutkaan Pekka 
Strengistä, muistanevat kaikki takavuosien margarii-
nimainoksen rallatuksen: ”Kaunis heleä perhonen...” 
Kappale on Pekan sävellys Eeva-Liisa Mannerin 
kääntämään tsekkiläiseen lastenrunoon, yksinker-
taisesti nimeltään Perhonen. Sitä edeltää sympaat-
tinen laulu …ja Tuittu ruusut sai, joka on sävelletty 
Tove Janssonin Kuka lohduttaisi Nyytiä -kirjan kat-
kelmaan jo Pekan Ylioppilasteatteri-aikoina. Tällai-
sissa kappaleissa Pekan herkkyys osoittaa voimansa; 
pinttynyt kyynikkokin alkaa hävetä itseään puhtaan 
vilpittömyyden edessä.
 Kolmantena kappaleena …ja Tuittu ruusut sai 
alkaa nostaa levyn draamallista kaarta alun sydän-
täriipaisevien tunnelmien jälkeen. Tunnelmat vaihtu-
vat toisiin helposti, sillä levyn musiikki liikkuu niin 
herkällä alueella. Niin nauru kuin itkukin saavat 
tilaa, eivätkä juurikaan eroa toisistaan. Henkeäsal-
paava maalauksellinen Katsele yössä on kauneimpia 
tuntemiani lauluja, pelkkien sanojen lukeminen saa 
kyyneleet silmiin. Reipasotteinen Matkalaulu käsitte-
lee ihmisen vapaudenkaipuuta, pakottavaa tarvetta 
liikkeeseen, joka voi ajaa ihmisen tuhoonkin. Pekan 
ajatukset luonnon vierastamisesta ja tuhoamisesta 
käyvät myös selviksi, joskin minunkin on myönnet-
tävä ”Miksei ihminen luontoon palata vois” -säkeen 
kuulostavan hieman kuluneelta.
 Levyn toisen puolen täyttää omaelämäkertaisiakin 
piirteitä sisältävä neljän laulun sarja Roope Hatusta 
ja Annabellasta. Tämä kokonaisuus kokonaisuu-
den sisällä huipentuu kauniin Serenadin jälkeen 
pehmeästi funkahtavaan Puutarhassa-kappaleeseen, 
jota voin väittää yhdeksi parhaista Suomessa teh-

dyistä rock-kappaleista. ”Levottomana harhaillut 
merimies” Roope Hattu on löytänyt Annabellansa 
ja onni on päällimmäinen ja hyvin vahvasti välit-
tyvä tunne. Tämä kaikki pysähtyy ja mielen pohjille 
painunut epävarmuuden pala nousee kurkkuun, kun 
Mutta minä lähden, Pekka Strengin viimeinen ter-
vehdys alkaa. Sävy on lohduttava, mutta tunnen 
karmaisevaa surua, joka kuitenkin vähitellen vaih-
tuu syveneväksi rauhaksi. Kauneus ja rakkaus ovat 
ne, jotka kuitenkin voittavat. Jopa kuoleman.  

PUUTARHASSA  Koen Pekka Strengin musiikin niin 
henkilökohtaisena, että siitä puhuminen ei ole help-
poa. Hölmö olisin, jos silti ajattelisin olevani ainoa, 
jota se koskettaa. Onkin oikeastaan tavattoman loh-
duttavaa, että varmasti jokaisessa meissä elävät 
samat perustunteet, että olemme pohjimmiltamme 
samanlaisia – ihmisiä. Sellaisen asian voi helposti 
unohtaa kylmässä kaupungissa kulkiessaan.
 Erityisen ilahduttavaa on ollut tutustua myös 
Pekan pikkusisaren, puutarhuri ja sarjakuvataiteilija 
Anne Strengin tuotantoon. Samanlainen kirkas hen-
kisyys on aistittavissa hänenkin tuotannossaan. Parin 
vuoden takainen Kulkijoiden juhlat -teos kulkee Tove 
Janssonin ja J.R.R. Tolkienin viitoittamia polkuja – 
Pekankin kurkistellessa olkapään yli. 
 Entä Pekan Joonia-poika, Kesämaan takakan-
nen kuvan pellavapää? Hänestä tuli lakimies.
Puhtoisuuden loppuko? Ei, Joonia vilahtelee tuon 
tuostakin työnsä puolesta julkisuudessa ihmisoike-
usliiton asiantuntijana. Hän on ajanut niin aseista-
kieltäytyjien kuin eläintenkin asiaa. Kaunis tarina 
jatkuu.

stuin eräänä aurinkoisena kesäsunnuntaina puis-
tonpenkillä katselemassa oravien leikkiä. Olin 

viettänyt viikon laboratoriossa, joka oli vihtaa vaille 
valmis sauna. Ajattelin, että hetki puistossa, melkein 
luonnon helmassa, piristäisi.  Sylissäni oli pussillinen 
leivänmuruja ja pähkinöitä, joita jakelin kurreille. 
Osa pikku veijareista oli hyvin rohkeita ja jopa 
ahneita, mutta joukkoon mahtui myös yksi arempi 
yksilö. Se oli selvästi vielä nuori poikanen, joka ei 
tiennyt, miten penkillä istuskelijaan tulisi suhtautua. 
 Ruskeat nappisilmät ymmyrkäisinä se tuijotteli 
minua Rhododendron-pensaan alta, hyppeli lähem-
mäksi ja palasi taas takaisin piilopaikkaansa. Lopulta 

kaveri uskalsi tulla takanani olevan aidan päälle 
ihmettelemään. Ojensin varovasti leipäpalaa sitä 
kohti, mutta pikkuinen säntäsi karkuun pitkin män-
nynrunkoa. Aavistin, että tie oravan sydämeen käy 
vatsan kautta ja asettelin leipäpaloja ja pähkinöitä 
aidalle. Eipä aikaakaan, kun selkäni takaa kuului 
pienten jalkojen rapinaa ja herkut olivat kadonneet 
parempiin suihin.
 Yritin jälleen tarjota kurrelle pähkinöitä suoraan 
kädestä, mutta se pinkaisi takaisin ylös mäntyyn. 
Niinpä asettelin taas herkut aidan päälle ja jäin 
odottamaan. Hetken kuluttua tunsin pienen, heikon 
nykäisyn paidassani. Kun käännyin katsomaan 

Geneetikon luontokokemus
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taakseni, pikku ystäväni istui aidan päällä silmät 
anovina. Ojensin pähkinää sitä kohti ja hetken 
emmittyään se tuli nappaamaan herkkupalan sor-
mistani. Lopulta pikkuinen rohkaistui niin paljon, 
että uskalsi tulla viereeni penkille kerjäämään lisää 
makupaloja. 
 Iltapäivä kallistui loppuaan kohti ja puisto tyh-
jeni vähitellen ihmisistä. Jalkojeni juureen kerääntyi 
yllättäen joukko muka nälkäisiä oravia. (Eihän niillä 
mitenkään voinut olla nälkä, koska ihmiset olivat 
syöttäneet niitä koko iltapäivän.) Aluksi yritin olla 
tasapuolinen ruoanjaossa, mutta lopulta minun oli 
annettava periksi, koska en enää tiennyt, kuka oli 
saanut makupaloja ja kuka ei. Pikku ystäväni osasi 
pitää puolensa ihailtavan hyvin, vaikka paikalla oli 
myös varsinainen ahmatti. Ahmatti kävi ilmeisesti 
vain jemmaamassa pähkinän varastoon ja palasi 
takaisin touhukkaana - nenän ympärys mullassa - 
kerjäämään lisää. Herkut loppuivat ja näytin ahma-

hla, joen varrella asuvien peuraheimolaisten 
noita, istui kodassaan huoliensa painamana. 

Noita oli väsynyt; hän sormeili suvussaan periyty-
nyttä luista amulettia kuin hakien siltä huojennusta 
ahdinkoonsa, sillä jo lukuisten kuunkiertojen ajan 
olivat maan ja taivaan voimat olleet heidän 
kyläänsä vastaan.
 Ilmeisesti manalan henget olivat vihastu-
neet heille jostain, koska syksyllä kylää piinannut 
sairaus oli vaatinut raskaan, melkein kestämät-
tömän uhrinsa surmaten useita lapsia ja pari 
aikuista. Ahla oli joutunut itsekin rajun sai-
rauden kouriin, joka poltti ruumista kuin 
tuli ja oli melkein vienyt hänet pysyvästi 
aliseen maailmaan. Neljännes kyläläi-
sistä oli ehditty haudata veren väri-
sen maan mukana ennen kuin vitsaus 
oli laantunut. Polttavaa sairautta seu-
rasi talvella hirvittävä kylmyys, kun taivasten juma-
lat koettelivat heitä pahimmilla pakkasilla kuin mitä 
vanhimmatkaan kyläläisistä pystyivät muistamaan.
 Henkiä ja jumalia oli lepytelty hyvällä menes-
tyksellä. Mutta tällä kertaa vastuksena olivat kuole-
vaiset ihmiset, sillä merenrantakylän miehet olivat 
vieneet Ahlan tyttären Birthen. Jo alusta asti, kun 

tämä toinen heimo oli rakentanut kylänsä jokisuis-
toon, oli Ahla uumoillut ikävyyksiä. Heidän ranta-
laisiksi kutsumansa, joiden kieltä he eivät kunnolla 
ymmärtäneet, olivat aikaisemmin viettäneet täällä 
monta kevättä ja kesää kalastaen, metsästäen ja jopa 

käyden hieman kauppaa Ahlan heimon kanssa. 
Maksuksi nahoista peuraheimolaiset olivat saa-

neet muun muassa erikoisia tasapohjaisia 
saviastioita sekä pari taitavasti valmis-

tettua kirvestä, joissa toinen pää oli kiila-
mainen ja toinen tylppä. Rohkea ja innokas 
metsästäjä Nilla, jolla ei ollut vaimoa, oli 

vaihtanut rantalaisten kanssa komeimman 
karhuntaljansa pieneen nahkaisessa hih-
nassa roikkuvaan pihkan väriseen kivi-

koruun. Koru oli kieltämättä kaunis, kuin 
kiveksi muuttunutta hunajaa, mutta muut 
kyläläiset pitivät miestä ensin hulluna kun 

tämä oli luopunut taljasta mitättömän kokoisen kiven 
vuoksi. Nilla olikin tarjonnut korua Birthelle – olisi 
halunnut itse pujottaa sen tytön kaulaan, mutta tämä 
oli kohteliaasti kieltäytynyt sievästä lahjasta.
 Pitkään rantalaisilla oli tapana syksyisin purkaa 
kotansa ja lähteä jokisuistosta ennen talven koittoa 
vieden mukanaan paljon kuivattua lihaa sekä kalaa. 

Peuraheimo P E K K A  H A L O N E N

tille tyhjiä käsiäni. Rontti ilmaisi mielipiteensä asiain 
tilasta iskemällä terävät hampaansa sormiini. Silloin 
päätin, että geneetikon on parempi pysyä laborato-
riossaan              silläkin uhalla, että Ara-
bidopsis                                alkaa kasvaa varpai- 
den välis-                               sä,  ja  jättää   luon-  
tohommat                              suosiolla ekologeille. 
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Mutta nyt nämä olivat asuneet täällä yhtä mittaa 
kokonaisen vuoden, ja heitä oli täällä useampia kuin 
koskaan aikaisemmin. Sitten kevään kynnyksellä 
kurkien paluun aikoihin alkoivat vihamielisyydet. 
Ensin rantakylän metsästäjät, jotka tekivät retkiänsä 
yhä kauemmaksi merestä, surmasivat Soidnin pojan 
Narrän. Kiivaiden keskustelujen jälkeen surmatyö 
jätettiin kostamatta, koska rantalaisilla oli selvä mies-
ylivoima, ja kosto olisi todennäköisesti johtanut taas 
uusiin surmatöihin. Ahlan piti muistuttaa useamman 
kerran Nillalle ja muille kiivailijoille kuinka Peu-
raheimo oli aina halunnut elää rauhassa välttäen 
kuolonuhreja vaativia kahnauksia. Mutta vihamieli-
syydet olivat jatkuneet, sillä seuraavaksi peurahei-
molaisilta kiellettiin kalastaminen suistossa ja sen 
edustan parhailla kalavesillä, ja nyt Birthe oli ryös-
tetty.
 Birthe siepattiin kun tämä oli isänsä kanssa vienyt 
uhrilahjan joelle suureen suvantoon joka sijaitsi ylä-
virtaan päin melko kaukana kylästä. He olivat upot-
taneet jokeen parhaita osia peurasta, kuten kielen ja 
suuren palan maksaa. Veden haltijoilla ja jumalilla 
oli yllin kyllin kalaa, joten lihauhrit olivat niiden mie-
leen. Suhteet joen haltijaan oli syytä pitää hyvässä 
kunnossa, koska kylän ohi kulkeva joki oli heille var-
sinainen elämän virta, jossa riitti taimenta, harjusta, 
haukea ja muitakin kaloja.
 Uhripaikalta palatessaan Ahla ja Birthe onnetto-
muudekseen kohtasivat neljä rantalaisten met-
sästäjää – kaikilla mukanaan raskaat 
kantamukset hirvenlihaa. Kohtaa-
minen tuli yllättäen sillä miehet 
kävelivät vastaan jyrkän kal-
lion takaa. Kohtaaminen 
oli myös raju kuin äkilli-
nen myrskypuhuri. Yksi 
veren tahrimista met-
sästäjistä oli pian tart-
tunut tyttöön ja aseeton 
Ahla oli lyöty nuijalla 
tainnoksiin. Herättyään 
Ahla huomasi Birthen 
kadonneen, ja paikalle oli 
jäänyt kahden miehen lihakanta-
mukset.
 Noidan arvokas tehtävä tietäjänä oli 
parhain päin vastata kylänsä hyvin-
voinnista; siitä huolimatta kosketti Birt-
hen ahdinko häntä pahemmin kuin 
tuhoa niittänyt sairaus tai oikul-
liset luonnonvoimat. Hänen 
kaksi muuta lastaan, molem-
mat poikia joita kyläläiset 

olivat melkeinpä palvoneet, olivat kuolleet jo nuo-
rina. Kun vaimokin oli kuollut pian Birthen synty-
män jälkeen, oli tyttärestä tullut Ahlalle ehkä jopa 
tärkeämpi kuin hänen asemansa kylän noitana. 
 Perinteiden mukaan kuuluivat noidan tehtävät siir-
tää isältä pojalle; silti Ahla nyt pojattomana halusi 
tehdä tyttärestään seuraajansa tietäjänä ja näki-
jänä. Kylässä oli lupaava oppipoikaehdokas, jonka 
silmistä ja kasvoista näkyi poikkeuksellinen vaka-
vuus mutta myös uteliaisuus, ja koko pojan olemus 
kertoi halusta vetäytyä syrjään ajatustensa pariin. 
Birthe oli tyystin erilainen kuin tämä vakavamielinen 
nuorukainen, mutta Ahla tiesi tyttärensä innon uuden 
oppimiseen sekä kyvyt lukea luontoa ja sen ennus-
merkkejä hämmästyttävän tarkasti. Olihan Birthellä 
lisäksi etu jota kenellekään muulla kylän nuorilla 
ei voinut olla, koska osana jokapäiväistä elämää 
tyttö oli jo pitkään perehtynyt noidan tehtäviin seu-
ratessaan isänsä toimia. Ja Birthe oli oppinut ulkoa 
heimonsa tarinat, joista useimmat liittyivät metsäs-
tykseen ja taivaankannen tapahtumiin. Hän tunsi 
pimentyneellä taivaalla valopisteinä loistavat jumalat 
ja eläinhahmot; tiesi näiden tehtävät ja tiesi kuinka 
nämä olivat joutuneet taivaalle.
 Birthe oli oppinut isältään myös sairaiden paran-
tamista. Jos vain pystyivät, apua tarvitsevat kyläläiset 
tulivat omin voimin tai saattajan avustamana noidan 
kotaan, joka oli suuren monirunkoisen pihlajan vie-
ressä hieman syrjässä muusta kylästä. Kuten oli tar-
kastellut isänsä työskentelyä uhripaikoilla tai tulevien 

luonnonilmiöiden ennustamista, seurasi Birthe 
samalla mielenkiinnolla lääkitsemistä ja 
parantamisloitsujen lausumista. Aina 
Ahlan taidot eivät riittäneet, mutta 

hengillä oli kuolevaisilta puuttuvaa 
tietoa, niinpä ne osasivat neuvoa 

sekä parantamisessa että 
sairauksien syiden selvit-

tämisessä.
Kaikkia sairaita Ahla ei 

tietenkään pystynyt paranta-
maan; usein enintään antoi hel-

potusta moninaisiin ruumiillisiin ja 
sielullisiin vaivoihin. Sairauksilta ei 
voinut kukaan kokonaan välttyä 
eikä mahtavinkaan noita pystynyt 
estämään kaikille lopulta koitta-
vaa kuolemaa aivan kuten ei 
voinut estää yön tai talven 

tuloa. Lähes joka vuosi kuoli 
joku kyläläinen, mutta 

useamman vainajan 
hautaaminen vuoden 
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tai muutaman kuukauden kierron aikana, kuten nyt 
oli tapahtunut, herätti aina suurta huolta ja ahdistusta 
kyläläisissä. Ja tällaisina vaikeina aikoina muulloin 
yleensä melkeinpä huomaamattomana pysyttelevä 
noita tuli esille nousten kaikkien huomion kohteeksi.
 Ahla oli kysynyt neuvoa esi-isiensä hengiltä myös 
hankalassa seuraajavalinnassaan. Huojennus oli 
suuri kun henget olivat hyväksyneet hänen tyttä-
rensä noidaksi. Aluksi Ahlan ilmoitus kyläläisille 
Birthestä seuraajakseen sai aikaan suurta häm-
mennystä. Nurinat vaimenivat kumminkin nopeasti 
Ahlan kerrottua, että Birthe oli myös henkien valit-
sema. Ahla kuvaili kuinka hänen isänsä henki oli 
piirtänyt naishahmon jolla oli päällään noidan peu-
rapuku. Njorru, joka oli taitava kalastaja ja siksi 
tärkeässä asemassa, ei silti hyväksynyt Birtheä noi-
daksi ja oli päättänyt muuttaa perheineen toiseen 
kylään.
 Kaikkea noita ei ollut vielä kumminkaan kerto-
nut kyläläisille. Aika oli täyttymässä sille mikä oli 
ennalta määrätty samana päivänä kun Ahla syntyi. 
Ahlan isä oli nähnyt silloin ennusunen, jossa uhri-
lähteestä noussut nuori nainen päässään peuran 
sarvet oli hukuttanut hänen vastasyntyneen poika-
lapsensa lähteeseen. Tämän noitanaisen, Birthen, 
isän henki oli myös äskettäin piirtänyt hänelle. Unen 
merkitys oli selvä: Ahlan piti uhrata itsensä tyttä-
rensä vuoksi.

Ahlan kodan ulkopuolelta kuului lähestyvien askel-
ten ääniä. Jo askelista noita aavisteli ikäviä uutisia. 
Sisälle tuli kaksi miestä toisella poskessaan pitkä 
haava ja puolet partaisista kasvoista veren tahri-
mana. Mutta kiihtyneesti huohottava mies oli turta 
kivulle ja välinpitämätön verelle.
 ”Ette siis onnistuneet vapauttamaan Birtheä”, 
Ahla sanoi ja ryhtyi puhdistamaan miehen haavaa 
kasvoissa.
 ”Emme. Kolme meistä surmattiin ja vain minä 
ja Nilla jäimme henkiin”, sanoi haavoittunut. 
”Menemme sinne uudestaan ja vapautamme tyttä-
resi.”
 ”Termash on oikeassa. Emme anna periksi. 
Teemme tyttäresi vuoksi mitä hyvänsä!”
 ”Kolme kuoli… Ei ole oikein uhrata yhden – edes 
Birtheni – vuoksi monta muuta.”
 ”Olen kaatanut enemmän karhuja kuin kukaan 
muu tämän kylän metsästäjistä, jopa enemmän kuin 
isäni tai isoisäni, eikä yksikään ihminen voi olla 
karhua pelottavampi.”
 ”Tiedämme Nilla sinut rohkeaksi karhujen kaata-
jaksi ja loistavaksi hirvenajajaksi. Ja tiedän kuinka 
olet mieltynyt Birtheen. Mutta kylämme joutuu peri-

katoon jos vielä menetämme sinut tai muita metsälle 
kykeneviä miehiämme.”
 ”Emmekö voi pyytää apua muilta peuraheimolai-
silta?”
 ”Lähin kylä on päivän matkan päässä eikä meillä 
ole aikaa hukattavaksi. Tytölleni saatetaan tehdä 
jotain kauheaa. Enkä edes usko heimoveljiemme 
tulevan apuun sillä heillä on tarpeeksi omiakin 
huolia.”
 ”Mikset käytä noidan taitojasi rantalaisia vas-
taan?”
 ”Voin pyytää apua pimeyden voimilta. Pahat 
henget ovat kumminkin arvaamattomia ja vaativat 
raskaan hinnan niiltä jotka heihin turvautuvat. Enkä 
ole saanut taikavoimiani palvellakseni pahuutta.”
 ”Ahla, he ovat…”
 ”Mutta haluan tyttäreni takaisin. Näittekö 
hänet?”
 ”Näimme hänet elossa. Pääsimme tunkeutumaan 
majaan, jossa he pitävät Birtheä, mutta silloin heitä 
tuli meitä suurempi joukko ja jouduimme pakene-
maan kun kolme meistä oli tapettu.”
 ”Tyttöni on elossa… toivottavasti hänelle ei tehdä 
pahaa.” 
 ”Rantalaiset ovat pahoja!”
 ”Eivätkä he kunnioita peurajumalaa, koska 
ahneuksissaan hävittävät kaikki peurat! Keväällä he 
tappoivat Narrän kun yhytimme heidän metsästäji-
ään Henkimetsän lähellä. Yritimme ajaa heidät pois 
pyhän metsän luota – uhkaamatta aseilla – ja he 
tappoivat veljeni!”
 ”Käytä taikojasi ja pyydä vaikka pahoja henkiä 
apuun. Onko muutakaan keinoa? Aja rantalaiset 
pois niin saamme olla rauhassa.”
 ”Ei ole muuta keinoa… Minun täytyy turvautua 
siis Vuorgasiin, metsän pahaan henkeen. En halu-
aisi koskaan kutsua sitä hirviötä apuun, mutta nyt 
on kysymys meidän kaikkien tulevaisuudestamme.”

Ahla puki päälleen peura-asun, johon kuului peuran 
nahasta tehty kaapu, jalkineet ja päähine sarvineen. 
Noita viimeisteli asunsa taikaesineillä ja suunnisti 
matkansa pitkin jokivartta kaakkoon. Aurinko oli jo 
painumassa metsän taakse kun Ahla saapui jyke-
väpuustoisen mäen reunalle. Ahla levitti maahan 
nahan jonka sisällä oli ollut peuran sarviluusta tehty 
kannus sekä soikea noitarumpu, johon hän oli hil-
jattain piirtänyt naisnoidan hahmon monien muiden 
vanhempien kuvien joukkoon. Keinuttaen istuallaan 
rytmikkäästi vartaloaan noita alkoi rummuttaa rei-
siensä päälle asettamaansa rumpua toistaen yhä 
uudelleen muinaista laulua, joiden sanoista suuri 
osa oli muille peuraheimolaisille käsittämättömiä. 
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Oli jo yö kun Ahla lopulta lankesi loveen ja vaipui 
makaamaan nahalle, ja kohta hänen sielunsa irtau-
tui ruumiista.
 Noita nousi ylös vanhan peurahirvaan hahmossa 
hänen ihmiskehonsa jäädessä makaamaan liikku-
mattomana. Hirvas oli komeasarvinen ja sen 
kaulanalusta koristi tuuhea parta. Pitkillä 
peuran jaloillaan Ahla lähti kulkemaan 
pyhässä Uhrimetsässä. Tämä oli paikka 
jossa he olivat lukuisten sukupolvien ajan 
osoittaneet kunnioitusta kuolleille sukulai-
silleen. Kaikki kynnelle kykenevät kyläläi-
set ottivat osaa keväisiin uhrijuhliin, joilla 
pidettiin henkiä ja metsän jumalaa tyy-
tyväisinä ja varmistettiin hyvät eräsaaliit, 
mutta ainoastaan noidat pystyivät kohtaamaan 
täällä alisen maailman väkeä. Täältä Ahla oli 
saanut myös vastauksen kysymykseen noita-
tehtäviensä perijästä.
 Metsässä, joka oli Ahlalle yhtä lailla 
koti kuin pieni kylä joen varrella, 
kasvoi koivujen joukossa suuria kuusia 
ja petäjiä sekä paikoin jyhkeiden haa-
pojen ryhmiä. Hän tunsi kumpareisen 
maaston kookkaine puineen ja sam-
malien sekä jäkälien peittämine lohkarei-
neen läpikotaisin hyvin. Välillä puiden latvusten 
välistä paljastui lähes täysinäinen kuu, jota ympä-
röi kalvas valokehä, sillä taivasta peitti ohut pilvi-
verho. Valoa ei ollut paljon mutta noita näki kaiken 
melkein yhtä selkeästi kuin päivällä.
 Ahla tuli valkoisten hillankukkien täplittä-
mälle korpilaikulle, jonka yllä lepatti 
pieniä vaaleita yöperhosia. Korpi 
näytti siivekkäiden henkien asutta-
malta tähtitaivaalta. Suon keskellä, 
kuin elävä pieni usvapilvi, leijui tiheä 
hyttysten parvi, jonka lävitse kulki ääneti 
alaston nuoren tytön haamu. Hyttyset 
jatkoivat levotonta liikkumistaan ylösalas häi-
riintymättä aineettomasta haamusta. Vainajia 
yksistään, pareittain tai jopa perhekunnit-
tain ilmestyi jostain ja häipyi jonnekin. Osa 
heistä tervehti Ahlaa, osa oli hänelle tunte-
mattomia kulkien ohitse kiinnittämättä noi-
taan mitään huomiota. Eräiltä haamuilta 
puuttuivat yksilölliset kasvojen piirteet, sillä 
kukaan ei enää muistellut heitä. He kuului-
vat kauan sitten kuolleisiin unohdettuihin.
 Lempeästi hymyilevä nainen ilmestyi kuin 
tyhjästä Ahlan vierelle.
 ”Äiti”, sanoi Ahla nuoren naisen hahmolle. 
 Ahlan äiti pysähtyi hyväilemään peuraksi 

muuttuneen poikansa harmaata kaulaa laulaen 
samalla hiljaisella äänellä. Laulu oli yksinkertainen 
ja tyynnyttävä, sama josta Ahla oli lapsena niin 
paljon pitänyt. Hetken kuluttua äidin haamu jätti 
hänet ja asteli maan sisälle.
 Ahla katseli muistoihinsa vajonneena kohtaa var-
vikossa mihin äiti oli vaipunut kunnes hieman hät-
kähtäen huomasi liikettä lähellä. Ihmisen ja sisiliskon 
laiha sekasikiö oli ilmestynyt lohkareiden välistä ja 
livahti piiloon suuren mäntykelon taakse. Rungon 

takaa pilkottava tumma häntä paljasti piileksi-
vän olennon, jota Ahla ei halunnut 
häiritä ja säikytellä. Noita halusi 
jättää rauhaan myös lahon maa-
puun päällä istuvan Hullu-Neddan, 
joka puhui itsekseen ja heilutti käsiään 
kasvojensa edessä. Nedda oli kuollut 
ennen Ahlan syntymää mutta tällä oli 
vielä pari muistelijaa kylässä.
Harvarankaisen juolukkamättään seasta 

näkyi punaturkkinen kuollut orava silmis-
sään kuivunut tumma tuijotus. Ahla pysähtyi 

katselemaan pientä ja sievää eläintä, jonka myös 
kärpäset, muurahaiset ja kovakuoriaiset olivat jo 

löytäneet. Raadosta erittyi ilmaan selvä mätä-
nemisen imelä haju. Ahla mietti hetken 

kuoleman ja luonnon ihmeellistä kau-
neutta ja jatkoi matkaansa kohti uhri-
paikkaa.
Lähes täydellisen hiljaisuuden katkaisi 

lapsen heleä ääni: ”Isä odota.”
Ääni kuului Ahlan nuoremmalle pojalle 

Oarrelle. Ujosti hymyilevä laiha poika oli 
äitinsä ja isoveljensä Harren seurassa roi-

kottaen kädessään puista lelua, jonka Ahla oli 
laittanut mukaan tämän hautaan. Hienoimmissa 
peuraheimolaisten vaatteissa, samoissa missä heidät 
oli haudattu, Ahlan vaimo Soahkes ja pojat olivat 
tulleet tervehtimään häntä. Ennen kuin Ahla jätti 
perheensä hän kertoi tärkeän asian, joka teki Soah-
kesin sekä surulliseksi että tyytyväiseksi. Ahla kertoi 

kuolevansa piakkoin.
 Jatkaen matkaansa seuraten hentoa, tuskin 
erottuvaa polkua Ahla ylitti kostean notkelman, 
jossa kasvoi leppien ja koivujen joukossa kook-
kaita saniaisia. Polku johdatti metsän korkeim-

paan kohtaan. Mäen laella oli litteistä kivistä 
rakennettu uhripaikka ja sen ympärillä henkiolen-

toja, joista moni oli tullut tänne Ahlan kutsulaulun 
houkuttelemana. Oli tapahtumassa jotain hyvin epä-
tavallista sillä tässä metsässä oli viimeksi kutsuttu 
pahuuden henkiä viisi sukupolvea sitten.
 Lähellä ilmassa kahahti siipien isku ja hiilenmusta 
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korppi laskeutui korkeimmalle uhrikivelle. Ahlan isä 
Guodhi oli tullut tapaamaan häntä. Korppi kasvoi 
nopeasti ja laskeutuessaan kiveltä maahan sillä oli 
jo ihmisen kädet ja jalat.
 ”Tällä kertaa et tullut kysymään neuvoja minulta. 
Kutsuit Vuorgasia, metsän paholaista”, sanoi Guodhi 
nyt täysin ihmishahmoisena.
 ”Teinkö oikein isä?”
 ”Tiedät että tuohon kysymykseen ei ole vain yhtä 
vastausta. Ja tämä kaikki on jo ennalta määrättyä. 
Muistathan uneni neidosta joka hukutti poikalapsen 
lähteeseen.”
 ”Niin, liityn sinun, äidin, esi-isiemme, Soahkesin ja 
poikieni seuraan, jotta Birthe saisi elää vapaana.”
 Guodhi hymyili hyväksyvästi ja tyynnyttelevästi 
pojalleen ja sanoi: ”Birthestä tulee hyvä noita joka 
elää pitkään heimomme tarinoissa. Hän ja hänen 
seuraajansa tulevat viisaasti johtamaan kansaamme 
läpi uusien aikakausien jotka eivät ole helppoja 
meille.”
 Isä muuttui takaisin korpiksi ja parin siiven iskun 
jälkeen haihtui olemattomiin.
 Kohta suon suunnalta kuului suden ulvontaa jossa 
oli myös jotain luonnotonta. Ääni oli kauhistuttava, 
sillä välillä ulvontaan sekoittui julmaa naurua. Ahla 
otti muutaman askeleen ääntä kohden. Kuun valossa 
alkoi erottua neljä hahmoa. Yksi niistä oli valtavan 
suuri ja kulki nelinkontin, mutta kolme muuta olivat 
kookkaan miehen kokoisia ja kulkivat pystyasen-
nossa.
 Neljä manalan olentoa, kaikilla silmät kiiltäen 
hämärissä, nousivat rinnettä lähestyen Ahlaa. Noita 
tunnisti nämä vaikka ei ollut aikaisemmin tavannut 
yhtäkään heistä. Kookkain hahmoista oli eläväistä 
otsoa paljon suurempi Manalan Karhu josta oli ker-
rottu paljon pelottavia tarinoita. Puoliksi ihmistä, 
puoliksi ilvestä ja sutta muistuttavat Ilvesmies ja Susi-
mies kulkivat rinnakkain. Heidän edellään tuli itse 
Vuorgas, metsän paha henki, joka oli näistä olen-
noista kauhistuttavin – jopa paljon kauhistuttavampi 
kuin Ahla oli osannut kuvitellakaan. Hirviön luise-
vista kasvoista katsoi kaksi kyyn silmää, ilmeettö-
miä kuin elottomat kivet, ja sen huulettomasta suusta 
näkyi pitkiä ja teräviä hampaita.
 Vuorgas seuralaisineen pysähtyi Ahlan eteen. 
Noidan sielu värisi inhosta ja pelosta katsellessa 
kylmää pahuutta henkivää seuruetta. Metsän paha 
henki ei tullut yksin mikä huolestutti Ahlaa.
 ”Rantakylän miehet ovat vanginneet tyttäreni”, 
aloitti Ahla.
 ”Tiedän epätoivosi”, vastasi Vuorgas. ”Siksi kut-
suit minut tänne.”
 ”Tuo Birthe takaisin luokseni. Tuo hänet niin ettei 

hän jälkeenpäin muista mitään vapauttamisestaan. 
Ja surmaa ne miehet jotka tappoivat Narrän ja 
kaappasivat Birthen.”
 ”Tiedät hyvin että vaadin palveluksistani paljon. 
Puoleeni kääntyneet joutuvat maksamaan enemmän 
kuin mihin heillä olisi varaa.”
 ”Uhraamme sinulle kesän aikana kymmenen 
peuraa ja kymmenen hirveä tässä metsässä.”
 ”Se ei riitä. Tiedät mitä haluan lisäksi”, sähisi 
Vuorgas.
 ”Uhraan lopulta siis itseni, kunhan olen ensin 
valmistellut Birthen noidan tehtäviin. Riittääkö se 
sinulle?”
 Vastaukseksi Ahla sai ensin pelkkää julmaa 
naurua. ”Hyvä on. Vapautan Birthen, ja te annatte 
uhrilahjanne. Kymmenen peuraa, kymmenen hirveä 
ja sinun ruumiisi.”
 Kohta heidän ylitseen lensi huuhkaja, jonka Ahla 
tiesi enteilevän kuolemaa.

Synkeä hirviöiden joukko, Vuorgas, Manalan Karhu, 
Ilvesmies ja Susimies, lähti kulkemaan nopeasti kohti 
rantakylää. Heitä seurasi kunnioittavan ja turvalli-
sen välimatkan päässä joukkio vähäisempiä pimey-   
den olioita ja pikkupaholaisia, kuten hämähäk-
kimäinen kuusisilmäinen iljetys. Nämä seurasivat 
uteliaisuuttaan – ja toivoivat saavansa osansa ihmi-
suhreista.
 Sielu yhtyneenä taas ruumiiseen, yhä loveen lan-
genneena, Ahla näki mielessään kaikki kauheat 
tapahtumat rantalaisten kylässä. Nuotion ääressä 
värjöttelevät kaksi vartiomiestä huomasivat lähes-
tyvät hirviöt ja ryhtyivät paniikissa herättelemään 
muita kyläläisiä. Syntyi sekasorto jota kohta säesti-
vät kauhunhuudot ja kuolevien ihmisten vaikerruk-
set. Valtavien käpäliensä iskuilla Manalan Karhu 
murskasi kotia ja raateli pakoon pyrkiviä. Susimies 
ja Ilvesmies alkoivat kiertää talosta taloon ja kodasta 
kotaan surmaten kaikki jotka olivat vielä asumuk-
sissaan. Pari kotaa he sytyttivät tuleen polttaen       
kuoliaiksi niiden sisällä olleet ihmiset. Vuorgas       
puolestaan heti ensitöikseen tunkeutui majaan, jossa 
Birthe oli vangittuna, ja kantoi tytön turvaan syrjem-
mäksi.
 Ei kestänyt kauankaan kun jokainen kyläläinen 
oli surmattu, nekin jotka onnistuivat hetkeksi pake-
nemaan ympäröiviin metsiin. Tuhottu kylä oli täysin 
hiljainen lukuun ottamatta rätisevää tulta, jonka 
savuavassa loimussa surmaajat aloittivat verijuh-
lansa ihmisten jäännöksillä. Kun nelikko oli tyydyt-
tänyt nälkänsä yltäkylläisellä uhriaterialla, oli heitä 
seuranneiden manalan mitättömien vuoro ottaa 
osansa.
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Vastenmielisiä ja kammottavia näkymiä katselles-
saan Ahla päätti, ettei opettaisi tyttärelleen loitsuja, 
joilla manataan pahuuden voimia esille. Yksikään 
peuraheimolaisista ei enää koskaan avaisi pahuu-
den porttia, sillä Ahla oli viimeinen joka osasi sen 
taidon.
 Vuorgasin ja hänen seurueensa tuodessa Birt-
heä Uhrimetsään näki Ahla hetken ajan heimonsa 
tulevaisuuteen. Hän näki tulossa olevia vaikeita 
aikoja ja hän näki näkyjä ihmeellisestä maasta                          
kaukana pohjoisessa. Kohta Vuorgas laski                
Birthen nahkaiselle alustalle isänsä viereen.      
Molemmat heräsivät paholaisten kadottua eikä tyttö 
muistanut mitään vapauttamisestaan. Ahla oli päät-
tänyt olla kertomatta tyttärelleen koko totuutta siitä 
kuinka tämä oli päässyt vankeudesta, vaikka luul-
tavasti Birthe saisi kumminkin tietää ajan mittaan 
kaiken.
”Kävimme ranta-
laisten kylässä. Raa-
deltuja ruumiita oli 
kaikkialla… kau-
heaa. Eläimet juh-
livat heidän jään- 
nöksillään. Millai-
nen hirviö voi tehdä 
sellaista jälkeä?”
 ”Manasin esille 
hirvittävän pahuu-
den. Näin mitä 
siellä tapahtui. Nii- 
den viattomien sur- 
maaminen oli vää- 
rin.”
 ”Mutta tyttäresi 
on nyt vapaa. Ja 
taas saamme elää 
rauhassa eivätkä ne 
toiset enää koskaan 
häiritse meitä”, sa- 
noi Uuna, jonka 
mies Narrä oli sur-
mattu.
 ”Niin ei tule käy- 
mään. Näin yöllä 
näkyjä tulevista 
ajoista. Toisen hei-
mon väkeä tulee yhä lisää, sillä jokisuisto on rikas 
kaloista ja joen edustalla on runsaasti hylkeitä. Ja 
he hurjistuvat kun näkevät rantakylän tuhottuna. 
Meidän täytyy paeta pohjoisemmaksi tai muutoin 
meidätkin tapetaan kaikki.”
 ”Rakennamme siis uuden kylän ja saamme siellä 

olla heiltä rauhassa.”
 ”Joudumme sopeutumaan toisen kansan vaati-
muksiin yhä uudelleen. He etsivät uusia asuinsijoja 
ja metsästysmaita ja edetessään hävittävät peu-
roja. Osa meistä alkaa elää heidän kylissään ja 
loput meistä vaeltavat yhä pohjoisemmaksi kunnes 
tulemme maahan, jossa aurinko ei laske keskike-
sällä.”
 ”Aurinko ei ollenkaan laske! Voiko sellaista maata 
ollakaan?”
 ”Ja talvella siellä on aika jolloin aurinko ei kiipeä 
taivaalle.”
 ”Kuulostaa oudolta ja pelottavalta.”
 ”Pohjoisesta maasta tulee kotimme johon kiin-
nymme”, Ahla rauhoitteli.  ”Kohtaamme siellä 
muitakin heimoja ja ajan mittaan meistä tulee 
samaa kansaa heidän kanssaan. Mutta ne ajat ovat 

kaukana tulevai-
suudessa, ja tiedän 
myös että tämä on 
elämäni viimeinen 
kesä. Kuolen syk-
syllä sillä lupasin 
uhrata itseni Vuor-
gasille. Birthestä 
tulee seuraajani, 
kuten tiedätte. Kun-
nioittakaa häntä 
kuten olette kunni-
oittaneet minua ja 
isääni ja meidän 
esi-isiämme.”
 ”Tyttäresi saa tu- 
kemme. En osaa 
kumminkaan iloita 
hänestä kylän uute- 
na noitana koska 
menetämme sinut.”
 ”Älä turhia mu- 
rehdi Nilla. Olen 
valmis jo kohta 
jättämään elämän. 
Mutta pyydetään 
nyt kaikki koolle ja 
iloitaan Birthen va- 
pautumista! Ja ha- 
luan taas kertoa 

teille tarinoita menneistä ajoista. Vieläkö muistatte 
kuinka Ison Hirven Vartija joutui tuikkimaan tähtenä 
taivaalle?” kysyi Ahla ja katseli joen vastarannalla 
tukevalla männyn oksalla istuvaa tummaa huuhka-
jan hahmoa. Huuhkaja oli Vuorgas joka ei palan-
nutkaan takaisin manalaan.
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aikakissan salaiset seikkailut

Roosa laulaa kauniisti, mutta takapöydän 
miehet huutelevat ruokottomuuksia.

Taikakissa on vaivaantunut ja luo paheksuvia 
katseita miesten suuntaan.

Innosta hehkuva Roosa tulee jo ovella vastaan. 
Keikka oli mennyt upeasti.

Heti konsertin jälkeen Taikakissa ryntää 
lohduttamaan Roosaa.

Taikakissa herää hyvissä ajoin salaisessa 
huoneessaan. Edessä on tärkeä päivä.

Taikakissan ystävä Roosa esiintyy ensimmästä 
kertaa yleisölle. Taikakissa valmistautuu 
iltaan huolella.

 

 



Lapseni ja minä, vain me kaksi laskuveden hiekkasärkillä
 päivänä jona haarahaukat tanssivat

Santôka
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