
Lehdykkä
1/2015



49. vuosikerta
10.4.2015

Julkaisija
Oulun yliopiston biologikilta
Syntaksis ry

Päätoimittaja
Anna Lukkarinen
lehdykka@syntaksis.org

Toimitus
Stiina Lehmus

Taitto
Aleksi Takala
Marco Sålfors

Kansien kuvat
Satu Aura, LAL

Osoite
Syntaksis ry
Biologian laitos
PL 38
90014 Oulun yliopisto

www.syntaksis.org/lehdykka

Paino
Juvenes Print
 

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus 3
PJ:n palsta 4
Hallitusesittely 5
Isäntä jupisee 9
Biologian koulutusohjelma 10
Kenttispäiväkirja 12
Alumnipalsta 14
Kirjavinkkaus 15
Olutilta 16
Tervehdys Japanista 18
Biologityttöjen kauneusilta 20
Energiaremontti 21
Biologin elämää 23
Bilsan leffanurkka 24
Opinnot ensin, työelämä sitten 25
Meet the Thorny Devil 26

Julkaistu aineisto ei välttämättä edusta kil�
lan tai toimituksen virallista kantaa.



Syntaksis ry 3

Pääkirjoitus
Anna Lukkarinen

Neljättä vuotta näitä yliopiston käytäviä tallustaessani tarjoutui mahdollisuus ryhtyä pää�
toimittamaan kiltamme rakasta Lehdykkää. Pienen epäröinnin jälkeen innostuin asiasta, 
sillä lehden tekeminen on kiinnostanut jo yläasteajoista asti. Silloin olin mukana kouluni 
ammattimaisempaakin ammattimaisemman lehden toimituksessa, vähemmän hienosti 
ilmaisten kävin koulun viesti ntäkerhossa. ��uutama� vuosi noista ajan kultaamista lehti � kävin koulun viesti ntäkerhossa. ��uutama� vuosi noista ajan kultaamista lehti � koulun viestintäkerhossa. ��uutama� vuosi noista ajan kultaamista lehti�
kokemuksistani on toki jo vierähtänyt, mutta kirjoittaminen on edelleen mieluisa harras�
tus ja Lehdykänkin toimituksessa sitä on tullut tehtyä.

… ja tässä se nyt on käsissäsi, nimittäin ensimmäinen Lehdykkä tänä kuluvana vuon�ässä se nyt on käsissäsi, nimittäin ensimmäinen Lehdykkä tänä kuluvana vuon�tänä kuluvana vuon�
na 2015, ja samalla siis ensimmäinen minun päätoimittamani lehti. �atka ei ollut täysin 
mutkaton, eivätkä edeltäjieni kengät täysin istuvia, mutta onneksi on olemassa villasukkia 
ja lisäpohjallisia, ja näköalat mutkissa voivat olla oikein valaisevia. Haluaisin esittää suuret 
kiitokset kaikille juttuja ideoineille ja kirjoittaneille, taittajille sekä kaikille niille, joilta olen 
saanut erittäin hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja. Lehdykkä ei synny pelkästään yhden tai 
kahden ihmisen voimin.

Lehteen mahtuu sekä hupia että asiaa. Paljon on kuultu huolestuttavia huhuja biolo�
gian opetuksen tulevaisuudesta. Kannattaakin lukea pj�Samin selonteko aiheesta lehden 
sisäsivuilta. �yös uusi alumnipalsta aloittaa valottamaan tulevia uramahdollisuuksia. Täs�
sä Lehdykän numerossa puhaltavat vienosti kansainväliset tuulet, joiden mukana pääset 
tutustumaan japaninkirjeenvaihtajamme kuulumisiin.

Toivotan antoisia lukuhetkiä! 

Anna
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PJ:n palsta
Sami SaarenpääHei vaan kaikille kiltalaisille!

Tässä on teidän tuore puheenjohtaja. Nimihän on jo lähestulkoon kaikille tuttu: Sami Saa�
renpää. Kotoosin minoon Kurikan Tuiskulankylästä keskeltä Etelä�Pohjammaata! Neljäs 
vuosihan tässä on opiskeluja menossa ja pääaineena on genetiikka. Järjestötoiminnassa 
on tullut oltua jokaisena opiskeluvuotena, joten ihan noviisi en ole. 

Tämä vuosi tuo tullessaan monia haasteita. Vähäisimpänä ei ole se, että en ole ollut 
killan toiminnassa aikaisemmin oikeastaan mukana. Nytpä siis täytyy ottaa kaikki mene�
tetty aika kiinni ja paneutua asioihin täysillä. Yksin se on kuitenkin liian vaikea tehtävä. 
Siksi toivoinkin, että te, kiltalaiset fukseista käpyihin, olette mukana tekemässä meidän 
tapahtumia ja käytte niissä! Tänä vuonna tapahtuukin paljon: viherbileet ja yksi luontoilta 
ovat jo menneet ja molemmat onnistuivat erittäin hyvin, mutta sitten on vielä tietenkin 
Kaarlen bileet ja jokavuotiset pönttötalkoot maaliskuussa, Vappu�Vinpa, BiTa Helsingissä 
ja rantabileet toukokuussa. Lisäksi tarkoituksena olisi sitsata huhtikuussa, mutta niiden 
kohtalo on vielä vähän auki. Yritysexcua ollaan myös järjestämässä. Tietenkin kaikkien 
mielessä siintää jo syksyn vujut eli vuosijuhlat. Niistä tehdään unohtumattomat ja toi�
vottavasti vielä hyvällä tavalla. Näiden lisäksi liikuntavuorot pyörivät ja näihin toivotaan 
kävijöitä enemmän.

Oman säväyksensä vuoteen tuovat vielä hallinnossa tapahtuvat/tapahtuneet muutok�
set, jotka tulevat vaikuttamaan myös opiskelijoiden elämään. �utta aiheesta lisää Lehdy�
kän myöhemmillä sivuilla. �utta pelko pois: �itään hätää ei ole, kuten tuore rehtorimme 
noin kuukausi sitten lausahti. Kaikesta huolimatta uskon, että saadaan aikaan mahtava ja 
ikimuistoinen vuosi aikaiseksi. Ole sinäkin osa sitä! 

Railakasta kevättä kaikille!

PS. Wappu on ihan kohta!!
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Hallitusesittely

1. Olen Sonja Viinamäki
2. Alunperin tulen ihan tästä Oulun lähistöltä, että melkein 
voin sanoa olevani oululainen.
3. kohta menossa iki�ihanan Esan luennolle… tai sitten kil�
tikselle.
4. Jouduin vahingossa hallitukseen, vaikka se ei ollut alun�
perin tarkoitus. Olen kyllä tykännyt!
5. Ulkoministerinä eli olut�agenttina toimimista, kokouksis�
sa istumista ja kahvin juontia.
6. Toinen vuosi se taitaa nyt olla menossa. Valmistumista ei 
siis tarvitse pelätä vielä vähään aikaan.
7. Hienoja otuksiahan ne on. Tälläkin hetkellä piilottelen 
yhtä kaapissa.

1. Virtasen Venla 
2. Ulvilasta
3. En tiedä
4. Koska pidän heepottamisesta
5. Bileitä
6. monta yötä ainakin
7. Taidan olla 

1.  Ville
2. Takavasemmalta
3. Vähän matkaa tuohon suuntaan
4. Koska jonkun täytyy tehdä juttuja
5. Nakkeja
6. Aika on menettänyt merkityksen
7. Pieni yksisarvinen joka asuu pääni sisällä sanoo ettei yk�
sisarvisia ole olemassa

1. Kuka oot? 2. Mistä tuut? 3. Minne meet?
4. Miksi hallituksessa? 5. Mitä hallituksessa? 6. Kauanko oot opiskellu?
7. Mitä mieltä olet yksisarvisista vai oletko peräti sellainen?
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1. Juho Hyvönen
2. Porojen keskeltä Sodankylästä
3. Kuuhun
4. Minulla on liikaa vapaa�aikaa, niin kaipa sekin pitää jo�
honkin tuhlata.
5. Sisäministerinä hallituksessa ja lisäksi toimin killan lii�
kuntavastaavana ja renkinä.
6. n. 550 päivää (1.5 vuotta)
7. �yytti, jonka haluaisin joskus leipäni täytteeksi. 
 

1. Juha Nuutila.
2. Pimeästä labrasta.
3. Pyörimään ympyrää kotiini.
4. Halusin vaikuttaa.
5. Kutsun palautepäivät koolle, kaitsen tenttiarkistoa ja yri�
tän pysyä kärryillä koulutukseen ja opintotukiin liittyvissä 
uutisissa ja tapahtumissa.
6. 3,5 vuotta
7. Mind the pointy end.

1. Rakkaalla lapsella on monia lempinimiä. Yleisimmin tot�
telen nimeä Sami Saarenpää. 
2. �Saako tähän lisätä laulun?� �Kaksipa poikaa Kurikasta 
niin komiasti liikkuu…� Eli Etelä�Pohojammaan syrämmestä 
Kurikasta!
3. Nukkumaan kohta toivottavasti, aamulla herätys 5:20.
4. Koska oli niin suuri kilpailu tästä paikasta syyskokoukses�
sa. �utta kivaahan tämä on! Ja asioihin on mukava vaikut�
taa. 
5. Yliankeuttaja, joka pitää kaikki langat käsissään ja yrittää 

katsoa että kaikki tulee tehtyä, eli puheenjohtajahan minä.
6. Yli 3,5 vuotta. Niinpä, en usko itsekään.
7. Kukapa yksisarvisista ei pitäisi! Ja aina välillä olen. Tästä muistuu toinen kappale mie�
leen. Salamaponi. (Jos ette ole kuulleet vielä niin koittakaapas mennä Youtuubin maail�
maan ja kuunnella sieltä. Takuuvarma korvamato!)
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\begin{enumerate}
\item Aleksi ’Allu�Set\¨a’ Takala
\item Satakunnan helmestä eli Huittisista.
\item Yleensä kiltahuoneelle.
\item Hallituksessa on mukavaa.
\item Sihteeri, LaTeXin herra.
\item Liian kauan.
\item Kyllä.
\end{enumerate}

1. Sakari. Voi kutsua myös Herra Sakariksi tai Sakari Suu�
reksi.
2. Rovaniemen kylmiltä aroilta.
3. Oulun kylmille aroille.
4. Se on kivaa.
5. Pestin nimi on 8. �inisteri, ja kukaan ei taida oikein tie�
tää mitä se pitää sisällään. Kaikesta vähiten minä itse.
6. Kohta kolme vuotta
7. Ne on tyhmiä

 

1.  Muija (Oikeamman vastaukset suluissa (jos lukijaa saa 
hoksauttaa): �aiju Kemppainen) 
2. Kämpiltä (Oulusta olen kotoisin) 
3. Seuraavaksi syömään ja eläinten käyttäytymisen luen�
nolle. (Pois Oulusta, jos osaan suunnitella elämän oikein.) 
4.  Halusin valtaa. En tiedä haluanko enää. (Halusin aktiivik�
si, koska halusin tietää asioista paremmin ja olla mukana 
suunnittelussa yms. mitä killan hallitus nyt touhuaa. Lähde: 
�aijun ajatuksia parin vuoden takaa ) 
5. Taloudenhoitaja eli olen nimitetty pitämään silmällä kil�
lan rahoja. Hallitus on kuitenkin loppupeleissä vastuussa 
killan varoista. Ihan vaan muistutan, että älkää mua pelkäs�

tään syyttäkö, jos ollaan yks kaks varattomia. (Jonkun oli pakko alkaa taloudenhoitajaksi.) 
6. Silloin tällöin jotakin joo. (Kolmas vuosi biologialla, neljäs vuosi yliopistolla eli eka vuosi 
meni kemialla) 
7. En usko niiden olemassa oloon. Sääli. Hienoja eläimiä. (Kyllä olen sellainen)

©Sakari Hautala
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1. Tiina Strand, myös Totona tunnettu. Joo, se Africa�vitsi 
on jo kuultu. 
2. Tällä hetkellä tulen luennolta, olen myös tullut Sodan�
kylästä Ouluun ja biokemialta biologialle ja Koskelasta Tui�
raan. 
3. Kotia seuraavaksi. 
4. �inulla on takana kaksi vuotta OLuTissa ja Histonissa 
ja tuntui hyvältä idealta lähteä vielä Syntaksiksen hallituk�
seen. Lisäksi tämä työelämävastaavan paikka kuulosti juuri 
sopivalta, sillä pidän excursioiden järjestämisestä ja haluan 
kehittää opiskeljoiden työelämäsuhteita ja �tietoisuutta. 

5. Työelämäministerin pesti perustettiin tänä vuonna. Hommana olisi järjestää excursioita 
ja kehittää alumnisuhteita. 
6. Elämäm_koulu 22 vuotta, yliopistossa 3 vuotta. 
7. Yksisarviset ovat hevosia, joilla on yksi sarvi päässä. �inulla ei ole mielipidettä asiasta. 

1. Sonja Katariina Pikkupeura
2. Lapista Ranualta, kotoa, eliömaantieteen luennolta. 
3. Sen kun tietäis. Toivon mukaan kohti jotain suurta ja hie�
noa! Huomenna meen kyllä vaan kehitysbiologia�histologi�
an luennolle ja harkkoihin.
4. Koska järjestötoiminta on kivaa! Saa järjestää tapahtu�
mia, organisoida ja parhaansa mukaan yrittää vaikuttaa asi�
oihin. �ihin muuhunkaan vapaa�aikaa muka voisi käyttää?
5. Varapuheenjohtaja. Eli järjestän tämän vuoden Vappu�
Vinpan, ja sen lisäksi teen vähän kaikkea mitä eteen tulee. 
6. Kaksi vuotta yliopistolla, yhden biologialla. Ensimmäinen 
vuosi kului Sigmalla aksioomia, lemmoja ja lauseita pyöri�

tellen ja todistellen, eli mulla on hurja matemaatikkomenneisyys. 
7. �itäkö mieltä olen? Joku mun kaveri sanoi, että kaikilla on oma sisäinen yksisarvisensa, 
joka vain odottaa löytämistään. En oo ihan varma uskonko tähän; musta tuntuu, että oon 
enemmänkin sfinksi.
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Isäntä jupisee
Aleksi Takala

Vuoden ensimmäistä kunnollista tekstiä on mukava juhlistaa jo kirjoitusvaiheessa hyvällä 
kahvilla ja lasillisella erittäin hyvää VS konjakkia, jonka etiketissä on kuva liekkejä sylkeväs�
tä varaanista. Ja liekkejä aion sylkeä minäkin.

Killan omaisuuden töhriminen ja kaltoinkohtelu on edelleen ongelma, mukeja kato�
aa, ihmisten henkilökohtaista omaisuutta ei kunnioiteta pölykissaa enempää, puhumat�
takaan ihmisten työpanoksesta kiltaa kohtaan. Ihmisten nimikoituja astioita lainaillaan 
miten sattuu ja jätetään pesemättä lojumaan lavuaarin reunalle, vaikka kaapista löytyy 
juuri lainaamista varten hankittuja astioita. Henkilökohtaisen teepurkkini on joku valopää 
häpäissyt käyttämällä sitä kahvimukina. Tietenkin kyseinen henkkilö ensin nakkasi siellä 
olleet teelehdet roskiin.

�ielestäni tämänhetkinen siivousjärjestely on varsin toimiva; fuksit siivoavat pienryh�
mittäin syksyllä ja samalla tutustuvat kiltahuoneeseen ja sen vanhempiin käyttäjiin (aina�
kin toivottavasti), ja hallitus ja toimihenkilöt siivoavat keväällä. Kuitenkin on tullut ilmi ta�
pauksia, joissa joku vanhempi opiskelija toteaa fuksien tulleen siivoamaan, nakkaa roskia 
lattialle ja poistuu. Perjantaina 6.3. oli minun vuoroni siivota kiltahuoneella ja samalla ym�
märsin varsin hyvin ongelman. Pari minuuttia ennen kuin pyysin ihmisiä poistumaan sii�
vouksen tieltä satuin nauttimaan pienen tilkkasen kahvia varsin rivakkaan tahtiin. Tuolloin 
keittiön pöytä oli vielä lähes puhdas. Ihmisten poistuttua huomasin pöydälle ilmestyneen 
reilun lusikallisen verran kahvinporoja. Sappeni kiehui. On sairasta miten jotkut valittavat 
kiltahuoneen siisteydestä ja samalla iskevät siivoajia kusisella rätillä silmille. �ikäli ihmi�
set haluavat kiltahuoneen, jonne voi tulla luentojen välissä nauttimaan teestä, kahvista 
ja ihmisten seurasta on asenteiden aika muuttua dramaattisesti ja vauhdilla parempaan 
suuntaan.
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Biologian koulutusohjelma Sami Saarenpää
�eitä monia on jo pitkään mietityttänyt, 
mitä tapahtuu tässä koulutusohjelmassa 
ja vaikuttavatko nämä muutokset omaan 
opiskeluun. Koitanpa nyt selventää, mitä 
muutoksia on tapahtunut ja mitä tulee ta�
pahtumaan. Painotan kuitenkin, että erit�
täin moni asia on vielä hämärän peitossa, 
koska yliopistossa tehdään paljon raken�
teellisia muutoksia, jotka vaikuttavat sekä 
opetukseen että tutkimukseen.

Lähdetäänpäs liikkeelle omasta kou�
lutuksesta: koulutusohjelmassa on kaksi 
pääainetta, ekologia sekä genetiikka & fy�
siologia. Eli käytännössä, et tule saamaan 
tutkintotodistukseesi merkintää entisestä 
viidestä pääaineesta, vaan jommankum�
man näistä kahdesta. Tämä on voimas�
sa kaikille 1.8.2015 jälkeen valmistuville. 
Tämä helpottaa mm. maisterin tutkinnon 
kurssien kasaamista, koska sen 80 op:n ei 
tarvitse enää olla sitä omaa pääainetta pel�
kästään vaan esim. geneetikoille käy myös 
fysiologian syventävät kurssit, tai eläineko�
logeille kasviekologien syventävät kurssit. 
Samalla työllisyysmahdollisuudet saattavat 
kasvaa, kun ei ole erikseen eritelty, mikä 
on juuri sitä sinun omaa ydinosaamistasi 
(toki gradun aihehan sen taitaa paremmin 
kertoa…). Kandien ja gradujen tekeminen 
säilyy samanlaisena, eli sinulla on ohjaaja, 
joka on mahdollisuuksien mukaan mahdol�
lisimman lähellä työn aihetta. Kandityön 
opintopistevaatimusta tiputetaan ja työn 
laajuutta supistetaan samoin ensi syksynä, 
jotta saadaan toteutettua yliopiston vaati�
mus viiden op:n kursseista ja pakettiin yh�
distetään LuK�seminaari. Tämä koskee ensi 
syksystä alkaen LuK�seminaarin aloittavia.

Biologian koulutusohjelman opetus py�
ritään mahdollisuuksien mukaan säilyttä�
mään mahdollisimman kattavana ja myös 
ammattiin hyvin valmistavana. Silti ope�

tushenkilökunta on vähentynyt pääosin 
eläköitymisten myötä. Tämän vuoksi onkin 
jouduttu monia kursseja poistamaan opin�
to�oppaasta. Toki monet näistä ovat olleet 
jo tähänkin asti sellaisia resurssien salliessa 
järjestettäviä. �yös hämmennystä aihe�
uttaneita rinnakkaiskoodeja yhdistetään, 
esim. loppukuulustelut laitetaan jatkossa 
samalle koodille. Näillä muutoksilla vähen�
netään opintojaksotarjonnan sekavuutta 
opinto�oppaassa. Väen väheneminen ei 
ole kuitenkaan ainut syy näiden kurssien 
poistoon, vaan yliopistolla on ollut viime 
vuoden käynnissä suuri opetuksen kehit�
tämishanke, jossa uudistetaan opinto�op�
paita ja karsitaan päällekkäisyyksiä. �yös 
koulutusohjelmamme on ollut työssä mu�
kana, ja tähän on panostettu paljon. Olihan 
tätä työtä tekemässä biologian osalta yksi 
ylimääräinen ihminen kahden kuukauden 
ajan syksyllä. Nyt onkin uusi opinto�opas 
tulossa ja se on voimassa ensi vuoden fuk�
seille. Kuitenkin monia muutoksia tulee jo 
nykyistenkin opiskelijoiden opinto�oppai�
siin. Näistä kuitenkin tullaan tiedottamaan 
myöhemmin. 

Yksi mielenkiintoinen asia on hallintora�
kenteiden muutokset. Nythän ei ole enää 
olemassa biologian laitosta, vaan kaksi tut�
kimusryhmää, ekologia ja genetiikka & fy�
siologia. Ekologian tutkimusryhmän johtaja 
on Jari Oksanen ja genetiikka & fysiologian 
Jouni Aspi. Kolmas erillinen osa näistä on 
Biodiversiteettiyksikkö, johon kuuluu enti�
sen laitoksen museoiden ja puutarhan ei�
akateeminen henkilökunta. Johtajana on 
Jouni Aspi. Muuta hallintoa ei ole vielä mää�
rätty tutkimusryhmille tiedekunnan ja yli�
opiston tasolta, joten tulevaisuus näyttää, 
miten se tullaan järjestämään. Opetuksen 
järjestää biologian koulutusohjelma, jonka 
vastuuhenkilönä on Annamari �arkkola. 
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Samanlaisina ovat pysyneet myös koulu�
tusohjelmatoimikunta, joka vastaa opetuk�
sen kehittämistyöstä ja muista opetukseen 
liittyvistä asioista. Opiskelijajäseninä ovat 
Sami Saarenpää, Juha Nuutila, Venla Virta�
nen ja Ninnu Korpi. Näihin ihmisiin voi olla 
yhteydessä, jos on jotain kehitysideoita tai 
huomaa epäkohtia opetuksessa. (Sähkö�
posti: etunimi.sukunimi@student.oulu.fi). 
Pro gradu –töiden ja kandin kypsyysnäyttei�
den hyväksymisestä vastaa Pro gradu –työ�
ryhmä, jonka opiskelijajäsenenä on Sami 
Saarenpää. Työryhmässä seurataan myös 
valmistuneiden määrää. 

Tiedekunnassa on myös tapahtunut pal�
jon. Vuodenvaihteessa siirryttiin laitosra�
kenteista tutkimusryhmärakenteisiin, jossa 
jokainen tutkimusryhmä tekee tietenkin 
tutkimusta ja opettaa koulutusohjelmas�
sa, jolla on tietty budjetti opetusta varten. 
Tietenkin näillä tutkimusryhmillä on omat 
budjettinsa ja säästöpaineet ovat nykyi�
sessä tilanteessa kovat. Rahanjakomallis�
ta päättäminen on kuitenkin aiheuttanut 
joitain ongelmia tiedekunnan sisällä, joten 
�atti Sarén on aloittanut 9.3. muutosjoh�

tajan tehtävässä, joka korvaa dekaanin teh�
tävän väliaikaisesti. Hänen tehtävänään on 
ohjata tiedekunta tästä muutoksesta kirk�
kaammille vesille ja ratkoa ongelmat, joita 
on syntynyt. Vasta hänen aloitettua työnsä 
nähdään, millaisia muutokset ovat käytän�
nössä ja miten rahanjako toteutetaan tule�
vaisuudessa. 

Jos ja kun tämä teksti synnyttää kysy�
myksiä, ottakaan yhteyttä allekirjoittanee�
seen mielellään sähköpostilla. Vastaan mie�
lelläni kaikkiin kysymyksiin ja jos en jotain 
tiedä, etsin siihen vastauksen. Toivon myös 
opiskelijoilta aktiivisuutta! Olkaa kiinnostu�
neita asioista ja kyselkää. Tutkimusryhmät 
ja koulutusohjelma tulevat piakkoin järjes�
tämään tiedotustilaisuuden eläinfysiolo�
geille, jossa kerrotaan heidän tilanteestaan. 
Samoin myöhemmin keväällä järjestetään 
kaikille opiskelijoille yhteinen tiedotustilai�
suus, jossa katsotaan tarkemmin juuri näitä 
em. asioita. �uistakaa myös, että opinnot 
tullaan järjestämään ja henkilökunta tekee 
paljon työtä sen eteen, että meille saatai�
siin hyvät edellytykset tulevaisuutta ja työ�
elämää varten. 

©Satu Aura
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Kenttispäiväkirja
Larva

Kesä lähestyy ja monelle myös kenttäkurssit. Jotta ensikertalaiset osaisivat valmistautua 
näihin koitoksiin, ajattelin jakaa omia muistojani vuoden 2012 maaelukkakurssista.   

Päivä 1 
Saavuimme eilen Oulangan tutkimusasemalle. Huonetovereinani on A ja L. En vihaa hei�
tä, mikä on hyvä merkki. Opetus alkoi Ötökkä�Samulin johdatuksella. Tutkimme ötököitä.  
Täällä on poroja. 

Päivä 2 
Aamupäivällä ötököitä. Iltapäivällä maastoilua. Jouduin hengästymään, mut�
ta onneksi on mustikkakausi, ja kaloritasapainoni pysyi vakaana.   

Päivä 3 
Aamulla havaitsin itsessäni pientä ärtymystä. Tämä laantui kuiten�ärtymystä. Tämä laantui kuiten�. Tämä laantui kuiten�
kin iltapäivän edetessä, sillä katsoimme kuolleita myyriä hiirenlou�
kuissa, nyljimme niitä ja sulatimme linnun(kakkaista)pesää.  

Päivä 4 
Tänään oli paska päivä. Kirjaimellisesti. Siis ihan oikeasti, se oli päi�
vän aiheena. Tutkimme eri eläinten ulosteita. Opimme tunnistamaan nii�
tä ja etsimme niitä maastosta. Paras päivä tähän mennessä.  

Päivä 5 
Tänään emme joutun… siis saaneet eräjormailla ollenkaan maastossa. Labrai�
lua koko päivä, toisin sanoen siis ötökoiden tunnistusta. Havaitsin lisääntyvää 
levottomuutta kanssaeläjissäni, mutta illalla menimme legendaariseen Hauta�
järven baariin, jossa päästimme sisäiset eläimemme valloilleen. Uskon, että kent�
täkurssien opiskelijat tuovat paikalliselle baarille 60 % vuosittaisista tuotoista.   

Päivä 6 
Tänään olin erittäin väsynyt. Retki suolle ei osunut parhaaseen ajankohtaan, mutta 
silti olin hyväntuulinen. Iltapäivällä oli suurta levottomuutta ilmassa, oletettavasti vä�
symyksestä johtuvaa. Päivän erikoisuus: menimme katsomaan maakotkan pesää.

Päivä 7 
Tänään oli ehkä paras päivä! Menimme bongailemaan lintuja (havaitsimme la�
jin nimeltä Parus major) ja sen jälkeen rannalle. Opettajat ovat huolissaan ravit�
semuksestamme, sillä ryhmämme viettää paljon aikaa syöden mustikoita. 

Päivä 8 
Tänään oli pelätty riistakolmio, mutta se meni oikein hyvin. Löysimme lakko�
ja! Huonetoverini A on hyvin ärtynyt. �inua pelottaa. �eillä oli tentti.
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Päivä 9 
Tenttitulokset tulivat. Olin hieman pettynyt, sillä arvosanani oli alle keskiar�
von (3/5). Tänään oli lajintuntemustentti. Uskoakseni se meni hyvin. Seminaarin 
teko oli viimeinen koettelemus. Olen huomannut kireyttä ihmisissä. Tämä on vii�
meinen kolmesta kenttäkurssista, ja osa on menettänyt uskonsa elämään.

Päivä 10  
Seminaari ja sitten KOTIIN!  
Takaisin tulomatkalla saimme vihdoin nauttia lämpimistä päivistä. Liian lämpimistä. Siksi 
viimeisenä muutama neuvo kimppakyytiläisille:  
�ene sellaisen henkilön kyytiin jonka autossa on  
 ilmastointi  
 max. 4 henkilöä   
 + kuski jolla ei ole totaalisen paska musiikkimaku. 

 

© Leena Hanhimäki
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Alumnipalsta
Teksit:Tiina Strand, kuva: Ilkka Jaakola

Tässä Lehdykässä uusi työelämävastaava aloittaa Alumnipalstan, joka valottaa biologin 
työelämää opiskelijoille. �ikä alumni sitten on? Alumni tulee latinankielen sanasta alum�
nus, joka tarkoittaa kasvattia. Oulun yliopiston alumnit ovat täällä tutkinnon suorittaneita 
henkilöitä. 

Alumnipalstamme aloittaa Laura Jaakkola, joka on tehnyt kiinnostavan kansainvälisen 
uran tutkijana.

1. Kuka olet ja mitä teet?
Olen Laura Jaakola, 46 v. kasvibiolo�

gi. Toimin tutkimusjohtajana Tromssan 
yliopiston ja Bioforsk �tutkimuslaitoksen 
ylläpitämässä Ilmastolaboratoriossa Nor�
jassa. Ilmastolaboratoriossa meillä on 
kontrolloituja kasvatushuoneita joissa 
voimme tutkia ilmasto�olosuhteiden vai�
kutuksia kasveille, erityisesti lämpö�
tilan ja valo�olosuhteiden vaikutusta. 

Olen puoliksi Tromssan yliopiston ja puoliksi Bioforskin henkilökuntaa. Työteh�
täviini kuluu Ilmastolaboratoriossa tehtävien tutkimushankkeiden koordinoin�
ti, lisäksi opetan kasvitieteen kursseilla yliopistolla. Työni sisältää akateemis�
ta vapautta osallistua erilaisiin tutkimushankkeisiin, joten sen osalta koen olevani 
unelmatyössäni. Pohjoiset ja arktiset asiat ovat myös yleisemmin kiinnostukseni kohteita. 

2. Kerro urapolustasi
Aloitin biologian opinnot Oulussa vuonna 1991. Valmistuin maisteriksi kasvifysiologi�

an suuntautumisvaihtoehdosta vuonna 1997. Graduaiheena oli mikrolisäysmenetelmän 
kehittäminen mustikalle ja puolukalle. Tein Oulun yliopiston biologian laitoksella myös 
mustikan flavonoidibiosynteesiä käsittelevän väitöskirjani, joka valmistui vuonna 2003. 
Väitöksen jälkeen toimin assistenttina, yliassistenttina ja tutkijana biologian laitoksen 
kasvifysiologian osastolla. Tein lyhyen post doc vierailun Englantiin, Nottinghamin yliopis�
toon vuonna 2006 ja sain Suomen Akatemialta kolmivuotisen tutkijatohtorin rahoituksen 
vuosille 2008�2010. Vuonna 2011 sain Metsäntutkimuslaitokselta vakituisen vanhemman 
tutkijan toimen Punkaharjun yksiköstä. Samana vuonna hain myös tätä Tromssan tutki�
musjohtajan paikkaa ja kun tulin valituksi niin lähdin Tromssaan huhtikuussa 2012.

Tutkimustyöni on keskittynyt etupäässä luonnonmarjoihin ja erityisesti niiden si�
sältämien terveysvaikutteisten yhdisteiden biosynteesiin vaikuttaviin tekijöihin. 
�etsäntutkimuslaitoksen tutkijana työ liittyi havupuiden massalisäysmenetelmiin. 
Tromssassa aihealue on laajentunut edelleen yleisempiin ilmaston vaikutuksiin kas�
vien kasvuun ja metaboliaan. Luonnonmarjat ovat edelleen se tärkein tutkimuskohde. 
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3. Mitä opiskellessa oppimisiasi taitoja olet erityisesti tarvinnut työelämässä?
Olen erittäin kiitollinen sekä teoreettisesti että menetelmällisesti monipuolisesta 

koulutuksesta, jonka sain Oulun yliopiston biologian laitoksella. Omalla tutkijan ural�
lani erityisesti monipuolinen tutkimusmenetelmien hallinta on ollut tärkeää. Iso osa 
omasta tutkimuksestani on myös sisältänyt menetelmien kehittämistä ja optimointia. 

4. Terveisesi tuleville biologeille?
Sanoisin, että erityisesti biologille on tärkeää, että sydän on mukana tekemisessä. Tällä 

alalla motivaatio ja innostus asiaan ovat avainasemassa. Asiantuntijaksi kehittyy kun löy�
tää oman ekolokeronsa ja tekee sinnikkäästi töitä tietojen ja taitojen syventämiseksi.

Lisäksi sanoisin, että lähtekää rohkeasti ulkomaille vaihtoon joko opiskelujen aikana tai 
myöhemmin. Kansainvälisyys on tärkeää, jos mielii tutkijan uralle. Vinkkaisin myös, että 
Tromssassa on puutetta hyvistä biologian opiskelijoista, erityisesti kasvitieteen puolella. 
Kielen oppii kohtuullisen nopeasti kouluruotsipohjalla.

Kirjavinkkaus
Auli

Khaled Hosseinin teos Ja vuoret kaikuivat (2013) on useamman sukupolven kerto�
mus, joka herättää maailmantuskan. Kirjan tapahtumat keskittyvät Afganistaniin, jos�
sa elämä on karua ja epäreilua. Lohduttomien asioiden läpikäyminen melkeinpä loh�
dullisella tavalla on pysäyttävää. Teoksen vahvuus ovat inhimilliset henkilöt sekä 
kieli, jotka pitävät lukijan otteessaan. Kirjasta voikin päästää irti vasta viimeisen si�
vun jälkeen. Ennen kirjan aloittamista suosittelen varaamaan nenäliinoja ja aikaa.  

Ja vuoret kaikuivat tarjoaa koskettavan ja tarinallisesti hienon teoksen, joka saa lukijan 
asettamaan elämän vastoinkäymiset oikeisiin mittasuhteisiin. Asiat ovat harvemmin juu�
ri sitä, miltä ne näyttävät, joten mustavalkoiset johtopäätökset ovat kohtuuttomia. Jos 
tykkäsit, niin takaan, että lämpenet myös Khaled Hosseinin vanhemmille teoksille Leija-
poika ja Tuhat loistavaa aurinkoa.
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Olutilta
Antti Nätynki

Jälleen kerran kiltalaisia hemmoteltiin vivahteikkaan kompleksisella seuralla ja hyvällä 
oluella. Kokoonnuimme 5.12.2014 perinteisesti Apinatalon kerhohuoneella (Tellervontie 
2A, N 7216216,  E 428498). Timo Kanniaisen johdolla pääsimme tällä kertaa tutustumaan 
vahvoihin oluisiin. Valikoimassa oli sen seitsemän olutta Keski�Euroopasta, Ameriikan Yh�
dysvalloista sekä yksi ruåtsalainen ööli.

 
Illan olutvalikoima:
Ritterguts Gose, 4,4%, Saksa
Coronado Mermaids Red Ale, 5,7%, USA
Ballast Point Sculpin IPA, 7,0%, USA
Saison Dupont Vieille Provision, 6,5%, Belgia
Liefmans Goudenband, 8,0%, Belgia
Lagunitas Holiday Ale, 7,85%, USA
Electric Nurse Imperial Stout, 8,5%, Ruotsi 
 
Kuten alla olevasta taulukosta ilmenee, vahva Belgi�olut Goudenband miellytti eniten 

illan raatia. Valinta oli myös yksimielisin, sillä keskihajonta oli pienin tämän oluen kohdal�
la. Eniten mielipiteitä jakoi ruotsalaisten Electric Nurse Imperial Stout. Tätä poikkeusta lu�
kuun ottamatta voidaan nähdä selvä trendi oluen yhteispisteiden keskiarvojen ja alkoholi�
pitoisuuden välillä (Taulukko I). Tilastollisesti merkitsevästi toisistaan erosivat ainoastaan 
eniten ja vähiten pisteitä saaneet oluet (2�suuntainen T�testi, p<0,001).

Taulukko I. Oluiden saamien yhteispisteiden keskiarvot ja keskihajonnat esitettynä vasem�
malta oikealle lajiteltuna laimeimmasta vahvimpaan.

©Nelli Rönkä



Syntaksis ry 17

Olutilloissa on usein spekuloitu sitä, onko myös arvostelijoiden alkoholipitoisuuden 
ja arviointien välillä positiivista riippuvuutta. Lukijoiden iloksi testasin tämän hypoteesin 
(Kuva 1.). Aineisto on kuitenkin suppea ja olisi hyvä yhdistää tarkasteluun aiempien Olut�
iltojen aineisto. Tässäpä olisi opinnäytetyön aihe jollekulle. Jos oletetaan, että positiivinen 
korrelaatio humaltumisen ja annettujen pisteiden välillä jatkuu lineaarisena, voidaan es�
timoida, kuinka monta olutta täytyy maistaa, jotta lopulta irtoaa täydet pisteet. Tämän 
aineiston perusteella tuo piste saavutetaan seitsemännentoista oluen puolivälissä. Tästä 
voidaan vetää myös muita merkittäviä johtopäätöksiä: mitä enemmän olutta juo, sitä pa�
remmalta se maistuu, ja, mitä vähemmän olutta juo, sitä vähemmän se maistuu. Tarkkaa 
veren alkoholipitoisuutta kunkin maistellun oluen kohdalla ei tästä aineistosta voitu mää�
ritellä, sillä oluet olivat vaihtelevan kokoisissa pulloissa, jotka jaettiin kahden tai useam�
man henkilön kesken. Selvittämättä jää myös, tarvitseeko maistellun oluen vahvuuden 
välttämättä lisääntyä veren alkoholipitoisuuden nousun mukana positiivisen korrelaation 
esiintymiseksi. Oluet tarjoiltiin ehkä tarkoituksellisesti laimeimmasta vahvimpaan, jottei 
makuaisti olisi saturoitunut heti alkuunsa. 

Allekirjoittanut suosittelee olut�iltaan 
osallistumista etenkin sellaisille, jotka ei�
vät oluesta ehkä sen kummemmin perusta. 
Ensimmäinen olut�ilta avasi ainakin omat 
silmäni/makusilmuni oluen maailmaan, jos�
ta löytyy ehkä laajin diversiteetti  makuelä�
myksiä, mitä nestemäisiin nautintoaineisiin 
tulee. Oluen juonnista voi nauttia seuruste�
lujuomana, eikä tarvitse tyytyä vain kännää�
mään killan bileissä tarjoiltavilla rapakaljoil�
la, I�HO. 

 Olut�illassa sanottua: Ritterguts Gosesta: 
�suolainen� �omenainen� �metallinen jäl�
kimaku� �etiketissä pätevän näköinen äijä� 
Ballast Point Sculpinista: �Hui ku katkera� 
�Laadukas, mutta ei minun tyyppiä� �Ooh 
mango� Coronado �ermaidsista: �pystyisit�
kö juomaan koko illan tätä? �ietipä.� �Se on 

just sitä mitä pitiki� �No ei sittenkään� �karamellinen, kahvinen maku� Saison Dupontis�
ta: �Agressiivinen vaahto� �vadelmainen tuoksu� �hedelmäinen tuoksu� �ei saa tuoksus�
ta kiinni� �tuoksuu kuselta ja oksennukselta, mutta maku on hyvä� Goudenbandista: �Ei 
muistuta olutta, mutta hyvää!� �Kyllähän tätä haistelis� ��adeiran korvike� Lagunitak�
sesta: �tasapainoisesti humaloitu� �ihana� �meripihkainen� �kukkainen tuoksu� �sopivan 
katkera� Electric Nursesta: �paahteinen� �hieman lakritsinen� �nopeasti katoava vaahto� 
�erittäin tumma� �alkaa olleen ihan hyvä fiilis� 

P.S. Vaikka kyseessä on vapaamuotoinen harrastetapahtuma, on paikallaan se, että läs�
näolijat nimenomaan keskittyisivät oluisiin Olut�illassa, eivätkä esimerkiksi elokuvien tai 
opiskeluasioiden analysointiin. �aistellaan ja puhutaan siitä oluesta Olut�illassa. Kiitoksia 
Timolle ja muille järjestäjille! Lämpimästi tervetuloa tuleville Olut�iltaan osallistujille.

Kuva 1. Vaaka�akselilla on nautitun oluen järjestysnu�
mero ensimmäisestä seitsemänteen olueen ja pystya�
kselilla oluen saama yhteispistemäärä (��/50).
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Tervehdys Japanista
Teksti ja kuvat: Joel Nyberg

Oulun yliopiston biologian laitokselta en�
simmäisenä (ainakin miesmuistiin ja ama�
nuenssimuistiin ensimmäisenä). Japaniin 
vaihtoon lähteneenä opiskelijana ajattelin 
jakaa joitain kokemuksia jo näin vaihdon 
aikana. Suositusten mukaan hain vaihtoa 
koko lukuvuodeksi ja tässä vaiheessa voin 
sanoa, että puolen vuoden jälkeen pois�
lähteminen olisikin jäänyt harmittamaan. 
Yliopiston vuodenkierto etenee Japanissa 
hieman eri tavalla kuin Suomessa. Syys�
lukukausi alkaa lokakuun alussa ja kestää 
helmikuun toiselle viikolle. Sitä seuraa vuo�
den pisin lomajakso, kevätloma, joka kestää 
huhtikuun alkuun saakka. Kevät� (vai kesä�
?) lukukausi loppuu elokuun alkupuolella, 
minkä jälkeen on vajaan kuukauden kesälo�
ma. Näiden lisäksi uudenvuoden ympärille 
sijoittuva parin viikon mittainen talviloma 
ja pitkin vuotta yleensä maanantaisin ole�
vat kansalliset lomapäivät tuovat taukoja 
opiskeluun.

Ensimmäinen ajatus Tokion lentokentäl�
lä ulos astuessa oli: �Kosteaa!� Ilmankos�
teus enimmäkseen lämpimien merien ym�
päröimässä saarivaltiossa oli jotain, mihin 
etelässä reissaamaton suomalainen ei ollut 
tottunut. Lämpötilan puolesta olo oli kui�
tenkin kotoinen: parinkymmenen asteen 
tienoilla tai hieman sen alle. Suomesta läh�
tiessä sai iloita syyskuun lumisateesta, mut�
ta lokakuun ensimmäinen puolisko Japanis�

sa oli kuin Oulun kesä. Vaikka pohjoisella 
Hokkaidon saarella ja suurimman pääsaa�
ren Honshun länsi� ja etenkin luoteisosissa 
sataakin paikoin reilusti enemmän lunta 
kuin Suomessa, lämpötilojen ja valoisuu�
den ansiosta talvi ei ole juurikaan oikealta 
talvelta tuntunut. Nyt maaliskuun alussa 
ilma on hyvinkin keväinen, ja pian voi alkaa 
odottaa kirsikkapuiden kukkimista

Vahvistamattomasta lähteestä kuulin, 
että maailman valtioista Suomessa �vihrei�
den� alueiden osuus maan pinta�alasta on 
suurin ja Japanissa toiseksi suurin. Suomes�
sa rakentamista lienee hillinnyt vähäinen 
ihmismäärä, Japanissa taas maan topogra�
fia. Suurin osa maasta on ihmisasutukseen 
huonosti soveltuvaa vuoristoa. Viime aikoi�
na paljon puhutun ihmisten luontosuhteen 
sanotaan myös olevan vahva molemmissa 
maissa. Vaikka tätä voi epäillä sekä suoma�
laisia �luonnonvihaajia� että kaupungistu�
neita japanilaisia katsellessa, lienee väit�
teessä sittenkin vinha perä. Suomalainen 
kuitenkin pyrkii kesämökilleen rentoutu�
maan edes näennäisesti luonnon keskellä, ja 
japanilaisten rakkaus luontoa ja hiljaisuutta 
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kohtaan näkyy myös kaupunkielämässä esi�
merkiksi perinteisissä taiteenmuodoissa, 
kuten teeseremoniassa. Japanilaiset puu�
tarhat ja puistot ovat myös eurooppalaisia 
huomattavasti luontaisempia: Puutarhojen 
epäsymmetriset asetelmat ja välillä hyvin 
tiiviit puuryhmät muistuttavat palasia luon�
nonympäristöstä, ja suurkaupungeissakin 
shinto�pyhäkköjen ympärillä olevissa puis�
toissa on isoja �hoitamattomia� metsäsaa�
rekkeita. Kaupunkiluonnon biodiversiteetti 
tarjoaisikin kiinnostavia tutkimusmahdolli�
suuksia.

Tohokun yliopisto, jossa nyt opiskelen, 
sijaitsee Sendain kaupungissa Japanin suu�
rimman saaren Honshun koillisrannikolla. 
Vaikka Sendain asukasluku on noin mil�
joona, ei täällä useinkaan tunne asuvansa 
suurkaupungissa tiiviin ja keskustaa lukuun 
ottamatta pääosin matalan rakennuskan�
nan sekä laajojen viheralueiden ansiosta. 
Polkupyörä toimii kulkuneuvona vallan 
mainiosti, jahka kapeisiin katuihin tottuu. 

Biologian opiskelu tapahtuu enimmäkseen 
kaupungin reunalla sijaitsevalla kampuksel�
la, ja tien varrella olevat karhuista varoitta�
vat kyltit hymyilyttävät ekologia joka kerta. 
Aika näyttää pääseekö hymyn hyytymistä 
testaamaan vielä oikean karhunkin edessä. 
Tästä ja Japanin muista elomuodoista kuu�
lette lisää viimeistään ensi syksyn luontoil�
lassa (Jos allekirjoittanut ei selviä kohtaami�
sesta, voi valokuvaesityksen juontaa vaikka 
karhu itse). Pysykää siis kuulolla!

Japaninkirjeenvaihtajanne
Joel
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Mistä syntyy biologityttöjen 
kauneusilta?

Nimim. Lumikukka
Aluksi tarvitaan kourallinen biologiystävyk�
siä, ainakin muutaman sormenpään verran 
kookosöljyä (toim. huom. kookospalmun, 
Cocos nucifera, luumarjan hedelmälihasta 
valmistettua) sekä yksi suomalainen sauna 
(Saunos suomalaesus). Lämmitetään sauna 
ja rentoudutaan sen lämmössä. Kookosöl�
jyä voi levittää saunaan mennessä kasvoille, 
se kuulemma suojaa ihoa saunan kuumuu�
delta. Lisäksi kuoritaan huulet. Tähän sopii 
erinomaisesti omatekoinen kuorinta�aine, 
joka saadaan sekoittamalla sokeria, kookos�
öljyä sekä appelsiiniöljyä. Kasvojen iho kuo�
ritaan lisäksi kauttaaltaan ennen seuraavia 
vilvoittelun aikaisia toimintoja. Tähän voi 
käyttää esimerkiksi herkullisen tuoksuista 
ja koostumukseltaan kermaista aprikoosi�
kuorintavoidetta. 

On siis vilvoittelun aika. Pyyhekuivattuun 
päälaen alueen karvoitukseen sopii laittaa 
siksi aikaa hiusöljyä vaikuttamaan. Sen pi�
täisi olla �balsamia päänahalle� ja antaa 
�tehohoitoa, kiiltoa, virkistystä ja kosteu�
tusta�. Vaihtoehtoisesti hiusöljyn voi levit�
tää hiuksiin pyyhkeen alle saunaan men�
nessä tahi ennen shampoolla pesua hiusta 
suojaamaan. Vilvoittelun ajaksi virkistävä ja 
kosteuttava suklaanaamio levitetään kas�
voille. Jalat laitetaan pesuvatiin kylpemään 
jalkakylpysuolan kanssa.

Vilvoittelun aikana on suotavaa virkis�
tää mieltään ja kehoaan. Tämä tapahtuu 
raikkaita hedelmiä ja ihania kuplavesiä 
nauttimalla sekä uusimpia kuulumisia vaih�
tamalla. Ruumiilliseksi ravinnoksi käyvät 
päivittäistavarakaupoista löytyvät perus�
tuotteet. Valitaan oman maun mukaan. Uu�
simmat kuulumiset voivat koskea kertojaa 
itseään taikka hyvän maun rajoissa myös 
muita tuttavia. �yös maailmaa voidaan pa�
rantaa, mikäli se tarpeelliseksi katsotaan (ja 
yleensä kyllä katsotaan).

Ennen viimeistelevää peseytymistä on 
vielä mahdollisuus koittaa toista kasvonaa�
miota ja saunoa lisää. Toistetaan samalla 
kaavalla kuin yllä. Puhtaana ja raikkaana, 
saunan jälkeisessä hehkussa on hyvä muis�
taa ihon kosteustasapaino. Valitaan kos�
teusvoide / �voiteet, jotka levitään kasvoille 
ja vartalolle. Tähän tarkoitukseen käyvät 
jo aiemmin mainittu kookosöljy, shea� eli 
karitevoi (karitepuun, Vitellaria paradoxa, 
pähkinästä valmistettu) tai muut ihon ras�
vaamiseen soveltuvat tuotteet. Erikseen 
alaraajojen distaalisiin osiin voidaan levittää 
emännän jalkavoidetta. Lopuksi on mah�
dollista muokata ilmiasuaan esimerkiksi 
ripsien ja kulmien värjäämisellä tai kynsien 
lakkaamisella. �uita kosmetiikkatuotteita 
ei yleensä tässä vaiheessa käytetä, sillä tar�
koituksena olisi viimeistellä ulkonäöllinen 
panostus kunnon kauneusunilla.
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Energiaremontti
Essi Wallén

Sähköpostiini kilahti muutama viikko sitten viesti, jossa peräänkuulutettiin innokkaita va�
paaehtoisia Energiaremontti2015�kampanjaan. Ja siitä se sitten lähti...

Energia�ala on suurten muutosten edessä. Uusiutuva energia on tehnyt läpimurron ja 
älykkään energiankäytön ratkaisut edistyvät nopeasti. �enestyvissä maissa on vauhdissa 
energiaremontti, joka on tuonut työpaikkoja, taloudellista toimeliaisuutta, teknologiavi�
entiä ja päästöttömän teknologian buumin. Suomi uhkaa jäädä paitsi valtavista uusista 
energiateknologian markkinoista. Energiaremontti on mahdollinen myös Suomessa. Se 
parantaisi vaihtotasetta, toisi työpaikkoja ja edistäisi teknologiaviennin kilpailukykyä.

Energiaremontti2015 tähtää siihen, että Suomen tavoitteeksi asetetaan energiajärjest�
elmä, joka toimii täysin uusiutuvalla energialla. Tavoite ohjaa kaikkea päätöksentekoa 
energiassa, asumisessa ja liikenteessä. Tehokkuuden ja uusiutuvan energian tavoitteita 
nostetaan. Suomi siirtyy käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuoteen 2050 men�
nessä. Kivihiilestä luovutaan 2025 mennessä ja lopuistakin fossiilisista polttoaineista säh�
kön ja lämmöntuotannossa viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Päätös ei koske ydinvo�
imaloita, joista periaatepäätös on jo tehty. Tavoitteena on saada aikaseksi asennemuutos, 
hallitusohjelmaan kirjatuksi kampanjan uusiutuvan energian tavoitteet ja 50 000 ihmisen 
allekirjoittama kansalaisaloite hyväksytyksi eduskunnassa.

Kampanjan on käynnistänyt ryhmä uuden energian mahdollisuuksista innostuneita kan�
salaisia. �ukana on ihmisiä esimerkiksi Tahdon2013�kampanjasta, Uusi energiapolitiikka 
�hankkeesta, kaikista eduskuntapuolueista, yrityksistä ja järjestöistä. Lehdykän deadline�
päivänä 5.3.2015 kampanja julkaistiin ja tiedotustilaisuus pidettiin Helsingissä. Puoleen 
päivään mennessä kampanjalla oli Facebookissa tykkäyksiä jo yli 1700 ja niitä sataa koko 
ajan lisää.

Kampanja on täysin vapaaehtoisvoimin toimiva ja lisää vapaaehtoisia toivotaan mu�
kaan. Vapaaehtoiset toimivat joko itsenäisesti tai jonkin tiimin jäsenenä. Tiimit tapaavat 
säännöllisesti, suunnittelevat ja toteuttavat oman osa�alueensa tehtäviä. Tiimejä ovat 
mm. mediatiimi, markkinointi� ja sosiaalinen media �tiimi, poliittisen vaikuttamisen tiimi, 
järjestö� ja yritysyhteistyötiimi, vapaaehtoisten koordinointitiimi, tapahtumatiimi, asian�
tuntijatiimi sekä lakitiimi.



Lehdykkä 1/201522

Toimin itse vapaaehtoisten koordinointitiimissä sekä järjestö� ja yritysyhteistyöti�
imissä. Soittelen yrityksiin ja järjestöihin, esittelen heille kampanjan ja pyydän mukaan. 
�yöhemmin toimin yhteyshenkilönä yrityksen ja kampanjan välillä. Soitan myös uusille 
vapaaehtoisille ja toivotan heidät tervetulleiksi mukaan kampanjaan. Koordinoin tällä 
hetkellä myös Oulun paikallisryhmää. Olen pystynyt osallistumaan kokouksiin hyvin Ou�
lusta käsin esimerkiksi Skypen avulla. Vapaaehtoisporukassa on aivan mahtavia ihmisiä ja 
heihin tutustuu nopeasti yhteisen tärkeän asian äärellä.

Oulussa toimii jo oma paikallisryhmä, johon kaikki kampanjasta kiinnostuneet ovat ter�
vetulleita mukaan. Paikallisryhmän on tarkoitus järjestää keväällä tapahtumia ja tempauk�
sia Oulussa ja kannustaa oululaisia mukaan energiaremonttiin. �ukaan halutaan paljon 
aktiivisia ihmisiä! Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse välttämättä olla, kunhan positiivinen 
asenne on kohdillaan. Voit käyttää juuri sen verran aikaa kampanjaan kuin haluat.

Lisätietoja saat ja vapaaehtoiseksi voit liittyä www.energiaremontti2015.fi �sivustolla. 
Käykää myös Facebookissa tykkäämässä Energiaremontti2015 �sivusta ja allekirjoittakaa 
kansalaisaloite (kun se julkaistaan). Lisätietoja saat myös kampanjapäällikkö Piia Kuos�
maselta (pkuosmanen@gmail.com) tai allekirjoittaneelta.

Ystävällisin terveisin,
Essi Wallén
essi.wallen@student.oulu.fi

©Anna Lukkarinen
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Biologin elämää
Anonyymit biologit

Biologi meni asioimaan Lapin työ� ja elinkeinotoimistoon (TE�toimisto).  TE�toimiston vir�
kailijan kuultua, että hänen edessään istuu filosofian maisteri hän vastasi biologille: �Ei 
meillä täällä Lapissa taida olla töitä filosofeille.�

Biologi meni asioimaan TE�toimistoon (työkkäri). Työkkärin täti kyseli biologin työko�
kemuksesta. Biologi kertoi tehneensä monia ekologian puolen töitä, pääosin kenttätöitä. 
Työkkäritäti empi hetken ja varmisti sitten: �Olette siis ollut varainkerääjänä Suomen Pu�
naisella Ristillä, niinhän?�. *Huge facepalm*

Biologi meni työkkäriin hakemaan töitä. Työkkärin virkailijan kuultua, että kyseessä on 
filosofian maisteri, hän nosti pöydälle kuluneen leveälierisen kalastajanhatun, yhtä kulu�
neet maastotakin ja housut sekä mustat kumisaappaat ja tekoparran. Lisäksi hän ohjeisti 
biologia näin: Vedät nämä vaatteet niskaan ja laitat tekoparran naamaan ja muutat jon�
nekin maaseudulle tai mettään asustelemaan korpifilosofina. Kirjoittelet sitten nasevia 
pakinoita paikallislehteen. Tämmönen duuni olis tarjolla. Kolmen kuukauden karenssi, jos 
et ota vastaan.

Biologi jäi työttömäksi ja alkoi täydennyskouluttautua pätevöittääkseen itsensä aineen�
opettajaksi työllistyäkseen paremmin. Työkkäristä sanottiin: Saat ryypätä ja syljeskellä kat�
toon niin paljon kuin haluat, mutta jos opiskelet yli 4,9 opintopisteen edestä kuukaudessa, 
me ei makseta sulle senttiäkään työttömyyskorvausta.

Työtön biologi päätti työllistyä ja vaihtaa alaa. Valtio oli kuitenkin toista mieltä ja esitti, 
ettei biologille myönnettäisi ollenkaan opintotukea uuteen tutkintoon. Jatka kuitenkin ih�
meessä kattoon  syljeskelyä, todettiin.
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Bilsan leffanurkka
 ’’Your mother and father only knew each other for a day, and money 
changed hands.’’

Marco Stålfors, kuva: ©Lionsgate
Mortdecai (2015)

Johnny Depp ei petä uusimmassa kome�
diassaan. Viiksihuumorin täyttämä �ortde�
cai kertoo englantilaisesta, enimmäkseen 
rehellisestä taidevälittäjästä lordi �ort�
decaista. Hänen tehtäväkseen tulee etsiä 
varastettu Goyan maalaus. Payl Bettanyn 
esittämä Jock on �ortdecain miespalvelija, 
joka tuntuu pelastavan isäntänsä moninai�
sista ongelmista, useimmiten oman hyvin�
vointinsa kustannuksella.

Täytyy myöntää että �ortdecai on Dep�
pin elokuvista huonoimmasta päästä. Vitsit 
toistavat hieman itseään, ja loppua kohti 
elokuva rupeaa hieman puuduttamaan. 
Kaikesta huolimatta kyseessä on silti oikein 
viihdyttävä elokuva, vaikka en sitä aivan 
heti toiste viitsisikään katsoa.

 3/5, Katsoisin

Kingsman: The Secret Service (2015)

Kingsman on parodia vanhoista James 
Bond �elokuvista ihmisille, jotka pitivät van�
hoista Bondeista. Se opettaa, että salaisen 
agentin tärkeimmät varusteet ovat herras�
miesmäisyys, tyyli ja mittatilauspuku.

Eggsy (Taron Egerton) on 12 vuotta ai�
emmin kuolleen Kingsman�agentin poika, 

jonka agentti Galahad (Colin Firth) rekrytoi 
Kingsmaneihin. Eggsyn ollessa koulutukses�
sa liikemies Richmond Valentine (Samuel 
L. Jackson)  kehittelee suunnitelman ihmis�
kunnan päänmenoksi, ja jonkun tarttis teh�
rä jottain.

Kingsmanin huonona puolena voisi näh�
dä ylipitkät, hieman jopa Quentin Taranti�
non elokuvat mieleen tuovat tappelukohta�
ukset, jotka eivät oikein istu filmiin. �yös 
pääpahiksen suunnitelma on mielestäni 
hieman turhan moderni elokuvan muuhun 
tyyliin verrattuna.

Kokonaisuutena elokuva on oikein loista�
va. Se on samanaikaisesti kasvutarina sekä 
vanhan koulukunnan agenttileffa, ottamat�
ta silti itseään turhan vakavasti.

 3/5, Katsoisin

Jupiter Ascending (2015)

Wachowskin veljesten ohjaama Nou�
seva Jupiter rehellinen, toiminnantäyttei�
nen B�elokuva. Siinä on alituisesti pulassa 
oleva, väärällä tavalla koirista pitävä prin�
sessa (�ila Kunis), tämän säännöllisesti 
pelastava, leijukengillään (vähän liikaakin) 
luisteleva ihmissu� siis geenimuunneltu su�
persotilas (Channing Tatum), erittäin tyyli�
käs pahis (Eddie Redmayne), liskomiehiä ja 
Sean Bean. Ja paljon visuaalisia taistelukoh�
tauksia. Kuka tästä muka ei pitäisi?

Olis siinä kai joku juonikin, mutta se 
oli aika heikko. Ei näitä semmoisten takia 
katsota. Ja joku voisi kertoa tekijöille ettei 
geeni ole synonyymi magialle. Moiset pik�
kuseikat eivät kuitenkaan elokuvaa pilaa, ja 
se toimiikin erittäin hyvänä aivot narikkaan 
�viihteenä vaikka perjantai�illan ratoksi.

 3/5, Katsoisin
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Lause, minkä kuulee hyvin usein opiskelijoiden suusta: �Opiskelen ensin loppuun ja mietin 
niitä työelämäasioita sitten�. Sitten valmistumisen kynnyksellä samat opiskelijat toteavat, 
että näistä asioista olisi pitänyt kuulla aiemmin. Väite, että opinnot ja työelämä ovat toi�
sistaan erilliset asiat, on väärä.

Oman alan työpaikkailmoituksia katsellessa on helppo havaita, että lähes jokaisen 
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, eli maisterin tutkinto. Se on minimi, joka 
jokaisella hakijalla tulee olla. Tutkinnon tuomia taitoja ja osaamista täydennetään vuo�
rovaikutustaidoilla, omalla motivaatiolla, opintojen ohessa hankituilla taidoilla ja muulla 
tietämyksellä, joiden perusteella lopullinen valinta tehdään. Jos opiskelija vain suorittaa 
tutkintonsa ajattelematta työelämärelevanssia sen enempää, työmarkkinoilla kohtaa karu 
yllätys: jokaista avointa paikkaa on hakemassa kymmeniä muita, vastaavan tutkinnon 
suorittaneita vastavalmistuneita. Ilman perehtymistä työelämässä vaadittaviin taitoihin 
tai työnhakuun jo opiskeluaikana, ensimmäisen työpaikan saanti viivästyy ja hankaloituu 
turhaan.

LAL:n vuosittain tekemän työmarkkinatutkimuksen mukaan vastavalmistuneista aina 
suurin osuus (38 %) on saanut ensimmäisen työpaikkansa hankkimalla jalansijan työpaik�
kaan jo opintojen aikana. Opiskeluaikana on käytetty hieman aikaa oman uran ja omien 
mielenkiinnon kohteiden pohtimiseen, lähetetty työpaikkahakemuksia itseään kiinnosta�
viin yrityksiin, tehty sinne opinnäytetyö, ja osoitettu että on hyvä työntekijä. Valmistumi�
sen jälkeen samassa työpaikassa on jatkettu ja saatu arvokasta, myöhempää työnhakua 
auttavaa työkokemusta. Opintojen aikainen työnteko saattaa hidastaa opintoja, mutta se 
edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä ja päämäärätietoisuutta merkittävästi. Toi�
saalta korostan ehkä liikaa pelkän työnteon merkitystä: Tärkeää on myös käyttää aikaa 
opintojen ohella oman osaamisen tunnistamiseen ja siihen, millaisen työn haluaa valmis�
tuttuaan. Onko se tutkijan ura, ura teollisuudessa, vaiko ura asiantuntijana? Tietoa mah�
dollisuuksistasi kannattaa kerätä ajoissa.

 Antti Väisänen, opiskelija�asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL

Opinnot ensin, työelämä sitten 
– vai kuinka?
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Meet the Thorny Devil
Kuva ja teksti Antti Hannila

Meet Thorny Devil (Moloch horridus, Piikkipiru), one of the coolest creatures on this 
planet! And what exactly makes it so cool? First of all, look at it! It’s like it’s taken straight 
out of a fantasy game/movie. Second: when it moves, it looks like it’s dancing. Third: It can 
absorb moisture with its whole body and channel the water in its mouth, enabling it to 
�drink� with its legs etc. Fourth: It has a false head on its neck. Fifth: It can change colour. 
And last but not least: It’s totally badass and doesn’t take crap from anyone!
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