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Tervehdys kaikille. On aika viimeisen pj:n 
palstani. Myönnän, että tulee hiukan 

haikea ilis kun alkaa muistella kulunutta 
kahta vuotta. Kaksi vuotta sitten ryhtyes-
säni varapj:ksi tiesin, että minun täytyy jär-
jestää Wappu-Vinpa. Vuosi sitten kun minut 
valittiin puheenjohtajaksi, mielessä siintivät 
killan vuosijuhlat. Kaikkea muutakin näihin 
kahteen vuoteen kuitenkin mahtuu: lukui-
nen määrä bileitä, uudistuneet palaute-
päivät, Biologitapaaminen keväällä 2004, 
fuksieksku molempina syksyinä ja Tallinnan 
matka. Kuluneen vuoden aikana rempattiin 
myös kiltahuonetta ja uudistettiin säännöt 
perusteellisesti.      

Kaikki se mitä olemme tämän 
vuoden kuluessa saaneet aikaan, on mah-
dollista ainoastaan toimivan hallituksen ja 
aktiivisten kiltalaisten yhteistyöllä. Vuosijuhlat 
eivät olisi onnistuneet ilman fuksien panosta. 
Kiitos teille. Juhliin osallistuneita kiltalaisia 
täytyy kiittää runsaasta osanotosta: yllä-
tyimme hallituksen kanssa positiivisesti vie-
raslistan aina vain kasvaessa juuri kiltalaisten 
osalta. Te loitte osallistumisellanne juhlas-
tamme juuri Meidän kiltamme juhlan. Hal-
lituksen on myös turha järjestää Tallinnan 
ekskursion kaltaisia matkoja jos osallistujia ei 
olisi, mutta tämä huoli on selvästi turha. 

Viime aikoina kiltahuoneemme on 
puolen päivän maissa usein täynnä ihmi-
siä. Välillä olen miettinyt mitä on tapah-
tunut. Fuksitkin ovat uskaltautuneet heti 
alkusyksystä lähtien viettämään vapaa-
aikaansa kiltikselle. Teoriani on, että viimei-
sen pari vuoden aikana kiltatoiminta on 
saatu lähemmäs peruskiltalaista, eikä kilta-
huonetta ja killan järjestämiä asioita koeta 
pelkästään hallituksen jutuiksi. Myös tämän 
syksyn fuksiekskun runsas osanotto antaa viit-
teitä osallistumisinnon kasvusta. Voisin taput-
taa käsiäni ja hurrata: kiltatoimintamme 
tarkoitus on toimia yhdyssiteenä biologian 
opiskelijoiden välillä ja koen että olemme 
siinä nyt onnistuneet.  Ensi vuoden 
toimintasuunnitelman mukaan kiltamme 
toiminta tulee saamaan uusia muotoja. 
Toivottavasta tällä saadaan vielä uusia 

Puheenjohtajalta    
HANNE RUOTSALAINEN

biologianopiskelijoita kiltamme toimintaan 
mukaan.

Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet 
opettavaista aikaa. Tulin untuvikkona yhdis-
tystoimintaan, mutta käytäntö on opetta-
nut. Olen nauttinut siitä, että olen saanut 
toimia kiltamme ja meidän kaikkien yhtei-
seksi hyväksi. Olen saanut tutustua uusiin 
ihmisiin myös oman laitoksemme ulkopuo-
lella. Jotta toimintamme kehittyisi, tarvitaan 
uusia aktiiveja suunnittelemaan ja toteutta-
maan toimintaa. On siis aika päästää uusi 
puheenjohtaja kehiin, apunaan uudistunut 
hallitus ja joukko toimihenkilöitä.  

Minun on aika kiittää ja kumartaa, 
ja poistua takavasemmalle muihin hom-
miin. Ette pääse minusta kuitenkaan näin 
helposti eroon, tulen pyörimään kiltiksellä 
vielä tovin, valmistuminen ei kuitenkaan ole 
edessä vielä ensi vuoden aikana.
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2005    -    muutama muistikuva 
huippuvuodesta                ANNI KOSKELA

Vuosi 2005 killassamme alkoi byrokraattis-
esti sääntömuutoksella. Onneksi uudet 

hallituslaisetkaan eivät pelästyneet hurjasta 
pykälien pyörittelystä, vaan alkoivat aktiivis-
esti järjestämään ainejärjestömme vuotta 
2005. 

Operaatio Linnuntietä eli tuttaval-
lisemmin pönttötalkoita jatkettiin tammi-
kuussa rakentamalla lisää pönttöjä linnuille, 
lepakoille, kirpuille ja muille pikku ystävil-
lemme. Kaikki maastossa olevat pönt-
tömme vaihdettiin uusiin kiltalaisten voimin, 
ja tällä hetkellä Biologi-kilta -leimalla var-
ustettuja perheasuntoja löytyy Oulun puista 
yhteensä reippaat 200 kappaletta. 

Uhmasimme hiukan mielikuvia terve-
henkisistä ja raittiissa ulkoilmassa viihtyvistä 
biologin aluista, ja järjestimme maaliskuussa 
Tyrkyllä vol. 2 -bileet Kaarlenholvissa. Huhti-
kuussa juhlimme Teekkaritalolla biokemistien 
ja biofyysikoiden kanssa alkukantaisia 
kevään vastaanottajaisia: Kevätauringon 
bileitä. 

Jossain vaiheessa kevättä aloimme 
tuntea suurta tarvetta luoda jotain uutta, 
joka yhdistäisi meitä kaikkia. Niinpä tilas-
imme kiltapaidat! Tekstivaihtoehdot olivat 
”Elämän tarkoitus on geenien kartoitus” 
ja ”Tiedän kaiken kukista ja mehiläistä”.  
Asian toinen puoli huomattiin kuitenkin vasta 
tilaamisen jälkeen: nykyään opiskelija-kolle-
goita on vaikeampi erottaa toisistaan, ja 
huhu kertoo, että kukka-mehiläis-paita on 
myös aiheuttanut kiusallista ja jopa epä-
miellyttävää vastakkaisen sukupuolen häir-
intää.

Kiltahuoneemme on kokenut 
kuluneen vuoden aikana hurjan muodon-
muutoksen. Pikkuhiljaa ihmisten kärsivälli-
syys alkoi loppua kiltahuoneen boheemiin 
olemukseen, ja aloimme suunnitelmallisesti 
uusia sisustusta unohtamatta kuitenkaan 
vaalia vanhoja perinteitä ja muinaismuis-
toja. Seinät maalattiin maalilla, jonka värin 
piti olla vihertävän-valkoinen, ja suurella 
rahalla hankittu vieraileva taiteilija Anna 
von Gogh maalasi peräseinälle henkeäsal-

paavan seinämaalauksen (jota ei saa enää 
vastaisuudessa sotkea Kesä-Esalla). Kiltik-
selle hankittiin myös uusia huonekaluja ja 
tehtiin järjestyksestä käytännöllisempi.

Kesän jälkeen opiskelijat palasivat 
enemmän ja vähemmän reippaina takai-
sin koulun penkille, ja kilta järjestikin heti 
syyskuussa hulppean, opiskelijaystävällisen 
excursion Tallinnaan. Reissuun sisältyi tunk-
kaisia bussiunia, eläintarhan stareotyyppisiä 
eläimiä, täysiä ostoskärryjä, eestin kroonien 
muuntokertoimia, suunnittelematon lai-
vakapina, hartaita rippikoululauluja, sekavia 
kännijuttuja ja pelottavia poliisikohtauksia.

Syyskuussa järjestettiin myös laitok-
sen pienimmille perinteiset fuksiluento, fuk-
sisuunnistus ja Hailuodon fuksiviikonloppu. 
Hailuodossa fuksit oppivat nopeasti parissa 
päivässä kiltamme tavoille opetellen niin 
puuron syöntiä, pussaamista, karaoken lau-
lamista - ja siinä sivussa he toivottavasti 
myös tutustuivat toisiinsa.

Olimme jo helmikuun alussa 
järjestäneet synttärikahvit opiskelijoille ja 
kiltamme henkilökunnalle. Syyskuussa vuosi 
2005 huipentui loisteliaasti Syntaksis ry:n 
vuosijuhliin ainejärjestömme täyttäessä 45 
vuotta. Vuosijuhlien järjestelyt toimivat hulp-
peasti - kiitos fuksien pyyteettömästä (?) 
työstä juhlissa. Hallituskin pääsi lukuisten 
vuosijuhla-palaverien ja erinäisten 
järjestelytehtävien jälkeen nauttimaan 
juhlapuheista, hyvistä tarjoiluista ja muka-
vasta seurasta. Pienessä nousujohteessa 
oli helppo kehua hallituksemme loistavaa 
työtä vuonna 2005. Kuitenkin myös seuraa-
vana päivänä, kun juhlijat heräsivät milloin 
mistäkin kampaukset auenneina ja solmiot 
solmussa, kaikki olivat varmasti edelleen 
samaa mieltä: vuosi 2005 onnistui hyvin, 
suunnitelmien mukaisesti ja virheistä oppien. 
Toiminta ei olisi kuitenkaan ollut mitään 
ilman kiltalaisten aktiivista ja innokasta osal-
listumista tapahtumiin.

Kiittäen, 
Syntaksis ry:n hallitus 2005  
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Vuosijuhlat              ANNA HONKANEN

Syntaksis ry:n 45-vuotista taivalta juhlis-
tettiin 22.10.2005 Pateniemen Honka-

pirtillä. 
 

Ennen varsinaisen juhlan alkua neljältä 
iltapäivällä järjestettiin pienimuotoinen 

cocktail-tilaisuus, jossa Syntaksiksen hallitus 
otti vastaan onnitteluja. Tervehdyksensä 
kävivät tuomassa monien oululaisten opis-
kelijajärjestöjen lisäksi ylioppilaskunta, Sym-
bioosi ry Helsingistä ja Syrinx ry Jyväskylästä. 
Puoli kuudelta juhlakansaa alkoi virrata 
Honkapirtille enemmänkin. Vanhoja opiske-
lutovereita oli lähes mahdoton tunnistaa 
väkijoukossa! Miehet näyttivät järjestään 
komeilta ja ryhdikkäiltä puvuissaan ja naiset 
juhlavine kampauksineen, tarkoin mie-
tittyine meikkeineen ja toinen toistaan 
upeimpine iltapukuineen olivat kerrassaan 
tyrmäävän upeita. 
 Juhlaillallinen alkoi kuudelta. 
Puheenjohtajamme Hanne toivotti vieraat 
tervetulleiksi, minkä jälkeen ohjat otti osaa-
viin käsiinsä seremoniamestari Teija. Pienen 
alkukankeuden jälkeen keskustelu pöydissä 
pääsi vauhtiin ja ensimmäiset laulut kajahti-
vat ilmoille yllättävän varhaisessa vaiheessa. 
Pöytä toisensa jälkeen lauloi jonkin kapa-
leen ohjelmalehtisestä, kunnes koko lehtinen 
oli laulettu läpi. Sitten jatkettiin ulkomuistin 
ja Olusten turvin. 
 Illan ensimmäisen varsinaisen 
puheen piti killan esimies Esa Hohtola. 
Puheessa muisteltiin menneitä ja kurkistet-
tiin kohti tulevaa. Kunniavieraamme Maarit 
Kaukonen, Syntaksis ry:n puheenjohtaja 
vuodelta 1987, piti 80-luvun opiskeli-
jaelämää muistelevan puheen diakuvien 
ja muinoin Lehdykän lukijoita riemastut-
taneen Superbiologi-sarjakuvan ryydittä-
mänä. Vesa Saarinen piti spontaanin 
puheen, jossa hän välitti Turun yliopiston ter-
vehdyksen 45-vuotiaalle killallemme. Koska 
Syntaksis on naisvaltainen ainejärjestö, 
perinteinen puhe naiselle korvattiin värik-
käällä ja hauskalla puheella miehelle, jonka 
piti Emilia Pippola. Puhetta seurasi miesten 
vastauksena klassinen polviasennosta seu-
ralaiselle esitetty ”Niin minä neitonen sinulle 

laulan”.
 Elävää a cappella-laulua ruokai-
lijoille tarjoili loistava miestrio Spiritus Forte. 
Yleisö nousi kahteen otteeseen taputta-
maan ja osoittamaan seisaaltaan suosiota 
yhtyeelle. Erityisesti MacGyver-tunnari suo-
malaisin sanoin upposi juhlijoihin kuin kuuma 
veitsi margariinirasiaan. 
 Ruokailun päätyttyä päästiin tans-
silattialle ja vapaamman seurustelun puo-
lelle. Tarjolla oli boolin ja kiusauksen lisäksi 
mahdollisuus laulaa karaokea ja saunoa. 
Juhlaväkeä viihtyi Honkapirtillä seitsemään 
asti, jolloin reipas fuksiporukka saapui siivoi-
lemaan yön jälkiä. Väsymättömimmät läh-
tivät vielä kiltahuoneelle sillikselle, jonne osa 
perusteellisesti juhlineista kiltalaisista lopulta 
nukahti.

Menu

Alkuruoka
 
 Parsakeitto ja patonki

 ***

Pääruoka
 
 Härkäruukku kermaperunoilla
 Feta-kasvisruukku yrttiperunoilla

 ***

Jälkiruoka
 
 Omenapiirakka ja vaniljakastike

 ***

Kahvi ja avec

Viinit
 
 Pilar de Pilars Pinot Grigio
 Tocornal Cabernet Sauvignon
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Vuosijuhlien kuvagalleria:

Hallituksen juhlaglamouria cocktailtilaisuudessa. © Perttu Hiisivuori

Henkilökuntakin vaikutti viihtyvän juhlassa © Perttu Hiisivuori
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Edustavat ystävykset. © Maria Jäntti

Mr and Mrs Smith © Maria Jäntti

Syntaksiksen James Bond.
© Maria Jäntti

Jatkoilla viihdyttiin. © Maria Jäntti
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Sunnuntaiaamuna krapula ja vapina, tuijotan kiltahuoneen seinään... © Perttu Hiisivuori

Karaokelaitteisto oli jatkoilla ahke-
rassa käytössä. © Maria Jäntti
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Askarrellaan-paskarrellaan 
Anna-tädin seurassa  ANNA HONKANEN

Heissulivei, kaikki tytöntylleröt ja pojan-
pallerot! Kylläpäs te kaikki olettekin 

reippaan ja hyvinsyöneen näköisiä tänään! 
Anna-täti neuvoo teille nyt, miten askar-
rellaan tarvikkeet erästä hauskaa joulun-
odotusleikkiä varten! Askarteluhetkeämme 
varten tarvitsemme litran tuoremehutölkin, 
vessapaperirullan hylsyn, kartonkia, pape-
ria, kyniä, sakset ja liimaa. 
 Aloittakaamme askartelemalla 
linja-auto! Se ei ole ollenkaan vaikeaa, 
tytöntypykät ja poijjanpatukat! Linja-auto 
syntyy käden käänteessä mehutölkistä, 
uskokaa pois! Liimataan ensin mehutölkin 
päälle paperi, jotta tölkin tekstit saadaan 
peittoon. Eihän oikean linja-auton kyljessä 
voi lukea “Juice”, vai mitä, lapsukaiset-
papsukaiset? Mitä se Kaaleppi Kalannista 
oikein huutaa? Ai, oikeassa olet: kyllä voi, 
jos siinä on mehumainos! Kiitos huomautuk-
sesta, Kaaleppi! Paperi voi olla minkä väristä 
vain, ja linja-auton kylkeen voi piirtää kai-
kenlaisia koristeita! Muistattehan, kersakul-
lat, piirtää linjuriin myös ikkunat, että kuski 
ja matkustajat näkevät ulos! Jos osaatte, 
voitte leikata linja-autoon avattavan oven! 
Noin, nyt meillä on hien linja-auto. Mutta 
huomaattekos, tytöntyrskeet ja pojanpärs-
keet, mitä linja-autosta vielä puuttuu? Aivan 
oikein, renkaathan siitä vielä puuttuvat! 
Eihän auto voi liikkua ilman renkaita, vai 
mitä? Renkaita on linja-autossa neljä kap-
paletta, ja ne me askartelemme mustasta 
kartongista. Hyvä keino saada leikattua 
neljä samankokoista rengasta on taittaa 
kartonki nelin kerroin ja leikata kaikki neljä 
rengasta yhdellä kertaa! Kartongin 
leikkaamisessa voitte, tytöntahvot ja pojan-
pahvit, pyytää apua äitiliiniltä tai isukilta, 
ettette vain silvo itseänne ihan verille. Noin, 
kylläpä tulikin hienot renkaat! Liimataanpa 
vielä renkaat paikoilleen, noin! Eikös vain tul-
lutkin hieno linja-auto? Kyllä vain, vai mitä, 
tytöntyssykät ja pojanpössykät!
 Linja-auto ei voi ajella yksikseen. 
Eihän, lapsikullat? Eipä tietenkään, ja siksipä 

me askartelemmekin kartongista linja-auto-
kuskin. Anna-täti pitää kovasti univormu-
ista, joten Anna-täti piirtää linja-autokuskin 
tumman siniselle kartongille. Noin, kuski-
sedälle tulee komea kuskin puku ja 
koppalakki! Leikataanpas, tytöntirpat ja 
pojankirput, kuski-setä kartongista irti. Piir-
retään hänelle vielä silmät ja suu, ja poskille 
tuuheat pulisongit. Oi, kylläpä kuski-sedästä 
tulikin komea! Tungetaanpas kuski-setä jo 
linja-autoonsa odottelemaan leikin alkua!
 Lopuksi, tytöntyrrit ja pojanpärrit, 
askartelemme vessapaperirullan hylsystä 
ärsyttävän poron. Hylsy saa toimittaa poron 
vartalon virkaa. Sehän on jo valmiiksi 
harmaa, niin kuin kapiset porot yleensäkin! 
Pään ja kaulan leikkaamme oheisen mallin 
mukaan taitetusta kartongista. Piirretään 
pää kartongille siten, että turpa jää taitteen 
kohdalle. Noin. Nyt leikkaamme pään ja 
kaulan ääriviivoja pitkin irti. Ja nyt, katsokaa-
pas tarkkaan, tytöntyssit ja poijjanpässit! 
Nyt levitämme liimaa pään puoliskojen 
väliin, noin ikään. Kun pään puoliskot ovat 
yhdessä, voimme levittää korvat ja sarvet 
haralleen, niin kuin oikeilla poroilla! Sitten 
liimaamme kaulan puoliskot hylsyyn kiinni. 
Jalat porolle leikkaamme myös kartong-



11Lehdykkä 3 / 2005

ista. Kuinka monta jalkaa poroilla oikein 
on? Aivan, Karoliina Koiranperserämiältä 
tietää ihan oikein, neljähän niillä on! Ja 
Karoliina tietää vielä senkin, että poron etu-
jalat ovat erilaiset kuin takajalat! Oikein 
hyvä, Karoliina! Leikataanpa jalat irti ja lii-
mataan kiinni poroon. Noin. Eikös vain tul-
lutkin hieno! Me taidammekin kutsua tätä 
poroa Petteriksi, vai mitä, pienet maan-
vaivat? Kyllä vain! Petteri hän olkoon! Piir-
retään Petterille vielä naurettava punainen 
nenä. Noin! 
 No niin, tytsyt ja poitsut, nyt 
voimme aloittaa leikin! Kuvitellaan, että on 
synkkä ja räntäsateinen marraskuun ilta. 
Kuvitellaan itsemme Kuusamontien varteen. 
Brr, eikös vain olekin kylmä tuuli, naper-
oiset? Kyllä vain, täytyy vetää pipo syvem-
mälle päähän! Tien täytyy olla tosi liukas 
tällaisella säällä, vai mitä! Voi kyllä, se on 
varmasti melkoisen lipsakka! Hei katsokaa, 
linja-auton valot! Kuski-setä ajaa körötelee 
komeassa univormussaan hienolla uudella 
linja-autollaan! Kuski-sedän tilannenopeus 
on olosuhteisiin nähden ehkä hieman liian 
korkea, mutta ei se mitään! Asiakkaat on 
saatava ajoissa pääteasemalle säällä kuin 
säällä! Kuski-sedän linja-auto lähestyy 
tiukkaa mutkaa. On aivan pimeää. Taloja 
ei ole lähimaillakaan, ja räntäsade haittaa 
pahasti näkyvyyttä. “Pahus!” ähkäisee kuski-
setä yllättäen. Hän on huomannut mutkassa 
tiellä poron! Törmäys on väistämätön! Kuski-
sedän tajuntaan iskee kirkkaana yksi ainoa 
ajatus: porosta viis, linja-auto on pidettävä 
tiellä!

Tumps. 

Nälkiintynyt Petteri-poro ei paljoa tunnu 
ison linja-auton etupuskurissa. Penkeissään 
nukkuvat matkustajan eivät edes havahdu 
moiseen pikkutöytäykseen. Kuski-setä saa 
linja-auton pysähtymään, ja menee ulos 
tarkistamaan vahingot. “Pahus!” kuski-setä 
ähkäisee huomattuaan, että puskuriin on 
jäänyt ruma karvatuppo. “Samperin 
nälkämaankarja!” Kuski-sedältä pääsee 
muutama tuhma sana, mutta aikuisille se 
on joskus ihan sallittua. Älkää te, tytönt-
imperot ja pojanpimperot, kuitenkaan 
puhuko tuhmia! Kuski-setä löytää pahoin 
ruhjoutuneen Petteri-poron ojasta makaa-
masta. Se on kimmonnut sinne osuttuaan 
puskuriin. Kuski-setä huomaan Petterin 
olevan vielä elossa. Kuski-setä noitua piu-
kauttaa komeasti, mutta soittaa sen jälkeen 
taskustaan kaivamallaan matkapuhelimella 
poliisille. Onneksi poliisi on valmiiksi lähistöllä 
ratsaamassa piikkimaton kanssa putislaisia 
aseistautuneita rattijuoppoja, ja ehtii paika-
lle parissa minuutissa. Poliisi-sedällä on iso 
pum-pum-pyssy, jolla hän kylmänrauhallis-
esti lopettaa poron kärsimykset. Kuski-setä ja 
poliisi-setä lyövät kättä, ja kuski-setä pääsee 
jatkamaan matkaansa hyvillä mielin. Taas 
on yksi poro vähempänä Kuusamontien var-
resta, ja maailma on hieman turvallisempi 
paikka elää! 
 Sen pituinen se, tytöntyllit ja pojan-
mullit! Anna-täti toivottaa teille kaikille oikein 
hyvää yötä ja kauniita unia! Hei hei!
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Fuksijuttu Hailuodosta 2005
EKRATES

Tämä on lyhyt, tiivistetty tarina vuosimal-
lia 2005 olevien fuksien esk… ekcs… 

eskc… (Lempo soikoon! No, täytyy katsoa 
tuo sana sanakirjasta lopuksi.)

Eli syksyllä 2005 järjestettiin fukseille 
tutustumisviikonloppu kauniilla Hailuodon 
saarella Oulun edustalla. Tarkoituksena oli 
(ilmeisesti) antaa uusille opiskelijoille 
jonkinlainen kuva eri suuntautumis-
vaihtoehdoista ja myös antaa mahdollisuus 
tutustua muihin opiskelijoihin. Siis sekä ”van-
hempiin” että vähän… hm… tuoreempiin. 
Tässä muuten onnistuttiin ihan hyvin, katso 
vaikka alla olevia kuvaleikkeitä.

Torstaina olivat ohjelmassa eri 
suuntautumisten esittelyt. Jonkin verran se 
kai selvensi tilannetta, mutta joidenkin koh-
dalla kai vain lisäsi valinnan vaikeutta.

Perjantaina oli vuorossa lisää 
opiskelujuttuihin tutustumista rastikoulu-
tuksen muodossa. Lisäksi täytettiin hienoja 

miellekarttoja eri asioista opiskeluun liittyen. 
Mutta se on jo kokonaan toinen juttu. Illalla 
varmaan saunottiin ja grillattiin…

Parhaiten viihtyvät jäivät Hai-
luotoon koko viikonlopuksi. Yhtenä aamuna 
pelattiin mielenkiintoista jalkapalloa, jossa 
itse Zidanekin olisi ollut ymmällään. Ei siis pel-
kästään kylmän ilman takia vaan pakollisten 
varusteiden johdosta… Sigma vei lopuksi 
voiton 3-2. (&#@}!)
 Kaiken kaikkiaan Hailuoto oli 
onnistunut projekti. Jälkeenpäin tosin on 
selvinnyt, että viikonlopun aikana nautittiin 
päihdyttäviä aineita ja harrastettiin… mui-
takin sopimattomana pidettäviä juttuja.

No, sellaista se kai välillä on. Elämä nimit-
täin.
 
P.S. Ja se sana on EKSKURSIO. ”Ei voi olla niin 
vaikeeta!”

Fuksijutun kuvagalleria:

Majakka.  © Eero Vesterinen Maisemakuva rannalta. © Eero Vesterinen
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Vanhempia opiskelijoita palaamassa Sumpusta lauantaiaamuna. © Mari Kaakko

Kavereita voi saada, vaikka Porin suunnalta olisikin… (Vaikeaa se epäilemättä 
kyllä  on.) Porin karhu,  Timo-Matti ja Eero. © Eero Vesterinen
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Grillailua ja hengailua nuotiolla. © Eero Vesterinen

Pahalta näyttää, mutta kyllä Tuomolla 
on pyyhe siellä jossain… Tuomo ja Inka. 
© Prinsessa
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Muut katsovat, kun Jani pelleilee… Korjaan: pelailee… © Eero Vesterinen

Näkymä rullien läpi. © Eero Vesterinen
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Comeback - and goodbye
MARJAANA HELLSTEN

Eletään 1800-luvun alkua. Kaksi pur-
jealusta, brittiläinen HMS Surprise ja 

ranskalainen Acheron, ottavat yhteen jos-
sain Etelä-Amerikan rannikolla. Surprise kärsii 
pahoja vaurioita, mutta lähtee silti rohkean 
kapteeninsa johdolla jahtaamaan Ache-
ronia. Miehet ovat rautaa, laivat puuta 
ja merillä koetaan tyyntä, myrskyä ja 
merimiehille jostain syystä niin tyypillistä 
taikauskoa. Takaa-ajo huipentuu Galapa-
gossaarilla ja yllättäen varsinaiseksi sanka-
riksi ei kohoakaan laivan kapteeni. Kunnian 
ottaa hänen ystävänsä, joka on paitsi 
lääkäri, myös biologi. Hänet on esitetty 
rohkeana, mutta hieman omituisena hep-
puna, joka suoritti itselleen leikkauksen sekä 
innostui kovakuoriaisesta ja lentokyvyt-
tömästä merimetsosta. Mutta miten biologin 
tiedoilla voi oikein peitota purjealuksen? Se 
selviää kun katsot elokuvan “Master and 
Commander -maailman laidalla”.
 Opin, että historian tutkijan on 
ennen kaikkea osattava vastata yhteen 
kysymykseen: Miksi? Miksi minä oikein päätin 
kirjoittaa tämän jutun? Paras selitys on 
kenties se, että vietän viimeisiä hetkiäni 
oululaisena biologian opiskelijana. Ensi 
vuonna olen jo jossain aivan muualla bio-
logian, maantiedon ja historian opettajana 
-tai sitten työttömänä sellaisena. Jätin vuosi 
sitten jäähyväiset Lehdykän toimittajana 
(kts. Lehdykkä 2/2004) ja teen sen nyt uudel-
leen. Tämä kirjoitus sisältää valikoiman nos-
talgisia muisteloita niistä hetkistä joita olen 
kokenut syksystä 2000 asti. Samalla lähetän 
oikein isot terveiset kaikille saman 
vuosikurssin tyypeille!

Täpötäysi Mazda
Kenttäkurssikesältä on vaikka mitä muis-
toja, mutta oman kappaleensa ansaitsee 
tällä kertaa automme. Se oli pieni punainen 
Mazda, johon saatiin erinäisin poppakon-
stein mahtumaan neljä biologia tavaro-
ineen. Auton pakkaaminen tapahtui suurin 
piirtein seuraavasti: takakonttiin ängettiin 
kolme rinkkaa ja jokainen tyhjä kolo 
täytettiin makuupusseilla, kumisaappailla 

ja muulla roinalla. Takapenkille kuljettajan 
istuimen taakse laitettiin ns. lätkäkassi ja 
reppuja sekä loppu roina mikä ei mahtu-
nut takakonttiin. Näiden tavaravuorien ja 
katon väliin jäivät tarvittavat raot, jotta 
autosta pystyi näkemään eri suuntiin. Tun-
nelma autossa oli helteellä suorastaan 
tukahduttava. Takapenkkiläisten oli tavar-
oiden takia istuttava aivan vierekkäin, joten 
hikiset jalat alkoivat väkisinkin liimautua 
toisiinsa kiinni. Tämä ratkaistiin laittamalla 
ihmisten väliin nenäliinapaketti. Renkaiden 
ilmanpaineen testaaminen edellytti kaikk-
ien kyydissä olleiden panosta: yksi heilui 
mittarin kanssa ja muut vilvoittelivat. Vesielu-
kan aikana päätimme antaa autolle nimen, 
JJ. En enää oikein muista, mistä kyseinen 
lyhenne tuli, ja toisaalta en ole ihan varma 
suostuisinko sitä kertomaan, jos muistaisin. 
Samalla päätimme myös hieman koristella 
autoa. Vietin juhannuksen mökillä ja piirrus-
tin takaikkunaa varten ison kyltin. Siihen tuli 
täyteen pakattu automme, jota jahtasi ver-
enhimoinen tiira sekä suurin kirjaimin teksti 
“BIOLOGIT TIEN PÄÄLLÄ”. Pakkasin kyltin 
valmiiksi pahviputkiloon ja tietenkin unoh-
din sen pöydälle kun itse suunnistin takaisin 
Ouluun ja kasvikenttikselle. Onneksi posti toi 
kyltin muutaman päivän päästä Hailuotoon 
ja saimme sen vihdoin autoon, josta tuli 
heti pieni nähtävyys. Kyltin huomasi Ouluun 
palatessamme myös polliisiauto. Odotte-
limme liikennevaloissa ja viereistä kaistaa 
ohitsemme ajaneet polliisit hidastivat koh-
dallamme. Vilkaisu vasemmalle paljasti, että 
molemmat tuijottivat autoamme eivätkä 
huomanneet vihreää valoa. Oulangalta 
palatessamme jouduimme hidastelemaan 
tiellä ja sen vieressä köpeksineiden porojen 
takia. Yksi niistä oli selvästikin lukutaitoinen, 
sillä se muutti suuntaansa ja lähti 
seuraamaan autoamme. 

Ravun jalat ja rotan pallit
Yksi lempikursseistani oli ESR ja erityisesti 
sen harjoitukset. Kyseinen lyhenne tarkoitti 
eläinten Evoluutiota, Systematiikka ja Rak-
ennetta, sillä kukaan ei jaksanut muistaa 
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kurssin koko nimeä. Työparini Kaisa (kts. 
seuraava kappale) ja minä olimme 
katsoneet hieman liikaa Teho-osastoa. 
Niinpä kutsuimme preparointiveistä skal-
peliksi ja pelkäsimme että “menetämme 
potilaan”. Luovuutemme pääsi kunnolla irti 
ravun kohdalla. Irrotimme elukan jalat ja 
totesimme, että niitä todellakin oli enem-
män kuin olimme aiemmin kuvitelleet. 
Raajat olivat kuitenkin sen verran kauniita, 
että suunnittelimme niistä rapukaulakorun, 
ja taisi jokunen jäädä korviinkin. Kovin moni 
muu vain ei tainnut tajuta ideaamme. Kurssi 
huipentui rotan avaamiseen. Kuulemma 
edellisenä vuonna joku oli onnistunut 
puhkaisemaan rotan suolen ja koko luokka 
oli pitänyt tyhjentää lemun takia. Olin 
hieman pettynyt, sillä saimme leikeltäväksi 
söpön valkoisen rotan, emmekä mitään 
rumaa ja kaatopaikalta pyydystettyä. 
Myöhemmin kuulin, että jokunen vuosikym-
men aiemmin opiskelijoiden oli pitänyt 
hankkia itse leikeltävä nisäkäs. Voisin vielä 
kuvitella itseni virittelemään rotanloukkuja, 
mutta eläimen piti jostain syystä olla…k-
issa! En pidä kissoista, mutta en sentään 
haluaisi hankkia sellaista leikeltäväksi. Tämä 
tosin tapahtui eräässä toisessa yliopistossa 
ja voin aina toivoa, että jutun kertoja sahasi 
minua silmään. Mutta takaisin siihen rottaan: 
avauksen jälkeen Kaisa löysi alavatsasta 
jotain mielenkiintoista. Assarin kehotuksesta 
hän tarttui siihen pinseteillä ja veti, kunnes 
esille pulpahti soikea pallukka. Hetken mie-
tittyään Kaisa kiljaisi “Aivot!”. Meillä oli ilmeis-
esti eri painos kurssimonisteesta, sillä minun 
kuvassani pallukan kohdalla luki testis.

“Voimakaksikko”
Onnistunut labratyö edellyttää paitsi 
puhtaita työvälineitä ja tarkkaa mittausta, 
myös oikeaa työparia. Erinomainen 
esimerkki tästä on ystävieni Even ja Kaisan 
tarina. Jouduimme heti fuksivuoden syksynä 
kemian harjoitustöihin. Eräällä kerralla 
saimme teenäytteen, josta piti eristää kofei-
inia. Odottelimme liemen kiehuessa ja 
yhtäkkiä Kaisa kysyi, mitä minä ja parini 
olimme tehneet pöydällä olleella suppilolla. 
Vastaus aiheutti pienen paniikin, sillä neste 
oli pitänyt suodattaa teräsvillan läpi ennen 
keittämistä. Ryhmämme vetäjä oli se kai-
kkein vaativin, eikä kukaan halunnut joutua 
uusimaan töitään. Hetken kuluttua selvisi 

myös se, että Eve ja Kaisa olivat unoh-
taneet laittaa nesteeseen kiehumakiviä. 
Nämä lisättiin nopeasti, eikä keitos onneksi 
ehtinyt räjähtää. Kaikesta huolimatta he 
saivat työstä oikean tuloksen. Tämän jälkeen 
Eve ja Kaisa päättivät, etteivät he enää 
työskentelisi parina labrassa. Työskentelin 
molempien kanssa eri kursseilla, eikä meillä 
ollut minkäänlaisia ongelmia. Lopulta vas-
taan tuli aikataulullinen ongelma, jonka 
seurauksena Eve ja Kaisa olivat jälleen 
työpari eläinfysiologian labroissa. Mitään 
ihmeellistä ei kuitenkaan tapahtunut, 
kunnes eräänä päivänä piipahdin 
moikkaamaan heitä. Löysin ensin harmis-
tuneen näköisen Kaisan, joka kiikutti 
kädessään koeputkitelinettä. Hetken kulut-
tua selvisi, että he olivat jotenkin onnistuneet 
sulattamaan koeputket kiinni telineeseen. 
Kumpikaan ei osannut sanoa missä 
vaiheessa lasiset -ja useaan kertaan sell-
aisiksi todetut- koeputket olivat vaihtuneet 
muovisiksi. Joka tapauksessa ne eivät kes-
täneet kiehuvassa vesihauteessa vaan suli-
vat. Tuho ei ollut aivan täydellinen, mutta 
näytteiden analyysi ei antanut aivan toivot-
tua tulosta.

Hengen ja ruumiin ravintoa
Muistelen erityisellä lämmöllä neljättä 
vuotta, jolloin auskultoin. Opettajan ped-
agogiset opinnot pitivät sisällään paitsi 
tuntien pitoa ja seuraamista, myös kasva-
tustieteen luentoja, ainedidaktiikkaa sekä 
valinnaisia kursseja. Missään vaiheessa ei 
tarvinnut valittaa tekemisen puutetta ja aika 
meni erittäin nopeasti. Ironista kyllä, huoma-
sin että kasvatustieteen luennoitsijat eivät 
todellakaan osaa opettaa. Kenties heidän 
kaikki tarmonsa menee siihen että he kek-
sivät teorioita joita sitten muiden tulisi pystyä 
noudattamaan. Yksi vuoden kohokohdista 
olivat erinäiset kirjaesittelyt ruokailuineen. 
Opetussuunnitelman vaihtumisen takia 
näitä järjestettiinkin useita. Otava piti tilaisu-
utensa Ramadassa, jossa tarjoilu pelasi ja 
ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Seuraa-
vana päivänä joidenkin vaivana ollut pieni 
päänsärky laitettiin korrektisti tarjolla ollei-
den viininlehtikääryleiden syyksi. Mukaan 
irtosivat myös uusimmat oppikirjat, kyniä 
sekä onnekkaille myös uutuuskirjoja. Sitten 
vuorossa oli SAS ja WSOY:n esittely, jonka 
ruokailu oli suorastaan pettymys. Alkusa-
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laatit olivat lupaavia, mutta pääruoaksi 
tarjoiltiin tulista kanakastiketta ja rupisia uuni-
perunoita. Ramadan kala-, liha-, peruna- 
ja kasvisvalikoimien jälkeen tämä oli suuri 
pettymys, erityisesti kasvissyöjille. Juomatkin 
piti noutaa itse ja jälkiruoaksi oli postimerkin 
kokoinen leivos. Kaverini oli minua viisaampi 
ja söi niitä useamman. Ruoka olisi kelvan-
nut useissakin olosuhteissa, mutta Ramadan 
pöytien jälkeen saatoimme vain olla petty-
neitä.

Blackout
Edelliseen liittyy erittäin kiinteästi kaikkien 
opiskelijoiden pienisuuri painajainen: gradu. 
Sen tekeminen yhdessä auskultoinnin kanssa 
on mahdollista, mutta en suosittele sitä. En 
todellakaan suosittele sitä. Työstin graduani 
noin vuoden ajan. Siihen sisältyi noin kahden 
viikon jakso, jolloin todella tajusin mitä olin 
tekemässä. Jos joku kysyisi nyt esimerkiksi 
tuloksistani -tai vielä pahempaa, aiheestani- 
en osaisi vastata. On siis vain hyvä, että 
en ole päätymässä tutkijaksi. Muut saavat 
hoitaa sen puolestani, luen kyllä mielelläni 
sitten heidän tuloksiaan.

Muutama kepulikonsti
Velvollisuudentuntoisena opiskelijana minun 
on kerrottava jälkipolville muutama vinkki. 
Tutkielman tekoon on aikaa vain muutama 
tunti, eikä vaadittu sivumäärä täyty. Mitä 
teet? Hätä ei ole suuri, mikäli tekstiä on 
saatava lisää noin sivun verran. Kannattaa 
tarkistaa ensimmäisenä dokumentin sivun 
asetukset, fontti ja sen koko. Tekstin vasem-
man reunuksen voi helposti laittaa neljän 
senttimetrin kohdalle. Se näyttää lähes 
samalta kuin kolme ja puoli, ja on sitä paitsi 
käytössä humanisteilla ja kasvatustieteili-
jöillä. Olkoonkin, että heidän oikea reunuk-
sensa on biologian asetuksia pienempi, 
mutta siitä ei kannata välittää. Seuraavasta 
vinkistä oli minulle erittäin suuri apu tuskai-
llessani kasvatustieteen esseen kanssa. 
Times New Roman on siistin näköinen fontti, 
mutta se menee liian pieneen tilaan. 
Kokeilkaapa kirjoittaa neljä riviä tekstiä 
Timesilla, vaihtakaa fontiksi Arial ja ihme 
tapahtuu: teillä on viisi riviä tekstiä. Tut-
kielmanne on tämän jälkeen jopa 20 % 
tuuheampi, ja mikä parasta, tämä todella 
toimii. Jos sinun pitää jostain syystä tehdä 

temppu toisinpäin, niin fonttisi on historian 
laitoksen käyttämä Garamond. Se näyttää 
lähes Timesilta, mutta mahtuu pienempään 
tilaan. Viimeisin keino on fonttikoon suuren-
taminen. Maantieteen laitoksella on joskus 
suositeltu kokoa 13. Eihän se eroa juurikaan 
yhtä kokoa pienemmästä…

Unohtumaton junamatka
Matkasin kerran kesäksi junalla polkupyöräni 
kanssa itäistä rataa Lahteen. Vein edel-
lisenä päivänä pyöräni asemalle ja varmi-
stin, että se hoidetaan puolestani junaan. 
Sitten kävelin takaisin kämpille ja söin siinä 
samalla valtavan jäätelötötterön. Aamulla 
olin taas asemalla. Ennen junan lähtöä kuu-
lutettiin, että rata oli poikki jossain Konti-
omäen tienoilla. Pienen selvittelyn jälkeen 
Kajaaniin asti matkanneet vietiin perille bus-
silla ja me muut menimme junaan. Sen oli 
tarkoitus ajaa Ylivieskan kautta Iisalmeen, 
josta matka jatkuisi aikataulussa ja alku-
peräisen suunnitelman mukaan. Istuin vii-
meisessä vaunussa ja katselin maisemia 
sekä luin kirjaa. Ennen Iisalmea juna jarrutti 
yhtäkkiä ja pysähdyimme. Konduktööri 
juoksi junan perälle ja katosi ulos. Jäin 
hieman hämmästyneenä istumaan ja jonkin 
ajan kuluttua kuulutus kertoi että oli tapah-
tunut pieni onnettomuus, jota selvitettiin 
parhaillaan. Lopulta kerrottiin, että juna 
oli törmännyt autoon ja paikalle odotettiin 
apuvoimia. Hetken kulutta saapuivat paitsi 
ambulanssi ja paloauto, myös Iisalmen 
Sanomat. Kuljettajalla oli käynyt onni onnet-
tomuudessa, sillä auto oli lentänyt pellolle 
ja hän selvisi rytäkästä pienin vammoin. Sen 
sijaan junan veturi hajosi, joten paikalle tilat-
tiin bussi ja matkustajia pyydettiin siirtymään 
ulos odottamaan. Tässä vaiheessa muistin 
pyöräni ja lähdin etsimään konduktööriä. 
Sellaisen löydettyäni kävi ilmi, ettei pyöräni 
ollut junassa, mutta se oli lähetetty Laht-
een jollain toisella tavalla. Koko episodi kesti 
lähes kaksi tuntia ja saavuimme auttamat-
tomasti myöhässä Iisalmeen, josta bussin 
kyytiin otettiin lisää matkustajia. Junan henk-
ilökunnan puolesta on todettava, että he 
eivät voineet välikohtaukselle mitään ja 
tekivät parhaansa jotta ihmiset pääsisivät 
perille. Päivä oli lämmin ja tajusin onneksi 
napata eväs- ja juomakassini mukaan bus-
siin. Viereeni istui keski-ikäinen nainen, joka ei 
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todellakaan ollut tyytyväinen tilanteeseen. 
Hetken tuhistuaan hän alkoi valittaa kuu-
muutta ja sitä ettei hänellä ollut mitään 
juotavaa. Tarjosin mehupulloani, jota hän 
katsoi nyrpeästi ja totesi että “Ei ole mukia”. 
Hänellä ei selvästikään ollut vielä tarpeeksi 
kova jano. Onneksi pysähdyimme pian 
huoltoasemalle ja VR sponsoroi koko poru-
kalle limsapullot. Bussikyytiä kesti aina Kuo-
pioon, josta jatkoimme matkaa junalla. 
Saimme uudet paikkaliput ja iloksemme 
huomasimme että epäonnisen junan koko 
porukka oli sijoitettu samaan vaunuun. Lop-
pumatka sujui ilman kummempaa häm-
minkiä ja saavuin lopulta perille. Asema 
oli jo kiinni, mutta tiedustelin laiturihenk-
ilökunnalta, josko sinne olisi tullut Oulusta 
polkupyörä. Se olikin saapunut perille ajat 
sitten bussikyydillä.

Suuntavaisto pettää
Suuresta koostaan huolimatta yliopistolla on 
helppo suunnistaa. Viiden ja puolen vuoden 
aikana olen vain kahdesti joutunut harhaile-
maan käytävillä vailla suuntaa. Ensim-
mäinen kerta ajoittuu fuksivuoden syksyyn. 
Kemian perusteiden luennolla päätettiin 
kerrankin kalvosulkeisten sijaan näyttää 
jotain käytännön hommia: titrausta. Meitä 
pyydettiin siirtymään erääseen labraan, jota 
lähdimme pienen hengähdystauon jälkeen 
etsimään. Koko juttu tuntui älyttömältä, sillä 

olimme titranneet kemian töissä jo use-
ammankin kerran. Vielä älyttömämmäksi 
juttu muuttui, kun emme löytäneet oikeaa 
labraa. Aikamme harhailtuamme kysyimme 
apua virastomestareilta ja jotenkin onnis-
tuimme löytämään perille. Siellä tietenkin 
selvisi, että tilaisuus oli tarkoitettu vain niille, 
jotka eivät aiemmin olleet titranneet. Toisen 
kerran eksyin ihan kunnolla, enkä todel-
lakaan tiennyt mihin suuntaan minun olisi 
pitänyt mennä. Tämä sattui tänä syksynä 
lähtiessäni historian luennolta. Olin löytänyt 
helposti itselleni uuden salin PR mitälie, 
mutta poistuessani ajattelin oikaista, kään-
nyin väärään suuntaan ja se siitä. Päädyin 
onneksi varsin pian tutulle pääkäytävälle, 
mutta en vieläkään tarkalleen tiedä, missä 
sitä oikein tuli käytyä. Seuraavalla kerralta 
poistuin salista varmuuden vuoksi samaa 
reittiä mitä olin sinne tullutkin.

Lopuksi
Ulkona on taas vaihteeksi lunta, toivottavasti 
myös silloin kun tämä tulee yleiseen jake-
luun. Oikeasti. Sää on tänä syksynä ollut 
niin leuto, ettei sellaista toivo ainakaan 
seuraavaan sataan vuoteen. Eipä muuta 
tällä kertaa, joskaan sitä seuraavaa kertaa 
ei enää tule. Vaikka eihän koskaan pitäisi 
sanoa ‘ei koskaan’. Mutta jos nyt kuitenkin. 

Ehkä.

Opettajan pedagogiset opinnot
MARJAANA TAHKOKORPI

Opettajan pedagogiset opinnot - Kohti 
haaveammattia vai biologin väylä työl-

listyä?

Oletko unelmoinut opettajan ammatista jo 
lapsena? Onko biologian ja maantiedon 
opettajan työ kutsumuksesi? Halusitko alun-
perin tutkijaksi, mutta huomasit tutkimustyön 
olevan epävarma työllistäjä? Etkö osaa 
päättää, mitä tekisit valmistuttuasi? Opet-
tajan opinnoista on hyötyä monessa tilan-
teessa ja tehtävässä. Vaikka et olisikaan 
yltiöpäisen seurallinen ihminen tai särmikäs 

ja karismaattinen persoona, Sinusta voi tulla 
pätevä ja pidetty opettaja. Oppilaat arvos-
tavat enemmän aitoutta kuin tekopirteyttä. 
Tämä kirjoitus sisältää ajatuksia ja muistoja 
opetusharjoittelusta, ajasta, jonka ajatte-
leminen saattaa pelottaa etukäteen, ja 
josta riittää muisteltavaa pitkäksi aikaa. 
Omasta harjoittelusta on vierähtänyt muu-
tamia vuosia, mutta tuntemukset ovat vielä 
muistissa. 

Opettajan pedagogiset opinnot 
koostuvat kasvatustieteestä, biologian ja 
maantieteen ainedidaktiikasta sekä harjoit-
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telusta Oulun normaalikoululla. Kasvatustie-
teen opinnot ovat yhteisiä eri aineryhmien 
opiskelijoille, ja luennoilla ja pienryhmissä 
perehdytään esimerkiksi kasvatuspsykologi-
aan, -sosiologiaan ja -losoaan. Ainedidak-
tiikassa käsitellään biologian ja maantiedon 
opettajuutta ja oppimista monesta näkö-
kulmasta. Ryhmämme sai ylimääräisenä 
nakkina hoitaa opastuksen Anne Frankin 
elämästä kertovassa näyttelyssä. Vaikka yli-
määräinen työ sai aikaan vastalauseita, 
oppaana toiminen oli pääasiassa myöntei-
nen kokemus. Piti todellakin miettiä, miten 
kertoa pienille koululaisille kuvista, jotka 
saivat aikuisenkin nieleskelemään. 

Käytännön opetustyö tapahtuu 
norssilla, aluksi muutaman harjoittelijan 
yhdessä pitämillä oppitunneilla, myöhem-
min yksilötyöskentelynä. Omaan ryhmääni 
kuului harjoittelijoita monesta eri lähtökoh-
dasta: Osa oli aina halunnut opettajaksi. Joi-
takin taas tutkimustyö oli alkanut ahdistaa, 
ja he halusivat hankkia selkeän ammatin. 
Muutama harjoittelija teki yhtä aikaa jatko-
opintoja ja kiiruhti norssin ja yliopiston väliä 
tunninpidosta tutkimustyöhön. Yksi harjoit-
telija oli työskennellyt vuosikymmeniä muun 
aiheen parissa, mutta päätti pätevöityä 
aineenopettajaksi. Harjoittelijoista muodos-
tui oma läheinen yhteisönsä. Opetusharjoit-
telu on niin erilainen ja kokonaisvaltainen 
kokemus verrattuna aikaisempiin kursseihin, 
että sen aikana opiskelijat todella tuntevat 
kuuluvansa yhteen. Koska harjoittelusta ei 
enää anneta arvosanaa, harjoittelijat roh-
kenivat tehdä enemmän yhteistyötä, sillä 
arvosanan takia ei tarvinnut kätkeä hyviä 
ideoita. Oli huojentava aistia, että toisiakin 
jännittää. Ennen tunninpitoa oli helpotta-
vaa vajota yhdessä hysteriaan. Joku ei nuk-
kunut tunninpitoa edeltävänä yönä, kun 
taas toiset lakkasivat jännittämästä jo var-
hain. Eikä mikään maistu niin makoisalta kuin 
kahvi ja mokkapala norssin kahviossa stres-
saavan seitsemänkymmentäviisiminuuttisen 
jälkeen. 

Harjoittelu tuntui usein raskaalta, ja 
aluksi oli hankalaa ottaa vastaan kielteistä 
palautetta. Opettajan työssä on oma 
olemus niin vahvasti mukana, että työn 
otti harjoittelijana henkilökohtaisesti. Luokan 
perällä istui lähes aina laaja raati kuulijoita 
ohjaavasta opettajasta oman ryhmän jäse-
niin ja muiden aineryhmien opiskelijoihin. 

Normaalikoulu on nimestään huolimatta 
epänormaali koulu, sillä harvalla koululla 
on käytössään yhtä hienoa ja monipuolista 
välineistöä, puhumattakaan eläinmuseon 
ja kasvitieteellisen puutarhan läheisyydestä. 
Silti kaikkien ylellisyyksien keskellä oppilaat 
viihtyivät mainiosti liitutaulun ja piirtoheit-
timen äärellä. Ehkä norssilaiset ovat niin 
täynnä nykyaikaisuuksia, että ne alkavat 
tuntua tylsiltä. Lukion tuntien pitäminen 
osoittautui yllättävän rankaksi, sillä lukiolai-
set olivat melko haluttomia osallistumaan 
tunnin kulkuun. Yläasteen oppilaat olivat 
aitoja ja avoimia etenkin seiskaluokalla. 
Yhden oppilaan kapina saattoi lietsoa koko 
tunnin sekasortoon. Ja kun tämä oppilas oli 
poissa, luokka käyttäytyi sopuisasti. Oppi-
laita oli joskus vaikea ”miellyttää”, tuntui siltä, 
että pitäisi loihtia ties mitä temppuja elä-
myksellisen oppimisen takaamiseksi. Oma-
toimisuutta vaadittiin, mikäli halusi saada 
tunteihin väriä ja meininkiä. Toisinaan hain 
lähikaupan laarista eri perunalajikkeita, 
välillä taas vierailin Stockmannin lihatiskillä 
ostamassa maksaa ja munuaista. Tässä 
yhteydessä voisin kiittää Itämiehen Jussia, 
joka oli todella avulias ja kärsivällinen ötök-
kätunnin valmistelussa. Anoin eläinmuseolta 
apua ötökkätunnin elävöittämiseen, ja Jussi 
näki todella paljon vaivaa sopivien malliyk-
silöiden löytämiseksi. Tunti olikin onnistunut, 
kiitos mainion ötökkäedustuksen. Vaivan-
näkö ennen oppitunteja kannatti, sillä oppi-
laiden kiinnostus oli helpompi pitää yllä 
konkreettisilla esimerkeillä. Perinnöllisyystie-
teen tunnilla haaveilin usein, kuinka help-
poa olisikaan olla matematiikan opettaja. 
Pistäisin vain koulukkaat ratkomaan visaisia 
tehtäviä, siinähän se aika kuluu mukavasti..J 
Norssilla yhtä tuntia sai suunnitella päivä-
kausia, normaalissa koulussa tulevan tunnin 
aihetta ehtii silmätä edellisellä välitunnilla. 

Opetusharjoittelun jälkeen oli uupu-
nut olo, sillä varsinkin alussa tuntien pitämi-
seen täytyi keskittää kaikki voimansa. Illat 
valmisteltiin ryhmätöitä, tarkastettiin koe-
vastauksia tai suunniteltiin taulutyöskente-
lyä. Suomen kielen opiskelijoiden Sumanismi 
-lehdessä opetusharjoittelua on, melko osu-
vasti, verrattu Sirkus Normaalian Pelle-
kouluun. Opetusharjoittelu on kyllä välillä 
melkoista sähläystä ja stressiä, mutta myös 
naurua, iloista mieltä ja ainutlaatuista 
yhteenkuuluvuutta.
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 Pääsykoevastauksia
Yksi pääsykoekysymys tässä takavuosina 

kuului: Valon vaikutus siemenkasvien 
elintoimintoihin. Vastausten “parhaita” 
paloja:

Valolla on suuri merkitys kasvien toiminnalle 
ja sehän onkin yksi tärkeistä yhteyttämis-
tuotteista.

Valon vaikutuksesta kasvi alkaa yhteyttää 
hiilidioksidin ja veden avulla happea ja 
suolaa.

Valo saa runkoon varastoidut viherhiukka-
set kulkeutumaan lehtiin. 

Aurinko saa voimansa ylettymään pienimpi-
inkin sokkeloihin elämän polulla.

Fotosynteesissä kasvi muuttaa aurin-
gonvalon avulla sokerin hiilidioksidiksi ja 
vedeksi.

Jos kasvi ei voi yhteyttää valon avulla vaih-
toehtona on pimeä reaktio, mutta siihen 
eivät kaikki kasvit pysty ja toiset pärjäävät 
lähes ilman valoa. 

Valon aallonpituus vaikuttaa kasviin niin, 
että tietyn pituinen valo saa kasvin kas-
vamaan pituutta ja tietynpituinen leveyttä. 

Kukat kukkivat sitä kauemmin mitä ne 
saavat valoa. 

Joskus kun kasvilla on vettä tarpeeksi, se voi 
päästää sitä pois.

Valon vaikutuksesta kasvin päässä alkaa 
muodostua toksiinia. 

Kasvi pystyy tarpeentullen sieppaamaan 
valoa valohaavinsa avulla. 

Kun koittaa vuoden valoinen aika siemen-
kasvin elintoiminnot kiihtyvät, sillä kasvin on 
säännösteltävä haihtumistaan, joka lämpi-
minä päivinä voi olla kohtalokasta jos vettä 
ei saada tasapainottamaan kasvin sisäistä 
nestetasapainoa.

Kun valon määrä taas kasvaa, siemenistä 
kehittyy uusia kasvin alkioita. 

Kaikkihan alkaa siitä kun siemen putoaa 
maahan. 

Siemen kasvit tuottavat happea, jolloin 
typpi ja sokeri valon kanssa tuottavat sitä. 

Ilman aurinkoa ei nimittäin olisi lämpöä, jol-
loin kosteus homettaisi kasveja, jolloin ne 
eivät voisi lisääntyä.

Valo saa aikaan mullassa fotokemiallisia 
reaktioita, joiden tuloksena siemen itää. 

Esimerkiksi petäjät synnyttävät siemenensä 
valon ja veden voimalla. 

Joillakin kasveilla on huulisolut liiallisen haih-
tumisen estämiseksi. 

Ydinsodassa koko ihmiskunta tuhoutuisi, 
koska kasveille ei tulisi valoa. 

UV-säteilyn avulla kasvit tuottavat eläimille 
tärkeää happea. 

Kesällä valoisa aika on pidempi kuin pimeä. 
Lapissa kesällä tiettynä aikana vuodesta ei 
aurinko laske lainkaan.

Havut eivät lakastu tai varise talvellakaan 
vaan yhteyttävät, ja kasville tärkeät aineet 
ovat suojassa puun rungossa. 

Yöllä taas elintoiminnot hitaantuvat ja 
kukkanen on niin sanotussa horroksessa.

Juurille ravintoaineet kuljetetaan lehdistä 
nilakerroksen suodatinputkia pitkin. 

Siemenkasvien adaptiivinen radiaatio 
tapahtui mesotsooisella maailmankaudella 
n. 65 miljoonaa vuotta sitten. Niille kehittyi 
symbioosi yhdessä hyönteisten kanssa.

Kasvi valmistaa ATP:sta vedyn ja hiilidioksi-
din avulla glukoosia. 

Viherhiukkaset antavat värin kasville foto-
synteesissä.

Siemenkasvit lisääntyvät suvuttomasti sie-
menistään.

Ataksiini työntää kasvin kohti valoa päin.



22



23Lehdykkä 3 / 2005



24

Neljä miestä ja haisuli   VILLE SUORSA

Tänä vuonna lähdimme jälleen Pohjois-
Pohjanmaan lintutieteellisen 

yhdistyksen talviralliin biologian opiskelijoista 
kootulla porukalla. Viime vuodesta tiimimme 
kokoonpano oli muuttunut yhden miehen 
verran, nyt mukana olivat Tuomo Jaakko-
nen, Jukka Kiiskilä, Jaakko Junikka, Matti 
Heino sekä allekirjoittanut. Tämän urhei-
lumieltä vaativan ja hermoja raastavan 
kisan tarkoituksena on nähdä yhdistyksen 
toimialueella mahdollisimman monta lintu-
lajia ajalla 00.00-16.00. Me mukavuudenha-
luiset opiskelijanpoikaset käänsimme vielä 
kylkeä ja vedimme peittoa ylemmäs siinä 
vaiheessa kun ns. ammattilaiset jo aloit-
telivat ralliaan. Perjantai-iltana Tuomon 
kanssa laaditun sotasuunnitelman mukai-
sesti starttasimme hieman ennen aamu 
kahdeksaa Oulusta kohti Lumijokea. Mon-
taakaan “varmaa” lajia meillä ei ollut tie-
dossa ennakkoon, joten lähdimme ralliin 
enemmänkin ilispohjalta.
 Maalikyliin päästyämme 
katsoimme kartasta hyvältä näyttävän 
metsätien, jota lähdimme ajelemaan met-
säkanalintujen ja pöllöjen toivossa. Pysäh-
dyimmekin piakkoin pellon reunaan pöllöjä 
viheltelemään ja aamupalaa nauttimaan 
(kylmää pizzaa ja limukkaa). Pöllöt eivät 
juuri noteeranneet meidän kuutamosonaat-
tiamme, joten päätimme jatkaa eteenpäin. 
Lumijoen kirkonkylän ohitettuamme suun-
tasimme Varjakan kautta Siikajoelle. Aloi-
tuslajiksi arvailtiin jälleen kaikkea sinitiaisen 
ja variksen väliltä. Kukaan ei aavistanut 
että Siikajoen Säärenperän koivikosta aloi-
tuslajiksemme olisi tuleva hippiäinen, tuo 
linnustomme pienin veijari. Kello oli nyt jo 
9.30. Viereisestä venevalkamasta kartu-
timme lajilistaamme heti keltasirkulla, laulu-
joutsenella ja merilokilla sekä korpilla.
 Säärestä suuntasimme, vastoin 
ennakkosuunnitelmia, etelään kohti Var-
esäikkää. Muutaman sadan metrin ajon 
jälkeen näimme heti pari uutta peruslajia, 
harakan ja variksen. Karinkannan tienoilla 
kuskimme teki äkillisen lukkojarrutuksen ump-
ijäisellä tiellä. Hän oli nähnyt tien penkalla 
hiiripöllön! Samalla paikalla lintu ei enää 

ollut, mutta hetken sitä etsittyämme huo-
masin sen kauempana puhelinlangalla 
istumassa. Vastoin kaikkia “rallisääntöjä” 
pysähdyimme hetkeksi ihailemaan tuota 
otusta. Surnia oli yhdelle meistä täysin uusi 
tuttavuus. Varessäikällä seuloimme jäätöntä 
merta ahkerasti, uusia lajeja meille olivat 
urpiainen, isokoskelo sekä lahukan pohjalla 
kelluskellut naaraspukuinen alli. Viiden 
raavaan miehen ahtaminen Tuomon 
pieneen punaiseen “kopperoon” lienee 
vastoin kaikkia ihmisoikeussäädöksiä, siksipä 
pysähtelimme vähän väliä jaloittelemaan. 
Heti Varessäikän risteyksestä yhytimme pari 
puukiipijää sekä hömö- ja töyhtötiaisia. 
Tämän jälkeen aloimme pikkuhiljaa valua 
pohjoiseen, Karinkannan ja Säären kautta 
Varjakkaan. Tuolla siirtymätaipaleella Jaska 
huomasi ansiokkaasti teerikukon erään 
pellon reunakoivuista. Omituisen syksyn 
vuoksi täysin avoinna ollut meri tarjosi Varja-
kassa makiaa mahan täydeltä, eli lisää vesil-
intuja. Sataman vieressä kellui sinisorsalössi 
joukossaan haapana, merellä muutti mus-
talintu ja aallonmurtajan takaa uivat esiin 
sekä naaras uivelo että telkkä. Taivaalla 
helisi päivän ainoaksi jäänyt tilhiparvi, ja 
puiden takana vilahti närhi. Nyt menee 
kovaa!
 Varjakan jälkeen oikaisimme Lumi-
joen Sannanlahdelle Tillikankujan kautta. Se 
todella kannatti, sillä pääsimme katsomaan 
hiiripöllöä silmästä silmään vain parin metrin 
etäisyydeltä! Että se on komea! Hyvän 
myyrätilanteen turvin näitä pohjoisen erikois-
uuksia on jäänyt tänä talvena alueelle kym-
menittäin. Sannanlahden lintutornilla 
koetimme löytää paikalla aiemmin syksyllä 
havaittuja viiksitimaleita. Ne eivät meille 
odotusten mukaisesti näyttäytyneet. Jää-
tyvällä Liminganlahdella oli kuitenkin 
satakunta laulujoutsenta ja meille uutena 
reunapuskissa saalista väijynyt iso-
lepinkäinen. Viereiseltä ruokinnalta löytyi 
vielä lisää uusia peruslajeja: sini- ja 
talitiainen, viherpeippo ja varpunen. Lum-
ijoen kirkonkylältä löysimme ruokinnalta 
pikkuvarpusia, ja viereisessä männikössä 
ahersi käpytikka päivällisensä kimpussa. 
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Siirtymätaipaleet olivat muutenkin jo aika 
tiivistunnelmaisia tilanpuutteen vuoksi, joten 
takapenkiltä kantautuneet epämiellyttävät 
hajut eivät yhtään helpottaneet ralliamme. 
Matkamme kuitenkin jatkui kohti Kuukkalan-
perää, jossa tietojemme mukaan eräällä 
ruokinnalla kävi mustarastas, peippo ja 
fasaani. Sinne siis. Heti paikalle löydet-
tyämme kutsui avulias talonväki meidät pirt-
tiin arkaa mustarastasta katsomaan. Hetken 
ikkunan takana seistyämme uskaltautui 
nuori koiraslintu piilostaan esille, popsimaan 
omenoita lintulaudan alle. Lähtiessämme 
näimme vielä koiras fasaanin ruokailemassa 
tiheän kuusen alla, juuri siellä missä sen 
pitikin olla. Eikä juuri haitannut vaikkei peip-
poa näkynytkään. Seuraavaksi kävimme 
mutkan Limingan kirkonkylällä, mistä hoitui-
vat odotetusti sekä naakka että turkinkyy-
hky. Nyt oli etelänmatkamme ohi ja aika 
palata Ouluun, missä odotti vielä joukko 
uusia lajeja. Todettakoon tässä yhteydessä, 
että viime talven lajimäärämme, 29 lajia, 

riitti jaetulle ykkössijalle. Nyt tuo lajimäärä 
oli jo kirkkaasti ylitetty, ja aikaakin oli vielä 
muutama tunti jäljellä.
 Oulussa suuntasimme ensim-
mäisenä Ruskon kaatopaikan portille. Heti 
autosta ulostauduttuamme Tuomo huomasi 
ylitsemme liihottelevien harmaalokkien jou-
kosta nuoren isolokin, minä löysin yhden rak-
ennuksen savupiipusta joukon kottaraisia ja 
kohta sähkölangalta löytyi vielä mustavaris. 
Siis kaikki tavoitteena olleet lajit alle kol-
messa minuutissa, uskomatonta! Ruskosta 
suuntasimme Pyykösjärven kautta yliopis-
tolle, missä biokemianlaitoksen ruokinnalla 
oli vastikään nähty muutama meiltä vielä 
puuttuva laji. Ruokintaa etsiessämme huo-
masin jonkun pienen linnun lentävän Matin 
päälle pihlajan oksalle. Ilman kiikareitakin 
oli helppo todeta se sympaattiseksi 
valkoposkiseksi kuusitiaiseksi. Kohta pälliste-
limme sitä metrin päästä, kun se kaivoi 
itselleen poteroa pensaan juureen. 
Seuraavaksi kävimme hoitamassa pulut 

Toppilan satamasta, 
jonka jälkeen suun-
tasimme Hietasaareen. 
Nallikarissa Tuomo jätti 
minut, Jaskan ja Matin 
etsimään räkätti-
rastasta pihlajikosta 
samalla kun hän meni 
Jukan kanssa etsimään 
merikotkaa majakan 
kupeelta. Yhden räkä-
tin löysimmekin helposti. 
Mutta kun vähintään 
kolmen joukkueesta 
pitää lintu määrittää 
niin juoksentelimme 
tovin pitkin hietikoita 
sen perässä. Lopulta 
niitä olikin sitten kolme 
ihan nokkamme alla. 
Mereltä ei enää irronnut 
mitään uutta, ja Rom-
makonselkäkin oli tyhjä. 
Hietasaaressa etsimme 
vielä hetken paikalla 
havaittua sepelkyy-
hkyä. Sitä emme enää 
nähneet, mutta met-
sästä ulos tullessamme 
eräs pyöräilijä nau-
reskeli että “eivätkö 

Hiiripöllö (Surnia ulula) on todella komea ilmestys kun sen näkee 
ihan vierestä. © Ville Suorsa.
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pojat löytäneet sopivaa joulukuusta”. No, 
hyvät naurut mekin saimme siitä.
 Nyt alkoi jo hieman pelko hiipiä 
puseroon, nimittäin punatulkku oli karttanut 
meitä koko päivän. Hartaanselän ja Toivon-
niemen kautta suuntasimme Tuiran Myllyt-
ielle, perinteiselle tiklipaikalle. Vuosia tiklejä 
houkutellut ruokinta oli lopetettu, mutta 
Tuomo tiesi vieressä toisen ruokinnan. Ja siel-
lähän oli yksi tikli. Päivä alkoi jo uhkaavasti 
hämärtyä kun ajoimme kohti Kärppää, 
missä toivoimme näkevämme läskiruokin-
nalla käyvän harmaapäätikan. Tikka siellä 
oli, mutta käpytikka. Joukkueemme 
“pienokaiset” rupesivat välillä lumisotasille. 
Jukka yritti puhelimitse hillitä näitä, samalla 
kun kuulimme Tuomon kanssa jotain tuttua 
tööttäilyä taivaalta. Äkkiä puhelin pois. 
Punatulkku! Nyt olikin jo ihan liian pimeää, ja 
rallia vielä tunti jäljellä. Mietimme, että mitä 
voisimme vielä yrittää. Ajattelin, että matkan 
varrella olisi vielä Laanilan perinteinen 
koskikarapaikka. Eihän se siellä ollut päiväl-

läkään, tuskin siis tälläkään kertaa. Mutta 
viime vuodesta oli vielä mielessä lop-
puminuuttiemme onnenkantamoinen pelt-
opyiden suhteen. Pakko siis vielä yrittää. 
Laanilassa törmäsimme ensi kertaa myös 
vihollisiin, jotka sohivat virtaa taskulampulla. 
Ja eipä mennyt kuin hetki kun se koskikarakin 
lennähti paikalle katuvalojen loisteeseen. 
Emme olleet enää uskoa tuota todeksi, 
mutta viimeinen laji kirjattiin lajilistaamme 
kello 15.30.
 Meidän lajimäärämme oli lopulta 
43 lajia. Tulos oli rallihistorian toiseksi kovin, 
mutta se ei silti riittänyt voittoon asti. Voit-
toon tarvittiin 46 lajia. Tulokseen saamme 
kaikesta huolimatta olla todella tyytyväisiä, 
olimmehan sentään liikkeellä täysin opiskel-
ijavoimin. Joukossamme oli jälleen yksi lin-
turallauksen ensikertalainen, ja kahdelle 
muulle tämä oli vasta toinen kerta. Har-
voinpa rallissa kaikki menee yhtä putkeen 
kuin nyt, joten eiköhän tätä perinnettä 
jatkettane taas ensi vuonna…

Neljä miestä ja haisuli. © Matti Heino.
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Lehdykän lintutietoisku
Syömällä yli talven
WILLIAM VELMALA

Talvi on pohjoisessa maassamme niin 
meitä ihmisiä kuin lintujakin koetteleva 

ajanjakso. Talviruokintapaikoilla käy 
melkoinen vilske, kun apetta haetaan pit-
kien ja kylmien öiden varalle. Millä keinoin 
linnut oikein talven pakkasista selviävät?
 Hyvin ankarina talvina lähes kaikki 
maamme hippiäiset saattavat menehtyä, 
vaikka leudoista talvista selviää suurin osa. 
Hömö- ja töyhtötiaisistakin jopa kolmannes 
saattaa kuolla talven aikana huolimatta 
niiden puiden oksille ja rungolle varastoi-
masta ravinnosta.

Ravinnonhankintaa aamusta iltaan
Mitä kylmempi ilma, sitä suurempi on lin-
tujen lämmönhukka. Lintujen ruumiinlämpö 
on 40–43 °C, ja talvella ulkoilman lämpötila 
saattaa olla pitkäänkin jopa alle -30 °C. 
Liiallista ruumiinlämmön alenemista estääk-
seen lintujen on tuotettava melkoisesti 

lämpöä. Tähän ne tarvitsevat energiaa eli 
ravintoa. Kovilla pakkasilla energiankulutus 
voi olla nelinkertainen lämpimään keliin ver-
rattuna.
 Varpusen on todettu selviävän 
jopa -70 °C:n pakkasesta, kunhan se saa 
riittävästi ravintoa. Suuret linnut, kuten jout-
senet ja sorsat, voivat paastota pitkäänkin 
elimistöön varastoidun rasvan turvin. Pienen 
koon takia pikkulinnut eivät pysty varas-
toimaan paljoakaan rasvaa. Ne ovat tal-
vella täysin riippuvaisia siitä ravinnosta, 
jonka ne ehtivät päivän aikana keräämään. 
Siksi onkin tärkeää välttää lintujen häirintää 
erityisesti kovilla pakkasilla.
 Rasvan kerääminen ei ole ongel-
matonta. Erään tutkimuksen mukaan tal-
vehtivat tiaiset eivät varastoi ravintoa 
elimistöönsä niin paljon kuin kykenisivät, 
jos alueella asustaa varpushaukka. Tämä 
ehkä siksi, että niistä tulee kömpelömpiä ja 

Kaikki linnut eivät selviä ankarien pakkastalvien yli. Tämän nuoren 
pilkkasiiven nokan ympärille oli hyisen marraskuisen yön aikana 
kehkeytynyt iso jääkokkare Hailuodon Marjaniemessä. ©William 
Velmala
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reagointi hidastuu. Toisaalta voi olla, ettei 
tehokkaaseen ruokailuun jää aikaa, koska 
tiaisten on jatkuvasti oltava varuillaan. Urpi-
aiset eivät juuri varastoi rasvaa talvella, sillä 
lepän ja koivun siemeniä on yleensä aina 
saatavilla. Urpiaisille, kuten muillekin linnuille, 
saattaa kuitenkin muodostua ongelmaksi 
se, että niiden syömä ravinto on jäässä. 
Tällöin jopa viidennes niiden energianku-
lutuksesta kuluu ravinnon sulattamiseen ja 
lämmittämiseen.

Lumen suojaan yöpymään
Linnun höyhenpeite eristää paremmin kuin 
yhtä paksu nisäkkään turkki, sillä höyhen-
peitteen sitoma ilmamäärä on suurempi. 
Esimerkiksi pikkunisäkkäät viettävät talvella 
suurimman osan ajasta lumipeitteen suo-
jassa, jossa lämpötila on ulkoilmaa paljon 
korkeampi. Linnut taas liikkuvat lumipeit-
teen yläpuolella ja ovat pakkasen ja tuulen 
armoilla. Teeri, metso ja pyy yöpyvät lumikie-
peissä, joissa lämpötila ei kovallakaan pak-
kasella laske juuri alle nollan. Ne säästävät 
näin runsaasti energiaa ja ovat suojassa 
pedoilta. Kanalintujen lisäksi urpiaisten, kel-

tasirkkujen, pulmusten, punatulkkujen ja 
jopa hippiäisten on todettu yöpyvän lumik-
iepissä.
 Talvella linnut pyrkivät 
vähentämään energiankulutusta vält-
tämällä turhaa liikuntaa. Etenkin lentäminen 
sekä kasvattaa energiankulutusta että lisää 
lämmönhukkaa tuulivaikutuksen vuoksi. 
Eniten lämpöä karkaa lentävän linnun 
kainaloista, nokasta ja silmien seudulta. 
Jotkut linnut kykenevät säätelemällä alen-
tamaan ruumiinlämpöään siten, että ne 
vaipuvat matalaan horrokseen talviyön 
aikana. Kotoisilla pikkulinnuillamme se saat-
taa olla paljon yleisempää kuin tiedetään.
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Katsaus erilaiseen kotimaiseen elokuvaan
Vietimme erään marraskuisen lauan-
taipäivän tutustumalla kahteen uudehkoon 
suomalaiseen elokuvaan; Kohtalon kirja ja 
Star wreck: In the Pirkinning. Molemmat 
ovat nuorten tekijöiden pienellä budjetilla 
loihtimia tuotoksia. Star wreck on puhdas 
sciseikkailu, jossa vinoillaan reippaasti koko 
genrelle ja erityisesti Star trekille ja Babylon 
5:lle. Kohtalon kirja on episodielokuva, jossa 
yhdistyvät harkitusti kauhun, westernin, 
sotaelokuvan, toiminnan ja scin tyypilli-
simmät kliseet. Näiden kahden teoksen 
kautta ajattelimme saavamme kattavan 
läpileikkauksen suomalaiseen scieloku-
vaan, koska vastaavia leffoja ei näitä ennen 

ole tehty. Tekniseltä laadultaan Suomi-sci-
n ei tarvitse lainkaan häpeillä suuremman 
budjetin tuotantojen rinnalla. Johtuneeko 
tyylilajin vieraudesta suomalaisnäyttelijöille, 
kun roolisuoritusten uskottavuus kuitenkin on 
ammattinäyttelijöilläkin hakusessa. Suomen 
kielikään ei tunnu täysin taipuvan avaru-
usaluksen komentosillalle, vaan kuulostaa 
näin äkikseltään omituiselta. Kohtalon kirjan 
ja Star wreckin tekijät ovat kuitenkin teh-
neet avaruuskypärän noston arvoisen uro-
työn raivaamalla suomalaistuotannolle tilaa 
sciuniversumin tutkimattomilta korpimailta. 
Esittelemme tarinoiden kulun pääpiir-
teissään, luvassa on siis täydelliset spoilerit. 
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Kohtalon kirja
Valmistumisvuosi 2003
Ohjaajat: Tommi Lepola ja Tero Molin
Pääosissa: Juha-Pekka Mikkola ja Johanna 
Kokko
Sivuosissa: Vesa Vierikko, Åke Lindman, Eila 
Roine, Esko Roine, Mikko Nousiainen, Tom 
Lindholm, Santeri Kinnunen, Karoliina Black-
burn, Jenni Ahola ja Tony Halme

Vuonna 1773 Transilvaniassa Pappi Viktor 
Konstantinov (Juha-Pekka Mikkola) on 

kahden veljensä kanssa vampyyrilinnassa 
etsimässä pelastavaa ristiä pureman saa-
neelle sisarelleen (Johanna Kokko). Reissu ei 
mene ihan putkeen, vaan yksi toisensa jäl-
keen pelastajat kokevat karmean kohtalon 
kauniiden mutta varsin brutaalien vampyyr-
ien hampaissa. Linnan uumenista pappi 
löytää ristin lisäksi salaperäisen kirjan nimeltä 
Liber Condicionis, jonka kirjoittaminen näyt-
tää jääneen kesken. Pappi yrittää viedä 
pelastuksen tuovan ristin vampyyrilinnasta 
hautausmaalle, mutta kornilta gootilta näyt-
tävä vampyyriruhtinas tavoittaa papin juuri 
ennen pelastusta. Kohtalon kirja päättää 
kuitenkin antaa papin sielulle mahdollisuu-
den korjata tekemänsä virheet.
 Ensimmäinen tilaisuus papin sie-
lulle koittaa Arizonassa vuonna 1883, kun 
yksinäinen kostaja (Mikkola) käy taistoon 
pikkukaupunkia piinaavaa rosvojoukkoa 
vastaan. Hurjan saluunatappelun aikana 
papin sielu ilmestyy kostajalle, mutta mies 
ei ymmärrä, mitä tämä tahtoo sanoa.  
Johanna Kokko esittää tässä episodissa sal-
uunatyttöä, joka ainoana näkee rentun 
hyvän sydämen ja rohkaisee häntä. Kapu-
loita rattaisiin heittelee kaupungin pelkuri 
sherif (Tom Lindholm), ja jälleen tilanne 
tiivistyy verilöylyksi. Tämä episodi on kuvattu 
Ähtärin villinlännenkylässä.  Punamullalla 
maalattu lännenkylän portti on niin selkeän 
suomalainen, että se tuo mieleen Spede-
länkkärit Speedy Gonzales - Noin seitsemän 
veljeksen poika sekä Hirttämättömät. Aitoa 
western-tunnelmaa on haettu lähes seep-
ian värisellä kuvamaailmalla. 
 Talvisodan jouluna 1939 papin sielu 
palaa oikomaan virheitä Kollaanjoen taiste-
luiden keskelle. Luutnantti Grönvallin (Santeri 
Kinnunen) komentamat miehet yrittävät 

tuhota venäläisten konekivääripesäkettä. 
Illalla miehistön korsuun tuodaan jouluter-
vehdyksiä kotoa, ja samalla venäläisiltä 
sotasaaliina saatu Kohtalon kirja. Sotamies 
Viljo Ronkainen (Mikkola) lueskelee kirjettä 
vaimoltaan Elsalta (Kokko), ja päälle veisa-
taan jouluvirsi. Seuraavana päivänä Ronkai-
nen maistaa lyijyä iivanan asettamassa 
ansassa, ja pappi ilmestyy puistelemaan 
päätään kuolevalle miehelle. Kolmas epi-
sodi on toteutettu Tuntemattoman sotilaan 
henkeen mustavalkoisena. Vuorosanat pur-
suavat jykevää Suomi-Filmiuhoa, kuten: 
“Eihän tämä sota lopu ku sotimalla” ja 
“Lykitään se paska takas sinne mistä se on 
tullukki!” 
 Vuosi 2003. Paikka: Tampere. Häir-
iintynyt professori Strömberg (Vesa Vierikko) 
on kehitellyt uuden bioaseen, tappavan 
viruksen, ja aikoo nyt lyödä sillä rahoiksi. 
Kylmäverinen kolmikko Lillqvist (Mikkola), 
Hoffren (Mikko Nousiainen) ja Janita (Jenni 
Ahola) saavat tehtäväkseen estää pro-
fessorin aikeet. Strömberg Casinolle sijoit-
tuvassa kohtauksessa Lillqvist kiristää 
pokeripöydässä professoria varastamallaan 
vasta-aineella, jonka jälkeen Lillqvist ja 
Janita juhlistavat hyvin sujunutta iltaa pakol-
lisella rakastelukohtauksella ukkosen jyrist-
essä hotellihuoneen ikkunoiden takana. 
Lempiväiset ovat juuri päässeet takaisin tiuk-
koihin Matrix-tyylisiin vaatteisiinsa, kun hotel-
lihuoneeseen tunkee aseistettuja miehiä 
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ovista ja ikkunoista. Kissamaisesta akrobatia-
sta ja aseidenkäsittelytaidostaan huolimatta 
Janita saa surmansa. Lillqvist saa tunkeu-
tujat hoideltua, mutta ei mahda mitään 
voittamattomalle ja kuolettavan kauniille 
lesbokaksikolle Ronjalle (Kokko) ja Soalle 
(Karoliina Blackburn), jotka pistävät miehen 
pakettiin ja toimittavat Strömbergille. Ström-
berg on kaapannut myös Hoffrenin ja 
saatuaan Lillqvistiltä vasta-aineen, jättää 
parivaljakon Ronjan ja Soan käsittelyyn. 
Seuraa lisää Matrix-tyylistä akrobaattista 
lähitaistelua, jossa Hoffren kuolee ja pappi 
ilmestyy Lillqvistille. Lillqvist selviää nujakasta 
voittajana ja lähtee Hoffrenin kengänpo-
hjaan upotetun GPS-laitteen ohjaamana 
Strömbergin perään. Matkalla Lillqvist ottaa 
mittaa konepistoolin kanssa riehuvasta Tony 
Halmeesta. Lillqvist tavoittaa Strömbergin 
Särkänniemestä tekemästä viruskauppoja, 
mutta ovela Strömberg pääsee 
karkaamaan Lillqvistiltä. 

 Pitkänmatkan rahtialus Alias 
taivaltaa halki avaruuden vuonna 2124 kyy-
dissään Liber Condicionis ja sinirastainen 
androidi Apollo (Mikkola). Kohtalon kirja on 
määrä kuljettaa rauhan eleenä Thoridiin, 
koska kirjan teksti muistuttaa planeetan asu-
kkaiden muinaista kieltä. Maa-federaation 
johtaja Galagf (Åke Lindman) suunnittelee 
kirjan kaappausta oman valtansa vahvis-
tamiseksi. Apollo potee yksinäisyyttä vai-
monsa Enyan (Kokko) kuoleman johdosta 
ja tekemisen puutteessa lueskelee matkan 
aikana Kohtalon kirjaa. Papin tehtävä alkaa 
tarinoiden myötä valjeta Apollolle, joka 

onkin jo avaruustaistelusimulaatiota pela-
tessaan saanut papilta Tähtien sota-tyylisen 
neuvon: “Luota kirjaan!” Kirjan alkusanat 
“Kaksi yhdessä kulkekoon, toinen toista 
muokatkoon” sen sijaan eivät hänelle 
avaudu. Apollo asettautuu matkan joudut-
tamiseksi hyperuneen, josta pappi hänet 
18 kuukauden kuluttua herättää. Joku on 
tunkeutunut alukselle! Anyai’h (Kokko) on 
viehättävä humanoidi, joka on tuonut 
mukanaan Liber Condicioniksen pariksi 
luodun kynän. Apollo yllättää Anyai’hn kir-
jottamasta kirjaan, ja sabotaasia epäillen 
lukitsee hänet lastiruumaan. Galagf käskee 
eliminoimaan muukalaisen. Tehtävästä 
suoriutuakseen Apollon on poistettava 
päästään energiasiru, joka estää häntä 
tekemästä väkivaltaa. Energiasirun poista-
minen merkitsee kuitenkin androidin kuole-
maa. Apollo tuhoaa Anyai’hn poistamalla 
lastiruumasta hapen ja ryhtyy odottamaan 
kuolemaansa. Pappi ilmestyy hänelle jäl-
leen, jolloin hän tajuaa tehneensä suuren 
virheen. Viimeisenä tekonaan Apollo kirjoit-
taa taikakynällä Kohtalon kirjaan: “Anyai’h 
elää.” Nämä sanat kirjan sivulla hävittävät 
pahan Galagn ja kiitokseksi Apollo saa 
rakkaan Enyansa takaisin. Apollon teon 
seurauksena myös menneet virheet kor-
jaantuvat ja kaikki tarinat saavat onnellisen 
lopun. 
 Mahtava traileri ja muuta eloku-
vaan liittyvää osoitteessa 
www.kohtalonkirja.com
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Star Wreck: 
In the Pirkinning
Valmistumisvuosi 2005
Ohjaaja: Timo Vuorensola
Pääosissa: Samuli Torssonen, Timo Vuoren-
sola, Antti Satama, Atte Joutsen
Sivuosissa mm: Kari Väänänen, Tiina 
Routamaa, Janos Honkonen, Niko Liikanen, 
Jari Ahola, Satu Heliö

Vaikka Star Wreck julkaistiin vasta muutama 
viikko sitten, siitä on ehtinyt jo tulla kulttil-
effa, ainakin tietyissä piireissä. Leffaa tehtiin 
useita vuosia nollabudjetilla Samuli Torssosen 
kotona normaalilla kotitietokoneella. Torsso-
nen animoi, tuotti ja näytteli pääosaa eloku-
vassa sekä oli mukana käsikirjoittamassa 
sitä yhdessä Rudi Airiston ja Jarmo Puska-
lan kanssa. Musiikit on tehnyt Tapani Siirtola 
teostomaksujen välttämiseksi. Star wreck 
julkaistiin suoraan ilmaiseen nettilevitykseen 
syyskuun lopussa. Star Wreck oli marrask-
uun loppuun mennessä ladattu arviolta 
3 miljoonaa kertaa. Latausten määrä lyö 
selkeästi laudalta edellistä suomalaiseloku-
van katsojaennätystä hallussaan pitäneen 
Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan 
vuodelta 1955, jolle on viidenkymmenen 
vuoden aikana kertynyt 2,8 miljoonaa katso-
jaa. 
 Elokuva seuraa keisari Pirkin 
(Samuli Torssonen) kehitystarinaa maahan 
haaksirikkoutuneesta avaruusaluksen kap-
teenista maapallon herraksi, ja hänen 

itsekästä yritystään vallata venäläis-
valmisteisen avaruusarmadansa avulla 
rinnakkaisulottuvuuden maapallo. Koko 
huikea seikkailu siis alkaa siitä kun Pirk 
kahden alaisensa Infon (Antti Satama) ja 
Plingon-soturi Dwarn (Timo Vuorensola) 
kanssa haaksirikkoutuu aluksellaan maahan 
90-luvulle. Kolmikko päättää hajaantua, 
jottei sotkisi ajan kulkua, mutta elämä taka-
pajuisella planeetalla ei oikein nappaa. Kun 
kansainvälinen avaruushanke, joka mah-
dollistaisi avaruuteen pääsemisen, lakkau-
tetaan, päättää Pirk puuttua asioiden 
kulkuun ja nimittää itsensä vaatimattomasti 
maailman keisariksi. Maailman valloitukseen 
Pirk kuitenkin tarvitsisi tulevaisuuden tekn-
ologiaa, jota onneksi haaksirikossa päätyi 
maahan. Ainut ongelma on että kyseinen 
teknologia myytiin venäläisille muutaman 
samassa haaksirikkoutuneessa aluksessa 
olleen rilluttelevan muukalaisen toimesta. 
Varsin helposti ystävämme onnistuvat jäljit-
tämään haluamansa erääseen venäläiseen 
tehtaaseen, jonka valtaaminen käy jouhev-
asti. Venäläiset (mm. tuleva avaruusaluksen 
komentaja Sergei Fukov) innostuvat Pirkin 
vallankumousideasta, minkä seurauksena 
solmitaan murskaava P-liitto, rakennetaan 
avaruuslaivasto ja saadaan maailma polvil-
leen, jenkkejä myöten! Oi suurta ja 
mahtavaa P-liittoa ja keisari Pirkin ja Venäjän 
presidentti Ulyanovin (Kari Väänänen) 
sydänystävyyttä! Pian maailmanvalloituk-
sen jälkeen keisari pettää kuitenkin liit-
tolaisensa ja anastaa kaiken vallan. 
 Osoittautuu odotettua raskaam-
maksi johtaa koko maailmaa yksin. Nälän-
hätä, ylikansoitus ja köyhyys saavat 



33Lehdykkä 3 / 2005

kansalaiset mielenosoituksiin eikä keisarin 
suosio ole suuri. Lähelle maata ilmaantuu 
kuitenkin mystinen matorööri, josta 
putkahtaa alus kyydissään ihminen. Info 
päättelee matoröörin toisesta päästä löy-
tyvän jotain maan kaltaista, toisin sanoen 
elintilaa. Mitäpä siinä muuta kuin rinna-
kkaistodellisuuden maata valloittamaan. 
Kunnioitusta herättävä keisarillinen laivasto 
päätyy matoröörin läpi rinnakkaistodellisu-
uteen, josta löytyy siviilejä täynnä oleva ava-
ruusasema Baabel 13, jolla käy vierailijoita 
maan lisäksi myös Minibarista, Kentuckysta 
ja Narcista. Baabelin johdossa on mahtai-
levia puheita rakastava kapteeni Jonny K. 
Sherrypie (Atte Joutsen). Avaruusasemalla 
on myös puolustustarkoituksessa oma avaru-
uslaivastonsa, joka kuitenkin jää alakynteen 
keisarin joukkojen hyökätessä. Välttääkseen 
avaruusasemansa tuhoutumisen Sherrypie 
virittää Pirkille ansan, hän lupaa tälle 
hauskanpitoa komentajansa Susannah 
Ivanovitsan (Satu Heliö) kanssa. Ideasta 
innostuneena Pirk päättää säästää aseman 
ja mennä sinne miestensä kanssa vähän 
lomailemaan. Reissu meinaa kuitenkin 
koitua lomailijoiden kohtaloksi kun 
matoröörin läpi ilmestyy kapteeni Fester-
bester (Janos Honkonen) vahvistusjoukko-
jen kera ja saartaa keisarillisen laivaston. 
Seuraa armotonta tulitaistelua sekä alus-
ten välillä, että Baabelissa. Miteltyään 
Sherrypien kanssa mies miestä vastaan, 

Pirk onnistuu 
pelastautumaan ja 
pääsee takaisin 
j o h t o a l u k s e e n s a 
CPP Potkustarttiin. 
Suurella oveluudella 
keisarillinen laivasto 
pääsee jälleen 
niskan päälle 
saaden Festerbes-
terin aluksen 
tuhottua. Samaan 
aikaan Baabelissa 
juopotteleva turval-
lisuuspäällikkö Kari-
grandi on kytkenyt 
aseman ydinreak-
torin jäähdyttimen 
pois päältä aikeen-
aan viedä keisaril-
linen laivasto tuhoon 

Baabelin mukana, mutta tällä kertaa Pirk 
ei mene halpaan vaan pakenee 
dramaattisten räjähdysten saattelemana 
matorööriin. Kohtalon oikusta matorööri 
paiskaa sankarimme jääkauden maapal-
lolle, jonne tarina päättyy jäätikölle kyhä-
tyn nuotion loisteeseen. Tästä on hyvä 
jatkaa…
 Lisää elokuvasta ja sen tekijöistä 
www.starwreck.com
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Scifani arvioi: 

Romuttuuko Star Wreck?

Vaikka toinen meistä olikin yläasteaikana 
niin Babylon 5:n pauloissa,  että väkersi 
ja ylpeänä äidinkielentunnilla esitteli mini-
tutkielman kyseisen kulttisarjan maailmasta, 
roduista ja tapahtumista, emme katso 
tuntevamme scimaailmaa tarpeeksi hyvin 
voidaksemme kunnolla arvioida sitä paro-
dioivaa elokuvaa. Johanna Harju on laps-
esta asti harrastanut sciä ja  lupautui 
Lehdykän tiukkaan sähköpostihaastattel-
uun. Tässä siis tosifanin mielipide syksyn koti-
maisesta leffauutuudesta.

1. Kerro suhteestasi sciin. 
Sciä on tullut kulutettua jo jostain tena-
vaiästä saakka. Kai siihen vaikutti se että 
tuli kotiin mm. Tieteen Kuvalehti joka jollek-
kin taaperoikäiselle oli aikamoista sciä.... 
Suurimpaan osaan alan “klassikoista” olen 
tutustunut jo hyvin varhain, joitain en ole 
vielä tähän päivään mennessä lukenut. 
Heinlein tulee mieleen; aihepiiriltään äärim-
mäisen mielenkiintoinen mutta tyyliltään 
ihan liian puiseva. Elokuvia tulee katsottua 
yleensä laajemmaltikin, kaikkea Starship 
Troopereista E.T.:hen, George Lucasin 
mastur... err, Esi-trilogiaan, ja muuhuin 
hauskaan. Star Trek, Babylon 5, Galactica ja 
muut sellaiset TV-sarjat ovat myöskin hyvin 
tuttuja. Sci ei ole minulle mikään maailman 
tärkein asia, mutta on se erittäin piristävä 
elämän suola.

2. Star Wreck pilailee eniten Star Trekin 
ja Babylon 5:n kustannuksella. Miten hyvin 
satiiri/vitsit purevat?
Vaikka tunnen Star Trekkiä “hieman” 
heikommin kuin B5:ttä, olen ehdottomasti 
sitä mieltä että vitsit tomivat. Niissä ei ole 
menty reilukerhoiluun, vaan kyseessä on ns. 
“good-natured fun.” Vittuilulta on vältytty ja 
huumorin ymmärtää kyllä ihan maallikkokin, 
vaikkei olisi niin tarkemmin asiaan tutus-
tunut. Ja eivät aina ns. asiantuntijatkaan 
ymmärrä; Esimerkiksi se, miksi FesterBesteriä 
ja Fukovia esitti sama henkilö saattaa hel-
posti mennä ohitse sarjoja paremminkin 
tuntevalta. Syyhän tuohon näyttelijävalin-

taan oli se, että Walter Koening esitti sekä 
Star Trek TOS:in [The Original series: toim. 
huom.] Chekovia että Babylon 5:den Alfred 
Besteriä. Star Wreck on niitä leffoja jotka 
pitää katsoa useaan kertaan ett siitä saa 
kaiken irti muun muassa siksi, että kun 
nauraa kippurassa, on aika vaikea keskittyä 
seuraavaan vitsiin.

3. Miten arvioisit elokuvan efektejä?
Huippuluokkaa, eivätkä vain Suomen mitta-
puulla. Kun Wreckiä vertaa esim. alkuperäi-
seen Babylon 5:teen tai Trekkeihin (ihan 
mihin tahansa) ei ole oikeastaan paljoa 
eroa; kengännauhabudjetti näkyy enim- 
mäkseen kaikessa muussa paitsi efekteissä.

4. Mitä mieltä olet näyttelijäsuorituksista?
Lukuunottamatta Kari Väänästä (ja kuka se 
saakelin toinen ammattilainen oli?), tällä 
porukalla on vaan paras pysyä kaukana 
teatterikorkeasta.... Ylinäyttelyä suurella 
sydämellä, joka Star Wreckin kaltaisessa lef-
fassa toimii aivan loistavasti.

5. Mikä on mielipiteesi henkilöhahmoista? 
Miten hyvin ne vastaavat esikuviaan? Onko 
hahmovalikoimasta jätetty pois mielestäsi 
joku tärkeä henkilö?
Henkilöhahmoista oli tehty hyviä karri-
katyyrejä; vaikka voisi helposti väittää että 
hahmot olivat ns. karkeita, oli mielestäni 
kyllä hienovaraisuuttakin mukana. Kyllä joi-
takin hahmoja Babylon 5:n puolelta jäin kai-
paamaan, mutta kyllä tämä ehdottomasti 
toimi näinkin.

6. Oliko elokuvassa jotain häiritseviä epäko-
htia (juonessa, efekteissä tms.)?
Eipä oikeastaan. Joissain kohti puvustuk-
seen tuli kiinnitettyä huomiota negatiivisella 
tavalla, mutta olen kyllä ns. puvustusnatsi 
ihan minkä elokuvan suhteen tahansa.

7. Mielipiteesi juonesta.
Toimiva.

8. Yleisarvio elokuvasta.
Hyvä elokuva joka aukeaa kyllä ei-sci-
stillekkin etenkin koska genrekonventiolle 
nauretan roimasti hieman ulkopuolisestakin 
näkökulmasta, mutta josta parhaimman 
ilon saavat irti lähdemateriaaliin tutustuneet 
immeiset. Kouluarvoanaksi 9+.
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SA-NA-LEIK-KI 
SANDMAN & CO.

Tämä on sanaleikki. Leikin leikkiminen on 
helppoa. Riittää, kun luet alla olevan listan. 
Leikkiin liittyy jippo. Pystytkö löytämään sen?

Harkitusti spontaani

Kollektiivinen individualismi

Läpeensäkäsitellyt tabut

Frigidi nymfomaani

Skeptikko uskoi näkemättä

Rajattu äärettömyys

Pisteen monet avaruudelliset ulottuvuudet

Agorafobinen torikauppias

Viimeisen mohikaanin poika

Trendikäs immokuutsa

Muotovalio rakkikoira

Alaikäiseen sekaantunut nekroili

Irakin sodan legitimoivat syyt

Terrorismin vastaisen sodan voitto

Itseinho henkisenä voimavarana

Polttopullo politiikantekovälineenä demo-
kratiassa

Opintoviikko ihmisenä kasvamisen mittarina

Kyynikko yhteiskuntavaikuttajana

Naturalistisesta maailmankatsomuksesta 
kumpuava usko, toivo ja rakkaus

Radikaalifeminismi tasa-arvoa ajavana voi-
mana

Kannustava sosialistinen yhteiskunta

Raamattu luonnontieteellisenä oppikirjana

Absoluuttinen totuus

Kaino huora

Reilu elämä

Teekkari juhli ilman viinaa

Patriarkaatin ylivalta

Heteroseksuaalinen puuhelmipoika

Maailman pelastuminen 

Menestyvän naisen takana oleva mies

Menestymättömän miehen takana oleva 
nainen

Opintotuella eläminen

Yksinkertainen tilastollinen testi

Älykäs huumori Lehdykässä

Tutkijan eläkevirka

Tieteellinen yhteistyö biologian laitoksella

On leikin vika, jos ei osaa leikkiä
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Ei taas aavistustakaan, kuinka tänne 
jouduin, tai miksi heräsin. Loskassa avojaloin 
taivaltaminen on tuskaista. Eikä kukkia niin 
missään… Rakkauden kesänä maattiin 
tuoksuvalla nurmikolla, vastustettiin sotaa 
ja rakastettiin. Kaikkia. Siis silloin, kun ei 
oltu marssilla tai mielenosoituksessa. Ajeltiin 
kymmenin värikkäin symbolein maalatulla 
pakulla ympäri kaupunkia, soitettiin sitaria ja 
rumpuja ja julistettiin rakkauden sanomaa. 
Siitä tuntuu kuluneen iäisyys… Mutta hei 
veli, aika ei merkitse mitään. Mikään ei 
paina paljoa, kun voi tajuta kaiken samalla 
kertaa. Kun tietää pystyvänsä lentämään. 
Kaikki voi kuitenkin loppua kuin seinään. 
Matka veden taakse, unelmien kaupunki. 
Veden kovuuden huomaa vasta, kun siihen 
törmää. Hyppy Golden Gatelta tuntui tosi 
hyvältä ajatukselta…

Imagine there’s no heaven 
It’s easy if you try
No hell below us 
Above us only sky
Imagine all the people
living for today...

Toiset sanoisivat tilaa limboksi. Mutta se 
on jatkumo. Pehmeää, makea tuoksu. 
Värejä ja kuvioita, loputonta hidasta liikettä. 
Kaukana kaikki jäykkyys ja ääriviivat. 
Keuhkot täyttyvät. Yskittää. Miksi sydän lyö? 
Se on ollut liikkumatta niin kauan. Se on 
puhunut seitsemälläsadalla äänellä 
kuuttatoista kieltä, mutta kukaan ei ole sitä 
kuullut. Miksi maailmansielu hylkäsi minut 
juuri tänä iltana? Tänä sateisena marraskuun 
lopun iltana, kun maailma on 
pimeimmillään. Tuoksut ovat muuttuneet. 
Tämä on kaksituhattalukua, veli. 

Spastinen reinkarnaatio 
marraskuun yöhön
Syntaksiksen, Histonin ja biofyysikoiden 
Hippibileet 23.11.2005              VANHA HIPPI

Loskan keskeltä kajastaa valoa. Musiikki 
kutsuu: ”Tule tänne, matkalainen. Laske 
kantamuksesi hetkeksi!” Minä vastaan, 
kädet hikoavat vaikka on kylmä. Minä tulen! 
Ovella raaka ilma vaihtuu jaettuun, seinällä 
hehkuvat sydämet ja matkalaista 
taputetaan olalle: ”Tule sisään, veli, ota 
juotavaa!” En ole muistanut tätä ikävöidä, 
mutta tunnen tulleeni kotiin. Paljas lattia 
alkaa puskea ruohoa varpaitteni välistä.
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Imagine there’s no countries
It isnt hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
living life in peace...

Liikun värikkäässä ihmisjoukossa. Mieleni 
pohjalla on muisto illoista kommuunin 
keittiössä. Kitara, suitsukkeita ja käheitä 
ääniä. Me kaikki yhdessä, pitkiä hiuksia, 
huiveja ja otsanauhoja. Käsi kädessä, 
laulamassa paremmasta maailmasta. 
Kyyneleessä voi nähdä koko spektrin. Tiskin 

takana nainen 
kukikkaassa puserossa. 
Silmät säkenöivät: ”Rauhaa, veli!” Nostan 
maljan universaalille totuudelle. Ruoho 
ylettyy jo nilkkoihin asti. 

Yksi asia oli samoin kuin aikanaan San 
Franciscossa. Helvetin Enkelit ovat tulleet 
kuokkimaan rauhan ja rakkauden bileisiin. 
Häijyllä motoristilla on pesismailakin 
mukana… Veli, mikä hätänä? Laske aseesi 
ja laajenna tajuntaasi. Ihminen sinäkin olet, 
vaikka kätesi on kova. Rentouta hartiasi ja 
vedä keuhkot täyteen… Tunnetko? Kuule 
veli, tuo intensiivinen syke on sisäisen kasvun 
ääni.
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Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
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Herääminen on nostanut kaikki muistot 
pintaan. Ne kelluvat vailla päämäärää ja 
ihmiset tönivät niitä minua päin. Käsivarret 
ja jalat ovat mustelmilla. Pystyn katsomaan 
mustaa aukkoa pitkin itseni läpi. Rakkaus 
on ikuista, vain kohteet vaihtuvat. Kahlaan 
polveen asti ulottuvassa ruohikossa ja 
rakastan jokaista vastaantulijaa. Sisko, keksin 
sanan tarkoittamaan juuri sinua… 

”Hei veli, kai sä ymmärrät, että nyt ollaan 
kuitenkin kakstuhattaluvulla?” Miehen silmät 

pistävät ja tajuan puhuvani peruukille. Mikä 
on muuttunut, veli? Kaikki, minulle sanotaan. 
”Rakkaus on ikuista,” vastaan, ”ja kun on 
rakkautta, kaikki on hyvin.” Miehen silmät 
nauravat räkäisesti ja uivat omille teilleen. 
Saan kuulla, että Mustat pantterit on kahlittu 
muovipusseihin. Kaikelle, mikä tiipiissä 

todettiin oikeaksi, nauretaan. Mutta te 
olette täällä. Te olette tänään! Halaan 
päättömiä hartioita kunnes huomaan 
puristavani pyyhettä. Missä on rakkaus, 
inhimillinen lämpö? Huoneen perällä 
leijailee höyryriekale. Kiipeän sen kyytiin ja 
se lohduttaa minua. Leijailen sen päällä 
pukuhuoneeseen. Mikä helpotus, ruoho 
ylettyykin jo napaan asti ja juttelee reiän 

kautta sisäiselle oliolleni. Istun lauteilla ja 
kuuntelen tuhansien hikirauhasten työtä. 

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one...

Musiikki painuu jalkoihin. Hei veli, nyt on 
aika tanssia! Kankaat liehuvat, kun nuotit 
törmäilevät niihin. Ihmisten kasvoilla väikkyy 
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sydämiä. Levitetään rakkautta! En pysty 
keskittymään enää pyöreään muotoon, 
ruohikko on kasvanut jo mittaisekseni. Suljen 
silmäni ja hengitän. Korkeampi tietoisuus 
täyttää minut. Kutistun. Valtavia jalkoja, 
lahkeita ja helmoja. Olen yksisoluinen ja 
täysin tietoinen itsestäni. Läpi sakean 
väliaineen yhteishyllyntä saavuttaa minut. 
Ameba nielaisee minut, ja lopulta 
ymmärrän: se on kaikki sisällä. Vaatteet 
on nyt aatteet, mutta kukkaislapsi istuu 

lootusasennossa ameban sisällä ja 
sykkii lämpöä ympärilleen. Jonain 
päivänä kaduilla soi jälleen tamburiini 
ja ventovieraat pitävät toisiaan 
kädestä. 

Sydän alkaa jälleen puhua kielillä, ja 
maailmansielu palauttaa minut 
limboon. Kaikenkokoiset kuviot liikkuvat 
silmieni takana. Unohdan kaiken ja 
odotan, kunnes joku jossain sytyttää 
jälleen suitsukkeen ja ripustaa 
rauhanmerkin kaulaansa. 

Turn on, tune in, drop out.

Laulun sanat 
John Lennon: Imagine
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