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Pääkirjoitus
Ahoy!

Syksyn mittaan moni kiltalainen on inspiroitunut kesken kiltahuoneella käytyjen, mielenkiintoisten kahvi-
pöytäkeskustelujen ja tehnyt päätoimittelijan ikionnelliseksi huudahtaessaan: ”Hei, tehdään siitä juttu Leh-
dykkään!” Monet näistä spontaanisti syntyneistä ideoista selviytyivät kiltalehtemme sivuille, osa vaipui 
unholaan kompuroidessaan kuolleeseen linjaan tai sen jälkeisiin rajanvetoihin. 

Lämmin kiitos kaikille lehden tekemiseen osallistuneille: olen häikäistynyt siitä, miten lahjakkaita kilta-
laisia meillä on! Meillä osataan korjata kromosomivaje, syventyä muumeihin ja näpsiä pysäyttäviä kuvia 
luontomme liikkeistä, sen kaikista ihmeistä – ja sienistä. Koskaan ei ole liian myöhäistä muistella menneen 
syksyn sienisatoa eikä katsella kuvia ja lukea haastatteluja ajalta, jolloin fuksimme olivat vielä alle puoli-
vuotiaita. 

Erityiskiitos toimitustiimimme Mikko Karjalaiselle, jonka ansiosta tämä lehti sai muodon, selvisi painoon 
ja paperille, lopulta Kiltiksen kahviläiskäiselle pöydälle. 

Toivottavasti viihdytte Lehdykän parissa!

Kellokoskella 12. joulukuuta 2013

Emmi Virsula
Lehdykän päätoimittaja
 

Kuva: Essi Puska
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PJ:n palsta
Teksti: Sirkku Lehtinen
Kuva: Miia Myllylahti

Moromoikkuli! 

Tänä syksynä uusien fuksien saapuessa havahduin siihen, että samaan aikaan omalla kohdallani käynnistyi 
näillä näkymin viimeinen opiskeluvuosi. Opiskeluvuodet Oulussa ovat hurahtaneet ohi silmänräpäyksessä. 
Yhtäkkiä eteen ovat ilmestyneet gradu ja viimeiset kurssit. Kuluneet vuodet ovat olleet täynnä iloa, su-
rua, naurua, epätoivoa sekä tuskan ja raivon hetkiä. Kuitenkin nämä vuodet ovat antaneet enemmän kuin 
ottaneet, sillä näiden neljän vuoden aikana olen solminut uusia eliniän kestäviä ystävyyssuhteita, jotka 
ovat olleet korvaamattomia monien silloin ylitsepääsemättömien tilanteiden kohdalla. Lisäksi tällä hetkellä 
opiskelen juuri sitä alaa mistä oikeasti olen kiinnostunut, joten opiskelu Oulussa on ollut enemmän kuin lot-
tovoitto! Joten nauttikaa opiskeluvuosistanne, uskokaa vanhaa (ja viisasta)! Toivottavasti mahdollisimman 
moni voi opiskelujen jälkeen muistella opiskeluvuosiaan lämmöllä ja toivonkin, että Syntaksis on saanut 
aikaan monta ikimuistoista hetkeä. 

Opiskelujen viimeisien metrien lähestyessä minun on myös aika luopua hallitustehtävistä, joiden parissa 
olen ollut kohta lähemmäs neljä vuotta. Niiaan, kiitän, kumarran ja siirryn takavasemmalle. Odotan innolla 
kevättä, jolloin pääsen nauttimaan killan tapahtumista tavallisena kiltalaisena, jonka ei tarvitse huolehtia 
bileiden siivouksesta tai lipunmyyntivuoroista.

Nyt on siis nuorempien aika aktivoitua ja ottaa vallan kahvasta kiinni! Jokaiselle halukkaalle löytyy var-
masti mieleistä tekemistä, joten kaikki innolla mukaan toimintaan. Ensi keväänä Oulussa järjestettävä BiTa 
tuo uudelle hallitukselle haasteita heti alkuvuodesta, mutta tapahtuman järjestäminen ei todellakaan kuulu 
pelkästään hallitukselle, vaan siihen tarvitaan kaikkien kiltalaisten voimia. Tekemistä siis riittää.

Onneksi tätä vuotta on vielä jäljellä, ja marraskuussa on killan legendaariset pikkujoulut! Niihin on hyvä 
lopettaa kulunut vuosi ja jatkaa joululomalle keräämään voimia uuteen, varmasti aivan mahtavaan vuoteen. 

Talvea odotellen,
Emberiza
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Kätevät emännät
Reetta Hämäläinen & Saima Glumoff

Tällä palstalla emännät paljastavat jo isoäidin aikana tunnettuja herkullisia reseptejä sekä 
viihdyttäviä askartelupaskarteluohjeita.

Puuttuuko sinulta yksi kromosomi tai 
onko joku kromosomeistasi viallinen? 
Ei hätää! Meillä on ratkaisu ongelmaasi! 
Nyt voit kätevästi tehdä itse oman kro-
mosomisi! 

Tarvikkeet: 
villalankaa, kolmea eri väriä
kaksi sukkapuikkoa
parsinneula tai virkkuukoukku

Ohje:

Kromosomi neulotaan replikoituneessa, kondensoi-
tuneessa tilassa. Neulo ensin toinen sisarkromatidi, 
alkuun telomeeri, sitten varsinainen perimäshaisse 
ja lopuksi taas telomeeri. Sisarkromatidit neulotaan 
putkineuleena. Luo yhdelle puikolle 6 silmukkaa 
värillä 1 (telomeeri, esim. musta). Kun olet luonut 
silmukat, älä käännä työtä kuten tasoneuleessa, vaan 
siirrä työ puikon vasemmasta päästä oikeaan. Tuo 
lanka työn takaa oikealle sivulle ja neulo 1. kerros 
oikein. Siirrä työ taas puikon oikeaan reunaan ja 
neulo 2. kerros oikein työn oikeasta reunasta. Kaik-
ki silmukat siis neulotaan aina samalta puolelta oi-
kein. Kiristä lankaa kunnolla kerroksen vaihtuessa, 
jotta työn reunat tiivistyvät putkeksi. Neulo näin te-
lomeerivärillä 10 kerrosta ja vaihda työhön väri 2. 
Langanpäät voi pujottaa pötkön sisälle jo tässä vai-

heessa. Neulo muutama kerros värillä 2 ja lisää väri 
3. Älä katkaise näitä lankoja, vaan jatka vuorotellen 
väreillä 2 ja 3 haluamasi pituisia geenejä. Kierrä 
neulontavuorossa oleva lanka lepäävän langan takaa 
kerrosta vaihtaessasi, jotta lepäävä lanka jää piiloon 
pötkylän sisäpuolelle (katso kuva). Neulo n. 20 cm 
geenejä ja neulo sitten toinen telomeeri (10 kerros-
ta). Päättele silmukat, venyttele ja tasoita neulosta 
oikeaan muotoonsa. Pujota loput langanpäät työn 
sisään.

Neulo toinen sisarkromatidi samoin. Ole tarkkana, 
että geenit tulevat molempiin samassa järjestykses-
sä, muuten kromosomistasi tulee viallinen ja sillä 
voi olla myöhemmin ongelmia vastinkromosomin-
sa kanssa pariutuessa. Varo erityisesti inversioita, 
nämä tekevät kromosomeihin villejä solmuja!

Kun sinulla on molemmat pötkyläkromatidit valmii-
na, kohdista lokukset ja ompele sentromeeri suurin-
piirtein keskelle yhdistämään niitä. Valmis!

Kuvassa seuraava kerros neulotaan oranssilla langalla oi-
keasta reunasta, vihreä lanka jää pötkön sisään.

Valmis kromosomisi!
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1. Mikä on nimesi ja mistä olet kotoisin?
2. Mitä tykkäät tehdä, harrastaa tai muuten 

vain puuhailla?
3. Mikä sinusta tulee isona?
4. Mikä on suosikkieläimesi ja / tai -kasvisi?
5. Mitä teet, kun luennoitsija saapuu luentosa-

liin mukanaan pullo rommia, elävä seepra, 
Lady Gaga ja kaikki Muumi-jaksot dvd:llä?

VENLAN PIENRYHMÄ:

1. Veera Timonen ja olen kotoisin Äänekoskelta.
2. Kirjoittelen Feeniks-blogia, käyn salilla, taitei-

len ja metsästän. :)
3. Jokin terveyteen tai sairauksiin liittyvä ammatti 

olisi jees. 
4. Suosikkieläin on metso ja lempikasvi se lihan-

syöjäkasvi, jota löytyy Suomenkin soilta.
5. Lähden kotiin selkiämään juoppohulluudesta, 

joka on aiheutunut fuksibileissä ramppaamises-
ta!

1. Olen Iita Tiusanen ja tulen Mikkelistä
2. Ainakin ennen Ouluun muuttoa tykkäsin rat-

sastaa ja touhuta tallilla sekä lenkkeillä koiran 
kanssa, mutta nyt molemmat harrastukset ovat 
jääneet Mikkeliin. Liikun mielelläni luonnossa, 
syksyisin kerään marjoja ja talvisin hiihdän. Li-
säksi harrastan kirjeenvaihtoa kaukana asuvien 
ystävieni kanssa sekä postcrossingia. Lukemi-
sestakin tykkään ja ruuanlaitosta, mutta tiskaa-
minen sen jälkeen on aina yhtä rasittavaa... 

3. Minusta tulee isona paljondolg! Pienenä haavei-
lin paleontologin urasta, mutta nyt näyttää siltä, 
että minusta tulee biologi. Eikä harmita yhtään.

4. Liian vaikea kysymys. Eläimistä kiinnostavat 
eniten nisäkkäät, varsinkin koiraeläimet. Suo-
sikkikasveihin lukeutuvat kaikki, jotka maistu-
vat hyvältä.

5. Painun töllöttämään Muumeja seepran kanssa 
ja jätän rommipullon ja Lady Gagan muille.

1. Nimeni on Matti Aleksi Ylänne ja olen kotoi-
sin Helsingistä

2. Tykkään joukkuepelilajeista kuten salibandystä 
ja koripallosta. Käyn myös salilla pumppaamas-
sa ylijäämä energiaa ja stressiä pois. Tykkään 
myös näprätä nykytekniikkaa kuten älypuhe-
linta, tablettia ja tietokonetta. Videopeleihinkin 
uppoaa aikaa. Kokkaaminen on myös mukavaa 
ajanvietettä.

3. Tässä vaiheessa vaikea sanoa kun mielenkiin-
non kohteet muuttuvat aika ajoin, mutta toi-
voisin että saisin tehdä jotain mikä hyödyttäisi 
mahdollisimman montaa ihmistä, ilman että 
luonto kärsisi. Olisi mahtavaa kehitellä esim. ta-
poja, jolla voitaisiin kehittää enemmän ravintoa 
enemmissä määrin ja samalla vähentää tuotan-
toon tarvittavaa luonnonvaramäärää. Haaveilen 
myös että pääsisin kehittelemään jotain millä 
ihmisen elinikää pystyttäisiin pidentämään.

4. Ei minulla ole varsinaisesti ole suosikkilajeja, 
mutta tällä hetkellä kiehtoo islanninsimpukka 

Fuksit 2013
Koonnut: Heini Remes

Kuvat: Mikko Karjalainen

Vasemmalla edestä taakse: Veera Timonen, Matti Ylänne, 
Olli-Pekka Tapio
Oikealta edestä taakse: Iita Tiusanen. Sonja Viinamäki, 
Jenni Turunen, Venla Virtanen (PRO)
Puuttuvat: Rita Suomalainen, Julia Tervo
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koska vanhin yksilö mitä on löydetty on vai-
vaiset 400 vuotta vanha. Kasveista kiikarissa 
on tällä hetkellä yhdysvalloissa oleva “vanha” 
haapa, joka on 80 000 vuotta vanha ja on kas-
vullisesti levittäytynyt kokonaiseksi metsäksi.

5. Ottaisin rommin sekä muumit ja ratsastaisin 
Lady Gagan kanssa seepralla kämpille. Nautti-
simme muumeista rommin kera aamun pikku-
tunneille.

1. Olen Sonja Viinamäki ja kotoisin Iistä
2. Silloin kun sitä vapaa-aikaa on tykkään lukea ja 

piirtää. Kavereiden kanssa tulee myös vietettyä 
paljon aikaa ja tehtyä kaikkea tyhmää ja lapsel-
lista.

3. Ihan liian vaikea kysymys. Toivotavasti minus-
ta ei tule tylsää aikuista.

4. Kissat on kivoja! Ja kaktukset on myös haus-
koja, vaikka mikään ruukkukasvi ei pysykään 
minulla pitkään hengissä.

5. Jee muumeja! <3

HEININ PIENRYHMÄ:

1. Iina Koivunen ja Mikkelistä miä oon. 
2. Tykkään laiskotella, juoda kahvia, kuunnella 

musiikkia, lenkkeillä, seikkailla luonnossa, lu-
milautailla ja puuhailla eläinten, mm. hevosten 
kanssa. 

3. Toivottavasti joku onnellinen ja viisas biologi 
tai sitten jotain ihan muuta.

4. Oravat on huippuja, mutta tykkään kyllä aika 
tasapuolisesti tosi monista eläimistä. Auringon-
kukka on kasveista ehkä kivoin, koska se on 
niin aurinkoinen. 

5. Toivon, että skipataan muumeista tyhmät aika-
konejaksot.

1. Oon Susanna ja kotosin Kuusamosta.
2. Tykkään elokuvista ja kirjoista ja kuntonyrkkei-

lystä.
3. Paha sanoa, en tiiä vielä itekkää!

Vasemmalta alkaen: Heini Remes (PRO), Johanna Koskinen, Iina Koivunen, Neea Kivipelto, Jenna Kortetjärvi, Susanna 
Koivuluoma, Henna Kallo, Risto Paakkonen, Maria Kemppainen
Ylhäällä: Kari Kunnas
Puuttuvat: Sini-Tuulia Kilpeläinen, Aino Kilponen
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4. Kilpikonnat on kivoja. 
5. Otan hyvän asennon ja odotan suurella mielen-

kiinnolla mitä tulee tapahtumaan.

1. Jenna Kortetjärvi, Pudasjärveltä.
2. Liikunta on lähellä sydäntä, lenkille pitää pääs-

tä. 
3. Vaikea kysymys, tulevaisuus näyttää! Ilmeisesti 

biologi.
4. Kaikki pienet suloiset otukset on kivoja, vaik-

kapa siili.
5. Kysyisin, saanko silittää seepraa ja rommista 

haluaisin ehdottomasti osingoille.

1. Rita Maarit Anneli Suomalainen, Nurmek-
sesta.

2. Jätän tästä ammattijutut pois, vaikka niitä toi-
sinaan koitan puuhailla ja niistä kyllä ihan tyk-
kään. Tykkään erityisesti lukea kirjoja ja tarinoi-
ta. Myös aika monipuolisesti pidän liikunnasta: 
ratsastus, uinti, tanssi, juoksu, jooga, (rulla)
luistelu, kaikenlaiset pallopelit ja muut kontak-
tilajit on parhaita. Kaikenlaisesta näpertelystä ja 
puuhailusta tykkään aika ajoin. Tykkään pela-
ta ulko- ja lautapelelejä, mutta joku vanhempi 
pelikonekin menee. Ja luonnossa liikkuminen 
on yksinkertaisesti mahtavaa, vaikka jäänyt vä-
hemmälle, kun ei ole enää omaa koiraa. 

3. Jaa-a. Luultavasti ei ainakaan tämän isompaa. 
Biologi minusta tulee nyt lopultakin. Ja toivon 
mukaan myös koko ajan enemmän elämää ym-
märtävä, maailman kanssa harmonisesti elävä ja 
intuitiotaan epäröimättä kuunteleva ja noudatta-
va ihminen.

4. Ulkomailta Tiikeri ja vaahtera, Suomesta susi ja 
lemmikki.

5. Varmaan ajatus/reaktiokulku menisi jotain tätä 
rataa: ”Siis mitä v****a?” *epäuskoista nau-
rua* ”Mahtavaa! Nyt on pakko tapahtua jotain 
mielenkiintoista!”

1. Sini-Tuulia Armiida Kilpeläinen, tunnetaan 
ehkä paremmin Sinttinä.. ja Nurmeksesta oon 
kotoisin

2. Tykkään tanssia ((: voisin myös kierrellä maail-
maa koko ajan!

3. Ehkä vähän viisaampi..? ja jos hyvin käy niin 
lääkäri..

4. Eiks ne kaikki oo ihan kivoi :D  kielot on tosin 
aika kauniita (: 

5. Tuumaan varmaan et oon vissiin päässy yliopis-
toon.. 

1. Olen pieni ja ujo fuksi vain, lähtöisin Vaarin 
pitäjästä ja tottelen yleensä nimeä Risto Paak-
konen.

2. Kyllä, tykkään tehdä, harrastaa ja puuhastella! 
Liikunnasta nautin monessa muodossa, luon-
nosta myös ja. Kaikkea pitää kokeilla, paitsi...

3. Sählypainotteisen vanhainkodin pisterohmu.
4. Mielestäni yhden laji suosiminen ei ole reilua 

muita kohtaan. Kiinanmuntjakki ja tupsutuhat-
jalkainen ovat mielenkiintoisia, kasvipuolelta 
isohikikarpalo.

5. Eihän se ole seepran vika, se vaan viheltelee 
työkseen. Kyllä täällä yleensä pokeri pitää, mut-
ta tykkään muumeista niin että repeän. Toiset 
samanlaiset!

1. Aino Kilponen. Olen syntynyt Oulussa, mutta 
olen elämäni aikana asunut mm. Kajaanissa, 
Kuopiossa, Mikkelissä, ja Viitasaarella. Olen 
muuttanut yhteensä 12 kertaa.  

2. Täällä Oulussa ollessani tykkään viettää aikaa 
sekarotuisen koirani Aamun kanssa. Neulon 
myös jonkin verran, pelaan tietokonepelejä ja 
katson telkkaria. Olen myös aikaisemmin har-
rastanut ratsastusta ja toiminut dogsitterinä, 
joten eläimet ovat aina olleet lähellä sydäntäni.  
Tykkään myös metsissä samoilusta. Laulelen 
mielelläni - ainakin yksinäni. Aina kun mahdol-
lista, tykkään myös kiertää museoita, lähinnä 
luonnontieteellisiä ja taidemuseoita. 

3. No, varmastihan tulevaisuutta ei voi ennustaa, 
mutta olen ajatellut tähdätä biologian aineen-
opettajaksi. Vaikka en opettajaksi pääsisikään, 
niin toivottavasti minusta ainakin ekologi tulee. 

Falco columbarius.
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4. Paha kysymys, sillä pidän oikeastaan kaikis-
ta eläimistä... Mutta ehkä voisin mainita lem-
pieläimekseni vaikkapa lehmän. Ne ovat ihanan 
rauhallisia ja kauniita eläimiä. Varsinkin pikku 
vasikat ovat vastustamattoman suloisia! An-
tavathan ne meille myös maitoa. Lempikasvia 
voisi ehkä olla vanamo. Se on pieni ja sievä, ja 
sen kukka on ihanan siro. 

5. Kysyn, voiko rommipullon laittaa kiertoon ja 
saako seepraa silittää. Vaadin Muumit-marato-
nia. Lady Gagalta pyytäisin nimikirjoitusta ja 
pyytäisin häntä suunnittelemaan minulle hienon 
asun luentopapereista. 

AMELIN PIENRYHMÄ:

1. Moro! Olen Satu Aura, Tampereelta kotoisin.
2. Harrastan valokuvausta ja ratsastusta, pianoakin 

olen soittanut vuosia. Pidän yleisesti kaikenlai-
sesta luonnossa samoilusta, vaikka kotisohva 
ja televisio vievätkin “välillä” voiton kaikelta 
muulta.

3. No biologi nyt varmaan ainakin (toivottavasti).
4. Suosikkilintuni on laulujoutsen.

5. Hämmästyn, tuijotan varmaan silmät pyöreinä, 
mutta loppujen lopuksi innostun ja alan odottaa, 
että tarjoaako luennoitsija kierroksen kaikille.

1. Anna Antinoja ja ihan vaan Oulusta
2. Tykkään hengailla kavereitteni kanssa
3. Biologi, en tiedä tarkemmin
4. En osaa päättää, kaikki suurpedot ja koirat
5. Katson muitten reaktioita ja nauran niille

1. Juho Matias Hyvönen, Sodankylästä 
2. Tykkään pelailla sählyä ja muita pallopelejä. 

Kotona pelailen enimmäkseen Xbox:lla ja olen 
koneella.

3. Toivon olevani jo tarpeeksi iso (pituutta 190 
cm), mutta eläinekologia kiinnostais, jos sitten 
ekologiksi tai opettajaksi pääsis

4. Karhu, kasveista ei oikein sellasta suosikkia ole.
5. Ensireaktio on varmastikkin kunnon naurut, 

mutta sitten alkaisin miettiä kannattaisiko jäädä 
katsomaan mitä tapahtuu, vai lähtisikö pois, en-
nen kuin joko lady gaga alkaa pitää konserttia, 
tai aletaan katsoa porukalla muumi-maratonia.

Keskellä edessä Anna-Maria Borshagovski (PRO)
Vasemmalta oikealle: Sofia Gullsten, Sandra Harjuhaahto, Satu Aura, Pauliina Hannuksela, Marjukka Alaperä, Anna 
Antinoja, Elina Haataja, Juho Hyvönen
Puuttuvat: Pekka Soini, Taru Heikkinen
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MEERIN PIENRYHMÄ:

1. Meeri Haataja olen ja pottumailta tulen. Elik-
käs 30 kilsaa etelään, autolla puolisen tuntia ja 
sieltä löytyypi pieni kyläpahanen Tyrnävä. Vie-
lä jos sen keskustasta hurruuttellee viisi kilo-
metria korpeen, saattaa kotitaloni löytyä sieltä.

2. Tykkäät tehdä ja kokeilla vähän kaikkea. Pää-
asiassa elämäni pyörii yliopiston ympärillä 
(opiskelut, kiltatoiminta, urheiluvuorot yms.). 
Lisäksi on mukavaa käydä visiitillä vanhempi-
en luona tai mökillä keskellä ei mitään. Ja ikinä 
ei voi reissata liian paljon! 

3. Toivottavasti ihminen, joka ei ajattele olevansa 
liian vanha tekemään asioita. Myös kyläpaha-
sen opettaja musta voisi joku päivä tulla.

4. Suomalaiset villieläimet kiehtoo, kuten susi ja 
karhu, sekä yleisesti linnut (joku päivä haluan 
rengastajaksi!). Kasveista en hirveästi välitä, jo-
ten sanotaanko vaikka porkkana. Se on hyvää!

5. Where is Captain Jack Sparrow!?

1. Olen Anette Heikkuri ja kotoisin Kemistä, 
niinkin fiksunkuuloiselta alueelta kuin Järpistä. 
Olen kokenut nyt huikean suuren muutoksen 
muuttaessani tänne “suurkaupungin” sykkee-
seen.

2. Olen aktiivinen koiraharrastaja ja kasvatan äi-
tini kanssa englanninspringerspanieleita ken-
nelnimellä Bardem’s. Meille vapaa viikonloppu 
on lähes tuntematon käsite, aina ollaan reissun 
päällä jossain päin Eurooppaa. Löytyyhän meil-
tä myös liuta kissoja ja rottiakin... Myös metsäs-
sä samoilu kuuluu arkeen. Keskellä Perämerta 
saaressa sijaitseva mökkimme on ehdottomasti 
paras paikka koko maailmassa, ja tarkkanäköi-
nen on saattanut bongatakin kaulastani roikku-
van saarikorun, johon mökkimme kohdalle on 
upotettu timantti..

3. Olen halunnut liki kolmevuotiaasta asti lääkä-
riksi. Kai tätä paloa voi kutsua siksi kuuluisaksi 

Edessä vasemmalta oikealle: Anette Heikkuri, Eveliina Ikonen, Taija Häätylä, Oona Häikiö
Toinen rivi vasemmalta: Iida Höyhtyä, Elisa Heilmann, Timo Hyttinen, Laura Jaakkonen, Janne Markkula, Meeri Haataja 
(PRO)
Puuttuu: Elina Kakko
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kutsumukseksi... Biologia on kuitenkin aina ol-
lut minun alaani eikä tarvinnutkaan kauaa miet-
tiä, mihin haen lääketieteellisen rinnalla. Pyrin 
yhä lääkikseen, mutta eihän sitä tiedä, vaikka 
innostuisin jäämään tännekin, genetiikka nimit-
täin kiinnostaa todella paljon.

4. Vaikka elämäntyöni onkin koirat, en voi valita 
suosikkieläintäni, koska rakastan kaikkia, paitsi 
suuria hämähäkkejä. Lempikasvi tai paremmin-
kin kukka on ehdottomasti ruusu.

5. Istun alas selkä suorana ja kerrankin aktiivisena 
kynä valmiina luentolehtiön yllä, sillä luvassa 
on takuulla niin informatiivinen ja biologian-
täyteinen oppitunti kuin vain voi olla.

1. Mie oon Ikosen Eve, kotosin Pohojos-Suomes-
ta. Pisimpään asunu Haukiputtaalla, josa suurin 
osa lähisukuaki assuu, notta sieltä kai jos tar-
kemmin määritellään. 

2. Käsityöt, lauleskeleminen, lentopallo, jääkiek-
ko, metästys, vaeltamine, lukemine, VPK ja ui-
mine tullee näi yhtäkkiä mieleen. Mihinkää ei 
jaksa panostaa erityisesti. :)  

3. Varmaa semmone iso palleroine. Sen näkkee 
isona ;)

4. Liika paha. Susi ja osmankäämi kiehtoo jollaki 
tappaa. :)

5. Ootan mielenkiinnolla, mitä tuleman pittää. 
Kaikesta voi oppia jotaki! Jos vaikka tehtäs 
tutkimusta, kui rommi tehuaa puhistusaineena 
LG:n pärstään ja miten seepran aivot reagois 
Muumien pelottavimpiin kohtauksiin. :D

1. Nimeni on Taija Häätylä ja olen kotoisin So-
dankylästä.

2. Varsinaisia harrastuksia minulla ei ole, mutta 
vapaa-aikana tykkään lueskella ja tehdä erilaisia 
käsitöitä. Teen esimerkiksi koruja ja helmieläi-
miä sekä perinteisesti neulon pipoja ja lapasia. 
Pidän myös paljon eläimistä, mutta harmikseni 
kissani ja koirani joutuvat olemaan Sodankyläs-
sä.

3. Jaa-a… Tämäpä vaikea kysymys… Biologian 
suuntautumisvaihtoehdoista en kyllä osaa sa-
noa, ehkä voisin alkaa aineenopettajaksi. Tai 
eläinfysiologiksi…

4. Kivoja eläimiä on niin paljon… Kissat ja koi-
rat ovat kivoja. Koirat ovat monipuolisempia, 
mutta kissat ihanan itsenäisiä. Jos lemmikkejä 
ei lasketa, niin suosikkini on varmaankin susi. 
Susi on ylväs ja kunnioitusta herättävä eläin.

5. Ensiksi yrittäisin löytää mahdollisimman hyvän 
katselupaikan ja toivoisin, että hän laittaisi muu-
mit pyörimään (kyllä ne aina luennon voittaisi-
vat). Voisin myös helposti kuvitella, että elävä 
seepra olisi joku Lady Gagan välttämättömäksi 
katsoma asuste. Minun puolestani rommin voisi 
juottaa vaikka seepralle, ja sitten voisi seurata, 
mitä sille tapahtuu. 

1. Nimi on Elisa Heilmann ja olen kotoisin Lap-
peenrannasta.

2. Tykkään soittaa selloa ja pianoa ja muuten vain 
hyräillä, lisäksi mieluisia puuhailuja on ainakin 
lukeminen, kirjoittaminen, piirrustelu, satunnai-
set käsityöt, jooga, ulkona ja metsässä hiippai-
lu...

3. Isona minusta tulee... ei aavistustakaan? Jotain 
hyvin jännää ainakin :D

4. Suosikkieläin olisi varmaan kissa... Suosikki-
kasvi... pihlaja? :)

5. Jaa..? Katson hetken silmät suurina, otan valo-
kuvan kännykällä, saatan tuhertaa aiheesta piir-
rustuksentapaisen ja sitten jään odottelemaan 
että muumit alkaa? Seepraa olisi tietty kiva 
päästä näkemään lähempää ja silittämään :D

1. Nimeni on Timo Hyttinen ja olen kotoisen Ka-
jjaanista, mutta olen alunperin Puolangan käpy-
kylästä. Olen tosin asunut jo kauan Kajjaanissa.

“Iso”kuovi.
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2. Pidän erityisesti japanilaisesta populaarikult-
tuurista, etenkin animesta ja mangasta. Pelai-
len myös paljon pelejä tietokoneella, rakkaalla 
pleikkari kakkosellani ja lautapelejäkin silloin 
tällöin. Tykkään myös piirtää ja lukea. Liikun-
taa tulee harrastettua vähemmän, mutta jospa 
sekin tässä muuttuisi.

3. Jotain... määrittelemätöntä. Toivottavasti ei mi-
tään kamalan hämärää kuitenkaan.

4. Tykkään kaktuksista. Eläimistä taas tykkään 
kissoista ja kaikesta söpöstä.

5. Katsoisin onnellisena muumeja tai karkaan pai-
kalta kylmän viileästi ja huomaamattomasti.

1. Laura Jaakkonen, alunperin Kemistä, Oulu-
lainen nykyisin.

2. Jaa. No, vuosien “minähän en juokse” -asenteen 
jälkeen olen alkanut viimeisen vuoden jälkeen 
harrastaa juoksemista. Eli lenkkipolulla mut nä-
kee aika usein. Musiikkia kun olen aika laidasta 
laitaan harrastanut, niin kaikki siihen liittyvä 
on kivaa (turha yrittääkään saada soittamaan 
pianoa julkisesti, ei onnistu)! Olen vähän ylly-
tyshullu, niin ajoittain tulee kokeiltua vähän jos 
jonkilaisia uusia juttuja, fiksuja eli ei. Tykkään 
autoista, sehän melkein meinas unohtua sanoa! 

3. Pahoin pelkään että tulen olemaan labrahiiri 
Caught in a Bad Project. Ks. Youtube jos et ym-
märrä vitsiä.

4. Entisen heppatytön on pakko sanoa hevonen! Ja 
delfiinit on kivoja kans. Kasvien kanssa mulla 
on vihapainotteinen viha-rakkaussuhde, tyk-
kään kasveista vaan sillon ku (jos) mulle tuo-
daan ruusuja.

5. Annan rommipullon Lady Gagalle, sehän on 
vaan innoissaan ku voi noudattaa alkoholidietti-
ään. Ja pysyy hiljaa, toivottavasti. Seepran otan 
kainaloon tai viereen, meen eturiviin istumaan 
ja hölisen kaikki Pikku-Myyn repliikit ulkoa. Ja 

todennäkösesti melkein kaikki muutkin.
1. Janne Markkula, kotoisin Ylivieskasta.
2. Tykkään kalastaa ja urheilla monipuolisesti.
3. En tiedä.
4. Karhu.
5. Seuraan tilanteen kehittymistä mielenkiinnolla.

Anna-Leenan pienryhmä:

1. Venla Mustonen, Sotkamosta.
2. Tykkään tanssia, kuunnella musiikkia ja soitel-

la vähän itsekin sekä lauleskella ihan omaksi 
ilokseni. Luen myös niin paljon kuin ehdin sekä 
romaaneja että sarjakuvia. Hyvien elokuvien ja 
sarjojen katsominen on myös kivaa puuhaa.

3. Jotain hienoa, en tiedä vielä tarkalleen mitä.
4. Tykkään töyhtöhyypistä ja metsätähdistä.
5. Luultavasti hämmästyn positiivisesti, muumit 

on parhaita ja elävä seepra olisi hienoa nähdä. 
Rommista saa hyvän mausteen kaakaoon.

1. Taru Suninen olen ja Kouvolasta.
2. Harrastan luontokuvausta, piirtelyä ja maalai-

lua, sekä lintuja vaihtelevalla aktiivisuudella 
riippuen muusta elämästä ja aktiviteeteistä. Kai-
kenlainen liikuntakin on mukavaa, kunhan sen 
liikkuu täysillä. Kamppailulajit ovat erityisen 
lähellä sydäntä. 

3. Miusta tulee toivottavasti isona joku lintu-, va-
las-, hai- tai käärmetutkija, mutta myös dino-
saurusten jäänteitä olisi jännä tutkia. Meinaan 
myös jossakin vaiheessa hankkia rengastuslu-
van.

4. Voi kun noita lempparieläimiä on niin paljon! 
Ehkä kuitenkin ykköslemppari on miekkavalas 
tai pyrstötiainen. Tai kyy. Lempikasvi on var-
maankin karpalo, vaikka en sen mausta erityi-
sesti tykkääkään.

5. En tiedä mitä tekisin, tämä pitäisi kokea ennen 
kun voi reagoida tuohon.

1. Anne-Mari Lehvola. Kotoisin olen alunperin 
Kuopiosta, mutta olen opiskellut Kajaanissa ja 
biologiaa ennen vuoden maisemasuunnittelua 
Oulun amk:ssa. 

2. Tykkään ottaa rennosti, lukea hyviä romaane-
ja ja katsella leffoja. Tietenkin pidän itsestäni 
huolta lenkkeilemällä ja nautin luonnossa sa-
moamisesta. Olen kiinnostunut linnuista, joita 
pyrin tarkkailemaan mahdollisimman paljon.Lagopus muta.
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3. Olen jo nyt valmis restonomi, mutta bilsan jäl-
keen suunnitelmissa on suuntautua eläinekolo-
giaan.

4. Nyt panit pahan... suosikkina linnuista on ma-
jesteettinen partakorppikotka tai viirupöllö, 
eläimistä suosikkeja ovat gepardi, amurintiike-
ri, jääkarhu ja kasveista pidän eniten liljoista.

5. Nipistän itseäni ja herään omasta sängystä!

1. Nimeni on Kia Rautakivi ja kotoisin olen kau-
kaa Helsingistä

2. Vapaa ajalla tykkään vaan olla, yleensä kotosal-
la joko luen, katson tv:tä tai pelaan joko pleik-
karilla tai tietokoneella.

3. Minusta ei koskaan taida tulla isoa, mutta aikui-
sena olisi kiva päästä tekemään jotain eläinten 
parissa. Ehkä se lapsuuden haave hylkeiden 
kouluttajasta vielä joskus toteutuu...

4. Mahdotonta nimetä yhtä suosikki eläintä, mutta 
kärkisijoille pääsee: Koira, leijona, gepardi ja 

hylje
5. Otan kuvan, menen silittämään seepraa ja sel-

vitän onko Lady Gaga oikeasti yhtä pitkä kuin 
minä.

1. Mira Sassi ja alun perin olen kotoisin Helsin-
gistä, jossa elin lapsuuteni (12 vuotta). Sittem-
min olen asunut myös Nivalassa (6 vuotta) ja 
Jyväskylässä (2 vuotta) ja kaikki kolme miellän 
kyllä omalla tavallaan kotikaupungeiksi. Olen 
tässä asiassa vähän outo otus :D 

2. En varsinaisesti “harrasta” mitään, mutta tyk-
kään pyöräillä, uida, valokuvata, videokuvata ja 
-editoida, kirjoittaa ja saada kirjeitä tai kortteja 
ja sekoilla kavereiden kanssa.

3. Toivottavasti ei ainakaan semmonen tylsä aikui-
nen. Mahdollisesti eläinekologi, tutkija ja kehit-
tyneempi versio tästä nykyminästä. Sen näkee 
sitten!

4. Jääkarhu! Kasveista orkidea.
5. Pullo kiertoon, Muumit pyörimään ja dupataan 

ne Lady Gagan kanssa uudestaan (Gaga voi 
vetää hahmoille laulusoolojakin) samalla kun 
halukkaat voi ratsastaa seepralla ympäri luento-
salia. Ja vaatisin sille luennoitsijalle palkanko-
rotuksen. (Ehkä myös terapiaa, johon sillä ois 
sitten varaa sen palkankorotuksen ansiosta.)

Anna-Leenan pienryhmä
Ylhäältä alas: Ville Stenbäck, Venla Mustonen, Taru Suni-
nen, Anna-Leena Taskinen (PRO), Matilda Riskumäki 
Puuttuvat: Eveliina Lampinen, Anne-Mari Lehvola, Janina 
Leino, Kia Rautakivi, Mira Sassi, Ilkka Sorsa

Asio otus.
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1. Eikö kesätyön haussa onnistanut? Iskeekö teke-
misen puute? Tiedämme ratkaisun ongelmiisi, 
ilmoittaudu gradun tekijäksi, maastotöissä saa-
tat saada jopa yhden vapaapäivän kesässä! 

2. Jos edellä mainitusta syystä rahasi eivät riitä 
zumbatunneille tai tankotanssiin ja kuntosa-
likorttikin tekee tiukkaa, varmista, että gra-
dupaikkasi on mahdollisimman hankalasti 
saavutettavissa. Reisilihakset kasvavat suolla 
rämpiessä ja ylämäet takaavat piukan pepun.

3. Jos kenttäkursseilla lajit eivät tahtoneet jäädä 
päähän, nyt opit ne taatusti. Warnstorfii vaanii 
unissakin.

4. Eivätkö kesän muotivaatteet vastaa makuasi? Ei 
hätää, kettuhousut ja kontiot pysyvät aina yhtä 
tyylikkäinä vuodesta toiseen.

5. Vai etkö osaa valita, mitä laittaisit päällesi? Vas-
taus: laitat kahdesta maastopaidastasi sen, joka 
haisee vähemmän.

6. Kärsitkö läheisriippuvuudesta tai ahdistaako 
graduleskeys? Hanki maastoavustaja. Vietetty-
änne aikaa yhdessä 24/7, voit olla varma, ettet 
kaipaa seuraa kuukauteen. (Jos taas olet yksin, 

laulutaitosi saa hyvää harjoitusta.)
7. Mäkärät pitävät huolen proteiinien saannista ja 

kuppaavat veresi puhtaaksi. Niiden myötä (voi-
ma)sanavarastosi laajenee.

8. Lohirieha tai sikajuhlat, ylenkatsoitko näitä 
joskus? Nyt ne ovat kesäsi kohokohta. Maail-
mankuvasi laajenee, kun vietät aikaa peräkylien 
Teboil-huoltoasemilla.

Houkuttaako gradun tekeminen 
valmiin aineiston pohjalta

Teksti: Lauralotta Muurinen ja Laura Vuoksenmaa
Piirrokset: Lauralotta Muurinen
Valokuvat: Laura Vuoksenmaa

Allekirjoittaneet viettivät kesänsä kasveja kartoittaen ja päättivät listata 15 syytä, 
miksi aineisto kannattaa kerätä ihan itse.

Puhdasta proteiinia sukkamehukastikkeella.
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9. Haaveiletko julkisuudesta? Saat kaipaamaasi 
huomiota, kun kaikki paikalliset ihastelevat tätä 
eksoottista ilmestystä, joka on vähintäänkin 20 
vuotta alueen keski-ikää nuorempi.

10. Sinun ei tarvitse ahdistua, jos mielesi tekee 
suklaata, sillä matkaa lähimpään kauppaan on 
10 km ja se on auki silloin kun olet maastossa.
(Jos sinulla käy hyvä tuuri, saatat jaksaa jonain 
päivänä hölkätä sinne ja voit syödä levyn tun-
nontuskitta.)

11. Saat kokea koko vuodenaikojen kirjon helteestä 
hallaan heinäkuun aikana (tietysti aina väärät 
vaatteet päällä).

12. Rahaa ei kulu vessapaperiin, kun asioit puskas-
sa monta kertaa päivässä. (Pätee myös pyykin-
pesuaineisiin, meikkeihin ja hiuslakkaan.)

13. Luulitko menkka- tai matkaturvotusta suurek-
si ongelmaksi? Kaikki palaa mittasuhteisiinsa, 
kun olet kokenut maastoturvotuksen.

14. Luulet oppineesi käyttämään GPS:ää.
15. Maastokausi takaa omintakeisen huumorintajun 

kehittymisen. (Tässä siitä todiste.)

Kilpailu: Arvaa, mikä vaatekappale on lempinimel-
tään Panu? 
<3: Lauralotta Muurinen ja Laura Vuoksenmaa

Vielä muutamia käytännönvinkkejä kasviruutujen 
tekoon:

• Jos et erota puolukkaa mustikoista, sitä on alle 
8%.

• Jos sara ei ole cespitosa, juncella, lasiocarpa tai 
vaginata, sitä ei ole olemassa.

• Varmista, että erotat seinä- ja kerrossammalen 
toisistaan. (Helppoa, vai mitä?)

• Puukeppi toimii haarukkana (hyvin).
• Risuista ja narusta voi rakentaa (melkein) neli-

ön mallisen kehikon.
• Sovi yhteinen koodisto parisi kanssa, niin tie-

dätte molemmat, mistä on kyse (siis tieteellisten 
nimien lyhenteisiin).

Kuka tarvii ruotsalaisia lusikan ja haarukan ristisiitoksia, 
kun metsästä löytyy männynrisuja?

Vaccinium myrtillus. Kuva: Mikko Karjalainen.
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Syyskuun alussa astuin sisään Oulun yliopistoon bil-
san fuksina. Ensimmäisenä koulupäivänä etsin pai-
kat opasteiden avulla ja kaikki oli muutenkin uutta. 
Iltapäivällä meidät jaettiin pienryhmiin ja tutustuim-
me hieman omaan ryhmäämme. Illalla tapasimme 
vielä fuksi- ja PRO-porukalla yhteisen illanvieton 
merkeissä. Uusia tuttavuuksia tuli tuona ensimmäi-
senä päivänä paljon ja tuli sellainen olo, että oppiiko 
kaikkia uusia nimiä ikinä edes muistamaan...

Ensimmäisellä viikolla olivat myös OLuT:n järjes-
tämät fuksikisat, joissa oli sanalla sanoen mielen-
kiintoisia tehtäviä aina juoponjuoksusta köydenve-
toon asti. Fuksikisat ja niiden jatkot olivat
lähinnä tutustumista uusiin ihmisiin.

Syksyn alussa meille esiteltiin myös yliopiston pal-
veluita ja opiskelijoiden käyttöön tarkoitettuja netti-
sivuja. Vierailut eläin- ja kasvimuseoihin olivat mie-
lestäni mielenkiintoisia. Talvipakkasilla voisi olla 
mukavaa joskus pistäytyä vaikkapa tropiikin läm-
mössä kasvimuseossa. Infotulvaan sisältyivät myös 
esittelyt WebOodista, Lukkarista, O365:stä ja Opti-
masta. Pikkuhiljaa näistäkin alkaa ymmärtää jotain, 
vaikka välillä Lukkari aiheuttaa edelleen ongelmia.

17.9. olikin sitten OLuT:n järjestämä fuksisuun-
nistus, josta olin kuullut paljon juttuja etukäteen. 
Innolla odotin kyseistä tapahtumaa, enkä joutunut 
pettymään. Meidän pienryhmämme oli liikkeellä 
pienellä porukalla, mutta silti tunnelma oli mahtava. 
Sijoitusta ei tullut, mutta uusia kokemuksia aina-
kin minulle kertyi huomattavasti. Sitten olivat vielä 
suunnistuksen jatkot Tivolissa, joissa taisin viihtyä 
lähes pilkkuun asti. 

OLuT:n fuksisitsit olivat myös syyskuun lopussa. 
Olin yksi niistä onnekkaista, jotka pääsivät mukaan 
sitseille. Kuten olin etukäteen kuullut, sitseillä syö-
tiin kylmää ruokaa, ja juotiin paljon. Sitseillä myös 
pidettiin paljon puheita ja laulettiin lauluja tutuil-
la sävelmillä, mutta uusilla sanoituksilla. Kaikil-
le avoimilla jatkoilla oli myös hyvä tunnelma, ja 
sielläkin tutustui uusiin ihmisiin. Jatkot päättyivät 
Teekkaritalolla noin kello viideltä aamulla. 

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna oli killan jär-
jestämä fuksiexqu Oulangan tutkimusasemalle.

Excubussissa odotin jännittyneenä mitä viikonlop-
pu toisi tullessaan ja toivoin mahtavaa reissua. En 
joutunut pettymään. Ensimmäisenä iltana rastikil-
pailussa tuli syötyä kylmää kaurapuuroa lattialta 
lautaselta ilman käsiä, mutta jälkeenpäin ajateltuna 
ei se niin paha kokemus ollut, kuin voisi äkkiseltään 
kuvitella. Exculla uusia tuttuja sai fuksien lisäksi 
myös vanhemmista bilsalaisista.

Ei koko syksy kuitenkaan pelkkää juhlimista ja reis-
saamista ole ollut. Luennoilla on pitänyt kulkea, 
ja ensimmäiset tentitkin ovat jo ohi. Solubiologian 
eläintieteen osuuden kanssa useampikin opiskelija 
tuntui olevan helisemässä, minä heidän mukanaan. 
Kaikenlainen muu ohjelma varsinaisen opiskelun 
ohella tasapainottaa arkea mukavasti. Jostain syystä 
nuo muut tapahtumat jäävät paremmin mieleen kuin 
esimerkiksi eliömaantieteen luennot. Marraskuussa 
aion suunnata Tissipaitabileisiin ja Luonnontietei-
lijöiden jouluristeilylle, ja myös lajintuntemustentit 
pitäisi suorittaa kunnialla.

Fuksin syksy
Teksti: Taija Häätylä

Kuva: Taru Suninen
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Introduction

Not much is known about the biology and evolu-
tionary history of moomins. The latest claim is that
moomins are primates (Happonen 2013). However, 
Happonen did not prove his claims by any scientific 
data, and his sources were dubitable.

The claim that moomins are primates was made pu-
rely of visual data from a distance. However, that
claim includes that they fulfill all the properties of 
mammals and primates. The only facts that were 
agreeable are the primate-like hands and hair at the 
tip of the tail. On the other hand, these could be re-
sult of convergent evolution. The apparent lack of a 
mandible and claws are certainly not properties of 
a mammal or even an amniote. This certainly gives 
rise to questions about the real classification of the 
moomins.

In this study, a wild moomin was catched in order to 
conduct anatomical, behavioural and physiological 
research to create a proper foundation for this rising 
field of study.

Material and methods

Capturing a moomin

A pit was dug at evening in Naantali. Liquid ex-
tracts of raspberry (Rubus idaeus) and solid pan-
cakes (Subcinericius) were placed in the pit. After 
night, the organisms in the pit were identified. When 
a moomin was encountered, it was tranquilized and 
put in a small cage.

External anatomy

The superficial anatomy was investigated by using 
traditional descriptive methods. The skin, extremi-
ties and meatus were especially under focus.

Physiology

Oxygen consumption and carbon dioxide producti-
on were measured to determine the basal metabolic 
rate (BMR) and heat production as a function of am-
bient temperature. Nociception was examined with 
a needle during anatomical study.

Behavior

The behavior of moomin was observed constantly 
during all steps in the research. The behavior was 
scored by equation

B = Σ☺/ Σ 
where B is the behavior coefficient, Σ☺is the num-
ber of happy faces accumulated by the moomin and 
Σ      is the number of accumulated sad faces. Moo-
min acquired a happy face every time it behaved 
well or made a nice drawing, and a sad face every 
time it decided to be a scumbag.

Vivisection

In the end, moomin was dissected alive to examine 
the internal organs, which the previous researches 
have ignored. The moomin was tied to an operating 
table, and ventral and cranial cuts were performed.

Results

The capture of a moomin was fast and efficient. The 
juice from raspberry seemed to be most attracting 
factor to lure a moomin. Along with the wanted in-
dividual, the pit contained several members of Co-
leoptera, one big ass spider, two hattifatteners, three 
elves, seven dwarves, nine men and one Dark Lord.

Moomin had only os – no urinary meatus, rectum 
nor nostrils could be located. The cauda was numb 
and could be rotated in any angle. Auricles were also 

Moomin biology – from morphology and 
physiology to life cycle and systematics

Dr. Juha Nuutila
Cryptozoology, Department of Quackery, University of Flimflam



18 Lehdykkä 3-4/2013

numb, and had no external acoustic meatus. Eyes 
were empty and dull. Limbs were similar to human 
limbs, and moomin could show signs of nocicep-
tion in these organs, albeit reduced. Abdomen and 
rostrum showed no signs of nociception.

During the fasting (2 days) for BMR, the moomin 
became lethargic and whiny. Moomin had slightly 
lower metabolic rate at rest at thermoneutral zone 
(295,15 K) than a human of same weight. Moomin 
increased its heat production in response to cooling 
ambient temperature. 

The moomin was a jerk (B=0.222). It tried to mani-
pulate the staff in order to escape. 

Vivisection revealed that the moomin had a living, 
yet exhausted human inside. The human was co-
vered in sweat-like mucus. Between the endoderm 
and the epidermis of the moomin the only visible 
substance to naked eye was wadding. The wadding 
was abundant especially in the area of abdomen and 
the rostrum. The moomin had no bones nor visible 
muscles.

Conclusion

The results point out that these vile beasts are cer-
tainly not mammals. No mammalian structures 
could be identified once the human inside the in-
testinum was removed. Morphologically most si-
milar animals live in the phylum Platyhelminthes. 
Distinctive features from other flatworms are that 
moomins have a tuft at the tip of their caudal end, 
are many times larger than the largest of Turbella-
ria, and are terrestrial. Their auricles have a special 
coloring to mimic mammalian-like ears, but serve 
no other function. Moomins seem to have male and 
female forms. Moomins might be a unique order in-
side Turbellaria, or a whole new class inside Platy-
helminthes. Genetic research needs to be conducted 
to solve the phylogeny.

The whole animal is dependent on a human who is 
utilized as a heat source, an endoskeleton and an 
enhanced motor system. The fact that moomins are 
reliant on humans matches perfectly with the fact 
that there are many orphans in the periphery of the 
Moomin Valley. It is obvious why Moominpappa 
was found in front of an orphanage – moomins in 
worm form devour juvenile humans whole. Figure 1 
demonstrates the hypothetical assimilation process. 
During the assimilation the moomin might atrophy 
its muscles to give space for the host, and to get the 
energy needed to change the phenotype to resemble 
a familiar anthropomorphic moomin seen in TV.

In order to prevent humans from slaughtering them, 
moomins in the anthropomorphic form try to befri-
end everyone around them and get to the top of the 
social hierarchy. A great help for achieving this is 
the sympathetic soft and round appearance, which 
may be due to wadding biosynthesis. This peculiar 
wadding might be synthesized from raspberry jui-
ce components, as moomins show a great affinity 
towards this specific juice. Even though moomins 
can survive in the cold due to a stable source of heat 
inside them, they can force their host to hibernate. 
This might be because of limited raspberry juice sto-
res during winter.

None have observed the reproduction of moomins, 
but in case they are part of Platyhelminthes, water is 
crucial in their life cycle. Moomins show an affinity 
towards seas and shores, which might be a clue that 
they lay eggs in the sea, and the offspring come from 
the murky depths to find a host. 

I, for one, welcome our new moomin overlords.

References
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Tiede on liian konservatiivista

Jotkut asiat muuttuvat hitaasti. Tieteen kuuluisi olla 
rajoja rikkovaa ja uutta etsivää, mutta tieteen tekemi-
sen malli on ollut hyvin konservatiivinen viimeisten 
vuosikymmenien ja -satojen aikana. Toiset pitävät 
hitautta merkkinä luotettavuudesta. Miksi vaihtaa 
hyväksi todettua järjestelmää toiseen? Koska tie-
dettä ei 2010-luvulla voi tehdä 1800-luvun mallilla. 
Koska tiede on ongelmissa ja sitä pitää auttaa.

Internet-ajan koittamisen jälkeen tiedettä on koh-
dannut kaksi suurta kriisiä. Tieteellisen tutkimuksen 
toistettavuus on osoittautunut luultua huomattavasti 
pienemmäksi 1,2.Toiseksi, tieteellisen tiedon lukitse-
minen yhä suurenevien maksumuurien taakse, vaik-
ka internet on tehnyt artikkeleiden jakamisesta käy-
tännössä ilmaista, on poikinut vastaliikkeen, joka on 
jo mullistanut tieteellisen julkaisemisen.

Toistettavuuden ongelma

Usko tutkimustulosten toistettavuuteen on kokenut 
kolauksia 2010-luvulla. Erityisesti biolääketieteen 
alalla tutkimusten toistettavuus on toisinaan surkean 
alhainen 3. Ei ole syytä epäillä, etteikö sama ongel-
ma vaivaisi kaikkia tieteitä. 

Huono toistettavuus voi johtua useista seikoista, ku-
ten:
• “Publication bias”, julkaisuharha, eli lehtien 

taipumus julkaista nollahypoteesin kumoavia 
tutkimuksia toisia herkemmin

• Pöytälaatikkovaikutus, eli tutkijoiden taipumus 
jättää nollahypoteesin voimaan jättävien tutki-
musten työstö artikkeliksi saakka kesken

• Huonot tilastotieteelliset käytännöt, esimerkiksi 
datan tarkastelu ennen hypoteesien muodosta-
mista (post-hoc analyysi)

• Sokkouttamattomuudesta johtuva tiedostama-
ton harha

• Datan tarkoituksellinen vääristely

• Alkuperäisen datan puuttuminen. Data voi olla 
kadonnut tai datan omistaja voi kieltäytyä tuo-
masta dataansa julki.

Monet näistä ongelmista ovat suoraa seurausta pe-
rinteisen tieteen tekemisen läpinäkymättömyydes-
tä. Toiset, kuten julkaisuharha, eivät suoraan riipu 
tieteen avoimuudesta. Kyse on tavallaan myös pöy-
tälaatikkovaikutuksesta ja julkaisuharhasta, sillä 
tutkijat pelaavat mieluummin tietokonepelejä kuin 
työstäisivät negatiiviset tuloksensa julkaisuiksi. 
Lisäksi julkaisijaa (tässä tapauksessa sanomalehti) 
kiinnostaa vain tilastollisesti merkitsevät tulokset.

Saatavuuden ongelma

Perinteinen tutkimuksen julkaisumalli on monella 
tapaa ongelmallinen. Tutkimus rahoitetaan julki-
sin varoin tai säätiöiden apurahoilla. Rahan lisäksi 
tutkimukseen upotetaan verta, hikeä ja kyyneliä. 
Vertaisarviointi tapahtuu tieteentekijöiden vapaaeh-
toistyönä opetuksen, ohjauksen ja tutkimuksen lo-
massa. Tämän jälkeen tutkimus julkaistaan lehdessä 
ja luovutetaan korvauksetta (joskus tutkimusryhmä 
joutuu jopa itse maksamaan pienen maksun) kustan-
tajan omaisuudeksi. Kustantajat pystyttävät artik-
kelin ympärille maksumuurit, ja yliopistot joutuvat 
maksamaan kustantajille saadakseen oikeuden lukea 
tutkimuksia, joiden tekemistä kustantajat eivät ole
tukeneet sentilläkään. 

Maksumuuriperiaatteella toimivat kustantajat hyö-
dyntävät tutkijoiden tarvetta saada tutkimuksensa 
julkaistua. Ilmiselvien kyseenalaisuuksien lisäksi 
periaatteesta on muutakin haittaa:

• Heikentynyt saavutettavuus. Maksumuurit vä-
hentävät artikkeliin viittaamista 4.

• Kustantajien monopoli. Alan toimijat pysty-
vät kiristämään yliopistojen kirjastoilta rahaa 
paketoimalla tuotteitaan sopivasti. Vaikka ar-
tikkelin julkaisemisen hinta on pudonnut run-
saasti internetin myötä, ovat kirjastojen lehtiti-
lauskustannukset nousseet. Edes varakkaimpien 

Avoin tiede - mitä se on, ja miksi 
sitä tarvitaan

Teksti: Konsta Happonen
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yliopistojen kirjastoilla ei ole rahaa kaikkiin tar-
vitsemiinsa lehtiin, samalla kun suurimmat kus-
tantajat tekevät jopa 40% voittoja tieteilijöiden 
vapaaehtoistyöllä 5.

• Tutkimuksesta kiinnostuneita ei-tutkijoita este-
tään hyödyntämästä tutkimuksen tuloksia.

Avoin tiede

Avoin tiede on joukko toimintatapoja, joilla pyri-
tään parantamaan tieteellisen tiedon saatavuutta ja 
läpinäkyvyyttä. Internetin ja sähköisen julkaisemi-
sen yleistymisen jälkeen ei artikkelin mukana mah-
dollisesti julkaistavan taustadatan määrä ole enää 
rajoitettu. Kaikki julkaisijat liittävät yhä useammin 
artikkeleihinsa lisämateriaalia, vaikkapa painettuun 
lehteen mahtumattomia graafeja ja esimerkkejä ai-
neistostaan. Avoimen tieteen tavoitteena on liittää 
jokaisen artikkelin mukaan kaikki artikkelin kan-
nalta olennainen taustatieto, mukaan lukien raaka-
data ja analyysihistoria. Artikkeli taustadatoineen 
saatetaan myös vapaasti luettavaksi, kopioitavaksi 
ja hyödynnettäväksi. Avoin tiede voitaisiin jakaa eri 
aspekteiksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Avoin saatavuus (Open Access)

Tieteellisen tutkimuksen 
tuloksia ei suojata mak-
sumuureilla, vaan artik-
kelit ovat vapaasti luet-
tavissa, kopioitavissa ja 
hyödynnettävissä. Avoin 
saatavuus hyödyttää ar-
tikkelin lukijan lisäksi 
auktoreita, sillä se lisää 
artikkelin näkyvyyttä ja 
sen myötä viittausmäärää 
4. Yleisimmin avoimet 
julkaisut rahoitetaan te-
kijöiltä perittävillä pro-
sessointimaksuilla, mutta 
myös muita malleja on. 
Monet OA-julkaisut luopuvat prosessointimaksuis-
ta yksittäisten artikkelien kohdalla, jos kirjoittajien 
taloustilanne sitä vaatii. 

Tutkijoiden lisäksi Open Access -julkaisut ovat 
tietoa muuten tarvitsevien ihmisten saatavilla. Esi-
merkiksi käyvät vaikkapa terveyskeskuslääkäri ja 
entomologian harrastaja. Näin avoimesta saatavuu-

desta hyötyy tutkimusyhteisön lisäksi koko laajempi 
yhteiskunta.

Avoin data (Open Data)

Tieteen periaatteisiin kuuluu tutkimuksen toistetta-
vuus. Eräs toistettavuuden vakavimmista puutteista 
on, että alkuperäisdatasta ei tutkimuksen julkai-
semisen jälkeen saada enää johdettua julkaisussa 
esitettyjä tuloksia. Jotta tällainen tutkimusten var-
mentaminen olisi mahdollista, tulisi tutkimusta var-
ten kerätty data olla avoimesti saatavilla. Avoimesti 
saatavilla oleva prosessoimaton raakadata on edel-
lytys avoimelle prosessille, joka kattaa myös data-
analyysin toistettavuuden.

Avoimessa datassa on muitakin hyötyjä, kuin data-
analyysin toistettavuuden lisääminen. Avoin data 
tarkoittaa, että tutkijoilla on entistä paremmat mah-
dollisuudet rakentaa uutta vanhan tutkimuksen pääl-
le. Kun tutkimuksen tulokset julkaistaan vapaasti 
saataville verkkoon, päällekkäisen tutkimuksen te-
kemisen tarve vähenee ja tieteen etenemisnopeus 
kasvaa. Avoimesti saatavilla olevan datan katoami-
nen käy myös monin verroin epätodennäköisem-
mäksi. 

Avoimessa datassa on kyse yleisen ja yksityisen 
edun konfliktista. Joillekin tutkijoille saattaa olla 
tärkeää pantata keräämäänsä dataa päästäkseen hyö-
tymään siitä myöhemmin, joko rahallisesti tai uusien 
julkaisujen muodossa. Kuitenkin valtaosa tieteestä 
rahoitetaan julkisin tai yleishyödyllisten säätiöiden 
varoin, ja rahoittajien tavoite on tällöin yleensä var-
mistaa rahoittamansa tieteen mahdollisimman suuri 
vaikuttavuus ja saatavuus. Avointa dataa onkin var-
sin runsaasti siellä, missä julkisella rahoituksella ke-
rätyn tiedon edellytetään olevan vapaasti saatavilla. 
Suomessa tällaisia aineistoja on saatavilla esimer-
kiksi maanmittaus- ja ilmatieteenlaitoksilta.

Avoin prosessi

Avoin data tekee järkeväksi myös koko tutkimus-
prosessin avoimen raportoimisen. Open Notebook 
Science (ONS) -termillä tarkoitetaan käytäntöä, 
jossa kaikki tutkimukseen liittyvä toiminta raportoi-
daan lähes reaaliaikaisena internettiin. Raportointi 
lähtee alkuperäisistä hypoteeseista ja tutkimussuun-
nitelmasta (samoista, jotka yleensä liitetään apura-
hahakemukseen), ja siihen sisällytetään kerätty data 

Kuva 1: Epävirallinen Open 
Access logo
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sellaisenaan, tilastoyksiköiden poissulkukriteerit, 
sekä kaikki tehdyt kokeet ja analyysit tuloksineen.
Avoimen tutkimusprosessin tarkoitus on ehkäistä 
tiedostamatonta (tai tietoista) omien hypoteesien 
suosimista ja huonoista tilastollisista käytännöistä 
johtuvaa p-arvojen paisumista. 

Perinteisen vertaisarvioinnin heikkoudeksi voidaan 
nähdä anonyymius ja suljettuus - arvoijathan an-
tavat kommenttinsa ilman nimiä. Artikkelin lukija 
ei yleensä saa tietää arvioijien kommentteja tut-
kimuksesta, saati arvioinnin vaikutusta artikkelin 
lopulliseen muotoon. Anonyymius mahdollistaa 
arvioinnin tekemisen hutiloidusti, ja anonyymi arvi-
oija voi myös käyttää valtaansa estääkseen itselleen 
epämieluisten tulosten julkaisemisen. Maailmalla 
onkin syntynyt projekteja, jotka käyttävät avointa 
vertaisarviointia (open review) joissa vertaisarvi-
ointi tapahtuu arvioijien omilla nimillä, ja artikkelin 
parantelu julkaisua varten tapahtuu julkisessa kes-
kustelussa. 

Avoin vertaisarviointi voisi lisätä arvioinnin luotet-
tavuutta, sillä arvioija joutuu laittamaan tieteellisen 
maineensa julkaistavaksi suosittelemansa artikkelin 
pantiksi. Etenkin pienillä aloilla avoin arviointi lisää 
tutkijoiden ja arvioijien kytkösten läpinäkyvyyttä. 
1760-luvun jalkinemuodin kulttuuriantropologian 
tutkijat kun ovat joka tapauksessa läheisissä väleis-
sä ja/tai kilpailijoita. Jotkut näkevät itsessään arvok-
kaana parannuksena, että avoimessa arvioinnissa 
artikkelia kehitetään avoimesti keskustellen nimet-
tömän kommentoinnin sijaan. 

Pisimmälle vietynä avoin tiede mahdollistaa avoi-
men osallistumisen tieteellisiin projekteihin. Täs-
sä visiossa tutkimus toimisi samalla tavalla kuin 
avoimen lähdekoodin (Open Source) ohjelmistojen 
kehittäminen. Tutkimusryhmät muodostuisivat tut-
kimuskysymysten ympärille vapaasti ja joustavasti 
internetissä. Tutkimus pilkottaisiin pieniin osateh-
täviin, joita toteuttamaan voisi tulla kuka tahansa 
osaava ihminen. Avoimen datan ansioista projekti 
voisi haarautua asiaa eri näkökulmista tarkastele-
viksi rinnakkaisprojekteiksi, ja avoimen prosessin 
vuoksi kaikki tutkimuksen tulokset olisivat muun 
tiedemaailman (ja miksei muunkin maailman) käy-
tettävissä, esimerkiksi meta-analyyseihin.

Loppuhuomioita

Avoin tiede on kattotermi, jonka alle mahtuu mo-
nenlaisia tieteen läpinäkyvyyttä lisääviä ilmiöitä. 
Tässä niistä on mainittu vain osa, ja vain yhdellä 
tavalla ryhmiteltynä. Maininnan arvoisia olisivat ol-
leet lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö 
tutkimuksessa ja analyyseissä käytetyn koodin jaka-
minen (code sharing). 

Monet jutussa kuvatut aspektit on esitetty spektrin 
ääripäästä. Todellisuudessa esimerkiksi avointa saa-
tavuutta ja prosessin avoimmuutta on monenlaista 
sorttia. Lisätietoa asiasta voi etsiä vaikkapa haku-
sanoilla “self-archiving”, “green open access” ja 
“open access hybrid model”. Avoin tiede on liian 
laaja aihe kattavaa esittelyä varten yhdessä lyhyeh-
kössä lehtijutussa, eikä kirjoittaja sitä paitsi ole alan 
asiantuntija.

Avoin tiede ei ole pakettiratkaisu. Eri ihmiset kan-
nattavat erilaisia yhdistelmiä avoimuuden lähesty-
mistavoista. Avoimuuden tarve kunkin tutkimuksen 
kohdalla on tietenkin kytköksissä tutkimuksen laa-
tuun, kuten kaikki muutkin tutkimuksen aspektit. 
On esimerkiksi perusteltua esittää teoreettiselle ja 
empiiriselle työlle erilaiset avoimuuden vaatimuk-
set. 

Jutusta on toivottavasti käynyt ilmi, että avoimuus 
ei ole erillinen tieteentekemiseen liittyvä lisäosa, 
jonka voi joko sisällyttää tai olla sisällyttämättä 
tutkimukseensa. Avoin tiede on vaikuttavimmillaan 
perinteisestä täysin eroava lähestymistapa tieteen 
tekemiseen, jossa korostetaan yhteistyön, jakami-
sen ja avoimen keskustelun positiivisia vaikutuk-
sia tieteelle. Uuden teknologian ja uuden filosofian 
vaikutukset tuntuvat paljon laajemmalla kuin mitä 
tässä on ehditty esitellä. Esimerkiksi tieteellisen 
tutkimuksen lopputuotteesta, artikkelista, käydään 
tällä hetkellä todella mielenkiintoista perusteita ra-
visuttelevaa keskustelua, joka liittyy muttei pelkisty 
keskusteluun avoimesta tieteestä. 

Avoin tiede ei monessa suhteessa ole vielä tutki-
muksen valtavirtaa. Open Access ja julkiset, avoi-
met tietopankit kuitenkin osoittavat, että trendi on 
kasvava. Kun tulevaisuudessa tutkijoista valtaosa 
on ihmisiä, jotka ovat kasvaneet koko elämänsä in-
ternetillisessä maailmassa, voidaan olla varmoja että 
tieteen tekeminen näyttää hyvin erilaiselta kuin nyt.
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Kirjoittaja toivoo, että avoimesta tieteestä keskus-
teltaisiin enemmän. Oulun yliopiston avoimen tie-
teen käytännöistä lisää tietoa toivotaan lähetettä-
väksi osoitteeseen
konsta.happonen@gmail.com
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Pacific Rim

Kesän hittileffa Pacific Rim – hyökkäys maahan oli 
valtaisa menestys eikä syyttä. Viihdyttävämpää elo-
kuvaa saa hakea. Elokuva oli myöskin hyvin opetta-
vainen: tiesittekös muuten, että Kaiju on japania ja 
tarkoittaa suurta hirviötä ja että Jäger on metsästäjä 
saksaksi? Ai, no tiesin minäkin tuon jälkimmäisen. 
Elokuvassa kolossaaliset mechat antavat ja ottavat 
turpaansa saman kokoluokan hirviöiltä, välillä myös 
isommilta. Toimintaa tasapainotetaan mielestäni 
(tosin eräs kollegani on rohkeasti eri mieltä) mu-
kavasti pienellä ihmissuhdedraamalla. Viihdyttävin 
leffa, minkä olen nähnyt vähään aikaan, tosin turha 
tästä on mitään elämänohjeita etsiä. 

A Perfect Getaway

Trooppisiin maisemiin sijoittuvassa jännityselo-
kuvassa ihastuttavat pariskunnat reppureissaavat 
Hawaijin kauniissa maisemissa. Samoille kulmille 
on myös eksynyt pariskuntia murhaava, niin ikään 
pariskunta, joka aiheuttaa pelkoa ja kauhua muille 
lomailijoille. Murhaajien henkilöllisyys vaihtelee 
katsojasta riippuen kerrasta vähän useampaankin. 
Elokuvan viihdyttävyys perustuukin juuri tähän 
mysteeriin, joten en jatka tästä sen enempää. Ano-
nyyminä pysyttelevä kommentaattori T. Käpylä, tai 
sanotaan mieluummin Teemu K., kommentoi seu-
raavasti: ”Luota itseesi ja päättelykykyysi katsojana, 
mutta älä liikaa.”

Dreamcatcher

Ranskalaisvahvistuksemme ehdotus. Ainakin puo-
leenväliin elokuva on erittäin mielenkiintoinen, 
mutta ei varmaankaan tee kunnolla oikeutta alku-
peräisteokselle. Talvisiin maisemiin sijoittuva elo-
kuva neljästä kaveruksesta, jotka metsästysretkellä 
kohtaavat metsässä hortoilevan miehen, joka kärsii 
pahoista ilmavaivoista. Muutamaa veripisaraa myö-
hemmin väistelläänkin ympyräsuisten eläinluokan 
hyökkäyksiä ja armeijakin saapuu paikalle leikki-
mään. Heitetään sekaan vielä vähän telepatiaa ja
avot. Katsojaltaan ehkä vähän armoa vaativa elo-
kuva on kuitenkin aika viihdyttävä ja kannattaa vil-
kaista, jos mahdollisuus tulee. Jos ei muuten, niin 
onhan sen nimi kuitenkin aika siistin kuuloinen: 
Unensieppaaja... no, minusta ainakin.

Bilsan leffanurkka
Teksti ja sarjakuva: Joni Saarinen

Jälleen on tullut aika antaa piinkovia leffavinkkejä killan lukuisille leffafanaatikoil-
le. Lukuisten lukijapalautteiden myötä otin ehdotuksiakin vastaan tällä kertaa ja 
näin mukana on myös ranskalaisen kollegani Paulin minulle ehdottama leffa. Vaik-
ka nämä elokuvat eivät sitten kelpaisikaan, niin toivotan joka tapauksessa antoisaa 
leffasyksyä.
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Päähenkilöt: Anna & Stiina ja niitten  kemistisherpat
Tapahtumapaikka: Nuorttijoenvarsi (molemmin 
puolin), Kemijärvi, Oulu
Ajankohta: muuan alkusyksyinen pidennetty 
viikonloppu

Päivä 1

Lähtö kappelin parkkipaikalta, autoilijat myöhäs-
sä (no, pitihän meidän pakata itsemme siihen kop-
peroon ensin!). Ohjelmassa: pakkaamispalapeli. 
Autossa istumista ja eväiden syöntiä (huom. liian 
löysiä munia ei joka poika suuhunsa pistä). Auton 
jarrut toimivat välillä melko itsenäisesti. ABC Ke-
mijärvellä oli ongelmia pizzojen kanssa, mutta pul-
lakahvien jälkeen ei jäänyt yhtä pizzaa ikävä. Perille 
löydettiin hassuja hiekkateitä pitkin. Rinkat niskaan 
ja mettään. Ensin pieni rehevä metsä, sitten jokea 
myötäilevä niitty täynnä jo syksyn kellastamaa kel-
taängelmää. Käpyteltiin. Polku erkani joesta suun-
naten ylemmäs kivikkoihin ja mäntymetsiin. Kä-
pyteltiin ja nähtiin muutama kalastaja. Käpyteltiin 
lisää. Leiriydyttiin Kutunivojen yläpäähän. 

Päivä 2

Herätys! Linnut mekkaloivat, yksi oli jokin kum-
mallinen tikka (pohjantikka kenties?). Matkaa pää-
tettiin jatkaa kalastajien tallustamaa polkua pitkin 
aivan joen tuntumassa, kun varsinainen vaellusreitti 
olisi mennyt ylempänä mäntymetsässä. Päätös tun-
tui hyvältä, kunnes polku muuttui heinäpajurytei-
köksi. Nähtiin koskikara tai pari. Sopivassa kohdas-

sa hypättiin taas ylemmälle polulle. Käpyteltiin ja 
pidettiin mustikkataukoja (noin 20 tunnissa). Polku 
nousi melkoisen paljon ja sen sitten huomasikin nä-
köalapaikoilta, näkymä oli muikea ja täynnä kiveä. 
Pikkuhiljaa aloimme lähestyä rajavyöhykettä, jonka 
tuntumassa silta sijaitsi. Ensin tuli hirmuisa alamä-
ki. Metsään ilmestyi lisää kuusia ja lehtipuita sekä 
maitohorsma-mesiangervometsiköitä. Kaksi reip-
pailijaa saavutti seurueemme, menivät saman reitin 
kahteen päivään, olimmeko me hitaita?(Toisaalta 
liian kova vauhti aiheuttaa pinkkien lohikäärmeit-
ten ja vihreiden virtahepojen ilmestymisen, eivätkä 
ne ole kohteliaita.) Toista yötä varten leiriydyimme 
Kolsankoskenojalle. 

Päivä 3

Herättiin, syötiin, pakattiin ja lähdettiin. Kosteik-
kokohtaa lukuun ottamatta matka oli kuiva ja am-
piaispitoinen. Karttaan merkityistä nuotiopaikoista 

Näköalapaikka nro. 1.

Nuorttijoki
Teksti ja kuvat: Stiina Lehmus ja Anna Lukkarinen
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ja kodista sunmuista ei aina oikein tiennyt, sijait-
sevatko ne joen varrella vai vaelluspolulla, tästä 
syystä päätimme pitää ruokatauon sivujoen varrella 
kun odottamaamme nuotiopaikkaa ei löytynytkään. 
Sillalle trangiat kasaan ja niin, murua rinnan alle. 
Syöminkien jälkeen matka jatkui mäkeä ylös ja 
siellähän ne puuvaja ja huussi ja nuotiopiiri olivat! 
Matka jatkui. Tuli suuren päätöksen aika. Karhu-
ojalle olisi ollut muutama kilometri ja siellä sau-

na. Mennäkö saunaan ja lähteä seuraavana päivänä 
myöhemmin takaisin, vai kävellä suoraan Mettopa-
lon autiotuvalle, nukkua semikunnolla ja olla ken-
ties ihmisten aikaan takaisin Oulussa. Päädyimme 
jälkimmäiseen. Pulahdimme (mölskähdimme)kui-
tenkin jokeen.

Päivä 4

Herätys ja matkaan! Viimeiset kilometrit olivat ly-
hyitä. Saavuimme kalamiesten valloittamalle tu-
valle ja jatkoimme matkaa ylityspaikkaan. Se oli 
jännittävä. Vettä oli melkein polveen asti ja tukena 
oli vaijerista roikkuva köysi. Crocsit osoittautuivat 
parhaiksi ylityskengiksi. Vetisen koettelemuksen 
jälkeen saavuimme pian takaisin parkkipaikalle, 
jossa ajoittain uskollinen menopelimme jo odottikin 
meitä. Tokihan sekin tarvitsi jotain kulkeakseen, jo-
ten pääsimme bensaostoksille vähän erikoisempaan 
paikkaan kuin perusabsille. Savukoskella pääsim-
me tutustumaan paikallisiin vähemmän selviin se-
täihmisiin, jotka oikein arvasivat meidät muualta 
maailmalta tuleviksi johtuen sherpojen hitusen pi-
demmänpuoleisista pääkarvoista. Paluumatkankin 
syömiset hoidettiin Kemijärvellä, mutta ABC vaih-
tui paikalliseen känkkylään, joista viimeisenä mai-
nittu vei voiton 10-0.

← Nuorttijoki on kalastajien suosiossa.

Metsässä istui tonttu puunnokassa. Polut olivat hyvin 
merkittyjä ja helppokulkuisia, portaitakin oli.

↓ Huisi ylitys ja kivat narut. Kalvohousujen lahkeen 
remmitys kengän päälle ei ollut toimiva ratkaisu veden 
kengästä pois pitämiseen.
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ASFALTTI-INTIAANI
runoillut Milla Koramo

Asfaltti-intiaani kulkee
pörhistää velhonahkansa

tuulen hännälle.
Intiaani tuntee havun, kutsuu
sen seuralaisia oudoin kielin.

‘Epifyytti’ sanoo intiaani ja puu herää.
Ravintonsa hän nostaa nummilta

kaksin käsin.

Asfaltti-intiaani kulkee
mokkasiineissa muovisissa,
kirves teipattuna vyölle

vyö piirongin poimuun painettuna.
Ei ole enää lauluja, ei henkeä

kuolevien piipylväiden metsässä.
Niin intiaani kulkee

kulkee, elää ja uneksii
hämärästä havusta, kuusenkerkän hengestä, kasteesta,

tuoksusta sammaleen ja suon
merkeistä metson
hiestä hirvaan,

ravista rinnalla puron
Illan pilkkeestä, josta heijastaa kasvonsa

kerran himmenneet, mutta ei koskaan kadotetut.

Onnekseen on asfaltti-intiaani
kasvanut keskellä luonnon

‘Minkä luonnon?’ kysyy intiaani
‘Oli vain kesyä kangasta mantereella,

jonka asfaltti rajautuu mereen’
Ja kirves vyöllään intiaani kääntyy

astuu velhonahkastaan, loikkaa.
Lyövät aaltonsa tyhjiin munankuoriin.

Kuva: Mikko Karjalainen.
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Yliopisto. Sieltä on nähty kävelevän ulos maiste-
reita, tohtoreita ja professoreita, joiden bleiserei-
den kyynärpäihin on ommeltu nahkapaikat. Sinne 
pyöräilee joka päivä sekä hipstereitä että hevareita 
täyteen ahdetut reput selässä. Sieltä valmistuvat bio-
logit, lääkärit ja fyysikot. Mutta mitä yliopisto on 
oikeasti? Mitä se on fukseille?

Yliopisto on ystäviä. Suunnistukset, sitsit, illanistu-
jaiset, futisturnaukset - rakkaalla lapsella on monta 
nimeä. Perimmäisenä tarkoituksena lurkkii yhdessä 
hauskan pitäminen ja ihmisten toisiinsa tutustutta-
minen. Yliopistolta löytyy tuhansia ihmisiä, joiden 
joukosta jokainen varmasti löytää vertaisensa, jos 
vain uskaltaa etsiä!

Yliopisto on biletystä. Se on sitä kun herätään 
maanantai-aamun luennoille eilisillan bileet vielä 
ohimoissa jyskyttäen. Kävely saattaa olla hieman 
huteraa, mutta persikka-Gefilusmehun voimin me 
nuutuneet fuksinplantut vaellamme kuuntelemaan, 
mitä opettajalla on sanottavaa. Yliopisto on siis 
myös oloja. Kuin kasvit valoa me biologinversot ta-
voittelemme noita arvon mittaajia, statuksen osoit-
tajia, joita myös haalarimerkeiksi kutsutaan. Niin 
kauniisti ne välkkyvät toisen vuoden opiskelijoiden 
takataskuissa aiheuttaen syvää, kokonaisvaltaista 
kunnioitusta. Niin kauniisti.

Yliopisto on unelmia. Täällä pääset opiskelemaan 
sitä, mistä olet haaveillut. Ei enää kuivia, epäkiin-
nostavia oppiaineita jotka eivät liity tulevaisuuden 
alaasi lainkaan. Ei sanakokeita luonnontieteilijöil-
le eikä kemiantunteja humanisteille. Täällä pääsee 
opiskelun ytimeen. 

Yliopisto on valintoja. Menenkö syömään Juliniaan 
vai Dataniaan? Tuleeko minusta geneetikko vaiko 
ekologi? Pääpointti on, että saat tehdä kaikki valin-
tasi itse. Saat valita, menetkö luennolle vai jäätkö 
nukkumaan vielä tunniksi. Liian usein se jälkimmäi-
nen tulee valittua, mutta ainakin se on oma valinta!

Yliopisto on aikuisuutta. Täällä saadaan ensimmäi-
nen maistiainen tulevaisuuden työurasta. Vastuu 

omasta opintomenestyksestä on täysin omilla har-
teilla, eivätkä kenenkään vanhemmat patista teke-
mään kotiläksyjä tai istumaan tunneilla. Ne täytyy 
päättää tehdä itse.

Yliopisto on makaroonia ja tonnikalaa. Opiskelijalla 
ei koskaan ole liikaa rahaa. Onneksi on Julinia, jossa 
saa vetää mahan täyteen kelpo kotiruokaa jota su-
latella ähkyssä loppupäivän luentojen ajan. Välillä 
fuksin jalka myös erehtyy Kauppuri5:n taivaallisis-
ta mutta taskuttyhjentävistä porteista sisään nautti-
maan jumalten murkinasta. Tämän tekstin nimi voi-
si ollakin Oodi Kauppurin Sipulirenkaille.

Yliopistossa mennään pintaa syvemmälle. Meris-
teemi, parenkyymi, desmosomi. Epidermi, skleren-
kyymi... Endosytoosi? Pitääkö nämä oikeasti osata? 
Yliopistossa ei otetakaan enää kaikesta pintaraa-
paiua, vaan paneudutaan yhteen tiettyyn aineeseen, 
oli se sitten kemia, biologia tai fysiikka. Tulet op-
pimaan omasta alastasi lähes kaiken, mitä siitä on 
opittavana. Osaat vastata jokaisen sukulaisen ja 
tuttavan esittämiin kysymyksiin siitä, minkälajisen 
rehun hän on pihastansa löytänyt.

Yliopisto on tenttejä. “Humanistit saavat jaaritella 
niin paljon kuin haluavat, mutta teidän tieteilijöiden 
pitää mennä suoraan asiaan.” Opettajan sanat kai-
kuivat tyhjässä päässäni kimpoillen seinältä toiselle. 
Tuijotin eteeni heijastettuja kysymyksiä typertynyt 
ilme kasvoillani - En muista mitään. Melkein hävet-
ti palauttaa opettajalle lappu jota oli koristettu vain 
muutamalla rivillä harakanvarpaita. Lähdin salista 
pahantuulisena ja pelokkaana arvosanastani, vaik-
ka illalla siinsi kauan odotettu ystävän tapaaminen. 
No, onneksi on uusinnat. Se oli ensimmäinen koke-
mukseni tentistä. Huhu on kiertänyt, että niitä olisi 
tulossa lisää...

Kaiken kaikkiaan Oulun yliopisto on se paikka olla, 
jos halajat korkeatasoisen ja kansainvälisesti laa-
dukkaan koulutuksen. Täällä on hyvä viettää elä-
mästä sen viitisen vuotta, miksei enemmänkin. 

Tervetuloa!

Oodi yliopistolle
Teksti: Veera Timonen
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Kokouspöytäkirja
- ja yleinen oppositio huutelee vieraisiin pöytiin

Paikalla: Sekalainen seurakunta. Osa osallistujista katosi jonnekin tarkemmin määrittelemättömänä ajan-
kohtana. Osallistujien nimet suojattu poliittisen vainon uhan tähden.

1. Kokouksen avaus
Pohjustetaan kokousta saunomisella ja pöytäjuomilla
Avataan kokous Toppilassa 14.10 klo.22.00

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous ei ole laillinen eikä päätösvaltainen

3. Ääntenlaskijoiden valinta
Ei me niitä tarvita, osataan me laskea

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Mennään vaan eteenpäin ja katotaan nyt mitä mieleen tulee

5. Nimetään oppositio:

PERUSKILTALAISET - TRUE BIOLOGISTS
Haluamme herättää keskustelua!

6. Päätetään, että opposition yksimielisyys ei ole vaatimuksena esitysten läpimenolle.

7. Hallituksen päätökset
Kokouksen koollekutsuja esitti huonoimman vitsin ikinä. Vastustetaan kaikkia hallituksen päätöksiä. 
Vastustetaan jyrkästi uutta paskaa haalarimerkkiä. Ehdotetaan tilalle “Mantsalaiset: menkää pois!” 
-merkkiä.

8. Hallituksen rekrytointi
Me haluamme äänestää! Vastustamme virkojen periytymistä. Emme kyllä tiedä miksi...

9. Vastalehdykkä
Koska nykyinen Lehdykkä on liian hallitusmyönteinen, ehdotamme varjolehdykän perustamista. Ja 
kaikenlaista muutakin varjotoimintaa. Lisäksi killalle tulisi hankkia jokunen sateenvarjo, joita ihmiset 
voisivat lainata kotimatkansa ajaksi. Päivänvarjoilla ei sen sijaan tässä killassa ole mitään käyttöä. 
Kiltahuone pitää saada varjoisaksi. Markiisit pysyvästi alas! Auringonottoa varten rakennettakoon 
täysinvarusteltu terassi.

10. Kiltahuone
Vastustetaan lastentarhaverhoja, paitsi kun on lapsia paikalla. Vastustetaan, että kiltahuoneen jääkaa-
pista oli heitetty pois täysin hyvä kantaaottaneen hätävaraleipä, josta oli haukattu vasta kahdesti! Vas-
tustetaan, että uudelle kiltahuoneelle tulee luonnon valoa ja päivällä on lämmin. Vastustetaan, että kil-
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tahuoneella tulee kylmä, koska pidetään ikkunoita auki, kuten tämänkin kokouksen ajan. Lukkiutuva 
alakerran sisäovi on perseestä, killan tulee hankkia jokaiselle jäsenelleen tiili, jolla se voidaan pönkätä 
auki! Isännät myös kysyvät, että mikä perhana siinä on, että tauluja ei saada seinälle! Vastustetaan 
kahvin maksullisuutta. Vastustetaan, että ihmiset eivät maksa piikkejään. Vastustetaan kiltahuoneella 
lausetta ”Pitäiskö mun oikeasti lähteä” esitettynä tunnin välein.

11. Jääkiekkopeli
Vastustetaan jääkiekkopelin käyttämättömänä lojumista, saatana! Vastustetaan uutta jääkiekkopeliä, 
joka ei ollut aloittelijaystävällinen. Vastustetaan, että se on rikki. Tämänkin kokouksen tilalla oltaisiin 
voitu pelata jääkiekkopeliä.

12. Kiltahuonekierros
Ei kyllä tulla osallistumaan tänäkään vuonna. Ei tänne tarvita uusia ihmisiä

13. Liikuntavuorot
Ovat väärään aikaan ja väärissä paikoissa. Ja vääriä lajeja. Esimerkiksi Calvinball. Ja ne liikunta-
vuorot voisivat olla myös nettisivuilla. Siellä on hieno kalenterikin.

14. Facebook
Vastustetaan sosiaalista mediaa ylipäänsä. Laitetaan killan sivulle ne bilemainokset. Siellä on hieno 
kalenterikin.

15. Külttüüritapahtumat
Ehdotetaan kiljuiltaa. Vaaditaan luontoiltoja.

16. Bileet
Vastustetaan hyvien bileitten poisjättämistä, kuten junttibileet ja sadarit, paitsi siinä tapauksessa että 
ne ovat tulossa tai siinä tapauksessa, että ne ovat paskat. Vastustetaan bileitä muitten kiltojen kanssa, 
koska kuka jaksaa tuntemattomia kännisiä ääliöitä, kun tutuissakin on kestämistä. Halutaan enem-
män bileitä joihin voi tuoda omat juomat. Fuksiexcut useammin! Miksi vain paskoja bileitä, kuten 
tissipaitabileet, jotka on ihan paskat vaikkei niissä ole kantaaottanut käynytkään. (Kokoukseen pai-
kalle osuneen välihuomautus: ”Mitää, mutta naisilla on kivaa, kun ne voivat silloin käyttää vaatteita, 
joita eivät voisi muuten pitää ilman, että tulisivat leimatuiksi huoriksi ja raiskattaisiin!”) Ehdotettiin 
varjobileitä, kuten miestissibileet ja varjoristeily. Miksi ainoat tulevat bileet kirjoitushetkellä ovat 
lääkiksen kortonkibileet.

17. Risteily
Ei päästy risteileen, mut ei oltais haluttukkaan, koska kakka reissu. Bussissa olis kivapököttää, mut 
joutuu oleen laivassa. Ehdotetaan, että ajetaan Oulua ympäri 18 tuntia ensi vuonna. Ja ilmoittautu-
minen killan bussiin vain kiltalaisille. Kokoukseen osallistuneita harmitti, kun eivät mahtuneet edes 
jonottamaan.

18. Caio
Vastustetaan uutta Caioa, vanha oli paska, mutta siedettävä, miksi |||||||||||||||| karaoke ja musiikki niin 
kovalla. Halutaan takaisin vanha Caio ennen remonttia.

19. Pienryhmäohjaus
Ei nyt muistu mieleen mikä tässä oli vialla, mutta jotain kuitenkin, samapa tuo kunhan valitetaan...
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20. Humanistit jullessa ja snellussa
Vastustetaan humanisteja yleensä ja maantieteilijöitä erityisesti, minkä vuoksi kumpienkaan kanssa 
emme ole olleet tekemisissä. Vastustetaan humanisteja jullessa! Mikseivät ne pysy omassa ruokalas-
saan, vaan tukkivat meidän linjastot? Vastustetaan, että uudessa uusitussa snellussa on niin paljon hu-
manisteja. Vastustetaan että A-oikeudet omaavassa snellussa ei myydä olutta! Kantaaottaneellekkaan 
ei myyty isoa olutta!

21. META
Vastustetaan Saksan liittokansleria tarkemmin määrittelemättömistä syistä. 
Vastustetaan mantsan paskoja kurssikäytäntöjä, |||||||||||||||||| intensiivikurssit! 
Muovilta maistuva gini on pahaa. Ja juilii ikävästi aftoissa. 
Vastustetaan veronkiertoa (mikäli se ei ole fiksusti toteutettua).
Ja |||||||||||||||! Missä on natsibileet!
Vastustetaan muistin toiminnan heikkenemistä alkoholin vaikutuksen alaisena ollessa.
Vastustetaan parran väärinkasvua.
Vastustetaan kokouksen sihteerin niuhotusta.
Vastustetaa häiriökäyttäytymisen vastustamista humalassa
Vastutetaan häiriökäyttäytymistä
Vastustetaan perseiden pyyhkimistä pyyhkeisiin.
Vastustetaan viinapullojen liian hidasta tyhjentymistä.
Kannatetaan morjestamista.

Viinat vähenneet merkittävästi ja päätettiin perustaa kiltaan uusi toimihenkilön virka, musiikkivatsahaava, 
jolla on absoluuttinen valta bileiden musiikin suhteen. Toivomuksia voi esittää kahdenkeskisessä keskuste-
lussa ENNEN bileitä. 

Toinenkin hyvä idea oli, odottakaa hetki. mikä |||||||||| se oli. ei muisteta nyt, keskustelu siirtyköön myöhem-
mäksi. |||||||||| kun se oli hyvä. mietttiin musiikkivastaavajuttua ja unohdettin mikä se oli jotain tekemistä fes-
tarin kanssa, muttei liittynyt siihen. VASTUSTETAAN EDELLEEN HUMALAISIA MUISTIKATKOK-
SIA. Tähän väliin uusi kirjuri ihmettelee muistikatkoja. Koollekutsuja: ||||||||||||||| TOI KIRJOTTAA KOKO 
AJAN. mikä se oli. bourbon, tuo se takaisin. se juttu olisi pelastanut koko killan. Paska bourboni sen vika. 
se on hyvää bourbonia oikeesti, kirjurikin myöntää että ihan juotavaa vaikkei asetonista pidäkään. MIKÄ 
|||||||||||||| SE OLI? Kirjuri tuli liian hitaasti paikalle, eikä asiaa saatu kirjattua ylös. Mutta kaiken kaikkiaan 
kantaaottava näkisi että kokous on onnistunut vaikka muutama konsoantti jääkin pois. Ihan hyvä vaikka 
budejetti olikin paska. Lasji kolahtaa raskaasti pöytään. |||||||||||. Basso oli yhdistävä tekijä. |||||||||||||| TOI KIR-
JURI KIRJOTTAA KOKO AJAN, LOPETTAIS JO. Old engine oil on hyvää olutta. SE OLI OIKEASTI 
HYVÄ IDEA. SE LIITTYI OIKEASTI KILTAAN. SE OLI HYVÄ IDEA MUTTEI ||||||||||||| HYVÄ IDEA. 
tää on melekin kuin runo |||||||||||||||. kokous meni täysin kuin kantaaottava kuvitteli. jahka pöytä on tyhjä men-
nään juomaan vodkaa muualle. Koollekutsuja huomauttaa että alkoholista tulee humalaan ja toteaa olevansa 
päissään. Eläkeläisten Herra Kekkonen pitää laittaa laulukirjaan. ME PUHUTTIIN SIITÄ KUINKA HYVÄ 
TYYPPI SE YKSI TYYPPI ON. ei se kyllä kiltaa pelasta. |||||||||||||| TOI TEKSTIPÄTKÄ ON VENYNYT 
PITKÄKSI LOPETTAIS JO. 

Aarne tenkasen biisi Kyllä sitä vielä yhdet kestää on vedenjakaja teinikännien ja elämän välillä. juoppo 
ja vanha ennen kuin aikainen. pullon henki juoppoja varjelee. bourbon loppui, se tarkoittaa että meillä on 
vodkaa, hehei. litra. ||||||||||...

Koollekutsuja on |||||||||| päiussään. persiillä ei levitoida... (Jälkihuomautus: Hyvässä humalassa näyttäisi 
olleen kirjurikin ja tässä vaiheessa kokous on varmaan päätetty)
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Possu, vähemmän tuttavalliselta nimeltään Luon-
to-Liiton Pohjois-Suomen piiri, on monipuolinen, 
leppoisa ja toimijoidensa näköinen järjestö. Kuten 
nimestä saattaa arvata liittyy sen toiminta aina joten-
kin luontoon, ja ympäristöön. Toiminta on erityisesti 
suunnattu lapsille ja nuorille, onhan Luonto-Liitto 
Suomen luonnonsuojeluliiton alainen nuorisojärjes-
tö. Täten possujenkin vakituisia aktiviteetteja ovat 
lasten luontokerhojen tai kesäleirien pitäminen sekä 
kouluvierailut eri teemojen ympärillä. Possut myös 
järjestävät ympäristötoimintapäiviä muiden järjestö-
jen kanssa ja pyrkivät siihen, että aikuisten matkassa 
myös lapset voivat osallistua luontotouhuiluun.

Possu järjestää ehtiväisenä menijänä toki toimintaa 
vähän varttuneemmillekin, ja tähän toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki biologit ja biologin alut Luonto-
Liiton jäsenyyteen katsomatta. Possu on järjestänyt 
esimerkiksi erilaisia retkiä: viime syksynä käytiin 
karpaloita keräämässä ja talvella otettiin suunta 
kohti Oulun pilkkimestoja, keväällä taas hamuiltiin 
Hietasaaressa osana valtakunnallista kevätseuranta-
kampanjaa. Muuta toimintaa ovat olleet vuotuinen 
ilmastolakia ajava lumiukkotempaus Otto Karhin 
puistossa, Sanginjoen ulkometsien suojeluun varoja
kerännyt Save Sanginjoki -tukikeikka Ykän pubissa, 
auringonkukkien istutus Oulun Mahdollisuuksien 
torilla sekä ympäristöystävällisiä yrittäjiä ja ihmisiä 
yhteen kokoava joulutori Kulttuuribingolla.

Tällä hetkellä retkirintamalla on suunnitteilla vähän 
kaikenlaista luontokuvauksesta keväiseen hortoilu-
retkeen luonnonantimien perässä sekä yhteismatka 
Ruotsin Jokkmokkin ympäristökonferessiin. Muu-
ta toimintaa on luvassa ainakin kasvisruokapiirin 
muodossa, myös joulutori ja lumiukkotempaus ovat 
jälleen edessäpäin. Uutta toimintaa voidaan myös 
kehittää ihan sen mukaan, mitä keksitään ehdottaa.

Ja ettei ihan pääse unohtumaan, Possu on myös 
kovin huolissaan ympäristön tilasta ja suurena vas-
tuualueenaan se tarkkailee koko Pohjois-Suomea ja 
ottaa tarvittaessa kantaa tärkeinä pitämiinsä asioi-
hin. Tänä vuonna asialistalla ovat olleet vetoomuk-
set Sanginjoen metsäalueen suojelun puolesta sekä 
kommentointi niin Hietasaaren huvipuistohankkeen 
kaavaluonnokseen kuin Soklin kaivoshankkeen 
ympäristövaikutusten arviointiin. Kaikissa edellä 
mainituissa kampanjoissa yhteydet muuhun kan-
salaistoimintaan ovat arvossa ja yhteyttä pidetään 
järjestöön jos toiseenkin sekä paikallisella että val-
takunnallisella tasolla. 

Jos joku näistä asioista tuntui omaa sydäntä lähellä 
olevalta tai muuten vain uteliaisuus heräsi, niin ter-
vetuloa kyselemään lisää vaikka allekirjoittaneelta, 
tai voit liittyä Possun sähköpostilistalle lähettämällä 
viestin ”Possu” osoitteeseen listat@luontoliitto.fi.

Aktiivista syksyä toivottaa koko Possun porukka!

Possu sanoo päivää
Teksti: Perttu Anttonen ja Henni Ylänne

LUMIHANHET
Antti Nätynki
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”I, for one, welcome our new gelatinous overlords.”

Biologi Chris Reid, National Geographic News- haastat-
telussa 2012

Limasienet

Limasienistä kaikille tutuimpia lienevät keltainen 
paranvoi (Fuligo septica) sekä sudenmaito (Lyco-
gala epidendrum). Aikaisemmin nämä kaksi lajia 
olivat pitkän aikaa myös Suomen limasienistä ai-
noat, joilla oli suomenkielinen nimi. Ympäristömi-
nisteriön PUTTE-projektin tiimoilta ilmestyneen 
ensimmäisen Limasienet-kirjan (Härkönen & Si-
vonen 2011) mukana muillekin Suomen 213 tunne-
tusta lajista saatiin nimi. Ja, ah, millaisia nimiä ne 
ovatkaan! Sysiset (Amaurocheate), Kiiluset (Lamp-
roderma), Pamppuset (Stemonitopsis), Kutuset (Tu-
bifera), Tupposet (Hemitrichia) sekä monet muut 
kuvailevat nimet esittäytyvät kirjassa järjestäytyen 
varsin vinkeäksi lajikirjoksi. Suomen sieniseuran 
nimistötoimikunnalla lieneekin ollut työteliäs, mut-
ta palkitseva rupeama nimiehdotuksia arvioitaessa.

Paranvoin kookas ja kirkkaan keltainen etaalio on 
varsin huomiota herättävä, ja onkin kirvoittanut li-
sänimet paran paska ja paran oksennus. Para oli 
suomalaisen ja ruotsalaisen kansanperinteen henki-
olento, eräänlainen haltija tai apuolento, joka avusti 
pyydettäessä omistajaansa varastamalla muiden va-
rallisuutta (maitoa, voita, satoa). Aamulla kannon 
nokkaan ilmestynyt keltainen klöntti taipuikin aa-
mulypsylle kiiruhtavan piian mielessä varsin vaivat-
tomasti häirityn paran jätökseksi.

”Synny para, synny para!
Ei ole silmää näkemässä,
Eikä korvaa kuulemassa!”

Biologialtaan limasienet ovat varsin hämmentäviä, 
varsin sekavasta taksonomiasta puhumattakaan. Li-
masienet ovat eukaryootteja, mutta eivät kuulu kas-
vi-, sieni-, eivätkä eläinkuntaan, vaan pääryhmään 

amoebozoa, johon kuuluvat myös amebat. Limasie-
net jakaantuvat edelleen kolmeen pääryhmään, jois-
ta aitolimasienet (Myxogastridae) kattavat pääosan 
limasieniksi käsittämistämme eliöistä. Elinkiertoon 
kuuluu useita vaiheita; itiöistä syntyy ameba (myk-
sameba) tai kosteissa oloissa uintisiimallinen par-
veiluitiö (parveilija). Olomuodot voivat muuttua 
toisikseen ja selvitä kuivistakin olosuhteista muut-
tumalla mikrokystoiksi. Yhtyessään ne muodostavat 
monitumaisen, soluseinättömän ja solukalvon ym-
päröimän limakon (plasmodi). Limakon perusteella 
limasienet jaetaan alkeis-, piilo- ja ilmilimakoiksi. 
Plasmodi pystyy liikkumaan sisäisen nestevirta-
uksen avulla hivuttautumalla hitaasti haluamaansa 
suuntaan ja nielaisemaan mm. bakteereja, hiivoja ja 
sieni-itiöitä suoraan sytoplasman sisään ja sulatta-
maan ne hiljalleen ravintovakuoleissa. Limakko voi 
myös jakaantua osiin ja jälleen kohdatessaan yhtyä, 
sekä ylittää epäsuotuisia aikoja kovettumalla skle-
rootioiksi. Lisääntymisvaiheeseen siirtyessään lima-
sieni ryömii usein avoimelle paikalle ja muodostaa 
itiöiviä sporoforeja, joiden rakenteen perusteella 
limasienet pystytään usein määrittämään lajilleen. 
Sporoforien muodostaminen on peruuttamaton ta-
pahtuma, ja häiriöt tässä vaiheessa voivat tuhota tai 
kuihduttaa limakon.

Limasienitutkimuksissa yleinen ”laboratoriorotta” 
on laji Physarium polycephalym. Tutkimuksissa on 
havaittu että P. polycephalym pystyy tunnistamaan 
kulkureittinsä jättämistään lima- ja kuona-ainejäl-
jistä ja siten ”muistamaan” alueet joilla se jo on 
vieraillut (Reid et al. 2012). Kokeessa P. polycepha-
lym pystyi ratkaisemaan U-muotoisen esteen tun-
nistamalla omat jälkensä, käyttäen siis eräänlaista 
spatiaalista ulkoistettua muistia apunaan. U-este 
on ollut kompastuskivenä monelle robottiälyllekin. 
Limasienten on havaittu pystyvän ratkaisemaan 
myös labyrinttejä ravintopartikkeleiden löytämisek-
si ja mahdollisimman kustannustehokkaiden reittien 
luomiseksi. Käytännössä limasieni kartoittaa ensin 
maaston levittäytymällä koko alueelle, ja ratkaisee 
sitten lyhimmän reitin haluttujen pisteiden välillä 

Limasienet
Teksti ja kuva: Taina Romppanen
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vetäytymällä kaikilta muilta alueilta. Sytoplasman 
virtaukset vahvistavat niitä kanavia, josta ovat yhte-
ydessä ravintoon, ja muut osat vetäytyvät ja kuihtu-
vat. Aika hyvin amebamaiselta eliöltä jolta puuttuu 
täysin mm. keskushermosto!

Tietoisku limasienistä (mm. Tokion metroverkko, 
labyrintti, Limasieni/Dalek-robotti): 
https://www.youtube.com/watch?v=oEyWwUNj_es 

Lopuksi prof. John Bonnerin kaunis video limasie-
nistä: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkVhLJLG7ug

Härkönen Merja ja Varis Elina. Suomen limasienet, 2012. 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki.

Reid C. R., Latty T., Dussutour A. ja Beekman M. 2012. 
Slime mold uses an externalized spatial “memory” tona-
vigate in complex environments. PNAS 43: 17490-17494.

Rikkinen, Jouko. Leviä, sieniä ja leväsieniä, 1998. Helsin-
gin yliopistopaino, s.171-173

Löysit siis limasienen. Onneksi olkoon! Mitä sille pitäisi tehdä?

Jos limasieni on vielä limakkovaiheessa, eli pehmeä ja kirkkaanvärinen ja on juuri ryöminyt valoon järjestäytyäkseen 
itiöpesäkkeiksi, on se kypsytettävä sopivassa paikassa ennen kuin se voidaan tunnistaa. Parhaiten tämä tapahtuu 
alkuperäisellä paikallaan, jonne voi palata päivän tai parin päästä katsomaan mitä otukselle on tapahtunut. Jos tätä 
vaihtoehtoa ei ole, voidaan itiöpesäke koittaa kypsyttää esimerkiksi rasiassa, jonka kansi jätetään hieman raolleen. 
Nopea kuivuminen on pahasta, mutta niin on seisova kosteuskin.

Jos limasieni on nuoressa limakkovaiheessa mm. karikkeen sisässä voidaan se koittaa siirtää ravintoalustalle. Peru-
na- tai maissijauhosta hyydytetty alusta kelpaa tähän mainiosti ja tätä sisäsiistiä lemmikkiä voi lelliä kaurahiutaleella 
tai parilla silloin tällöin (ryömii tiehensä tilaisuuden tullen). Lisätietoja ja -ohjeita mm. limasienten kasvatuksesta voi 
lukea Merja Härkösen ja Elina Variksen uusitusta Suomen limasienet (2012)-kirjasta.

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika toivottaa tervetulleeksi mm. uudet toimarit. Näin myös liikuntavastaava 
tulee vaihtumaan ja tässä sitten väistyvän ”älveen”  viimeinen tervehdys (ehkä). Jäitä odotellessa.

Haluan kiittää kaikkia vuoroilla viime vuosien aikana käyneitä kaikista niistä hienoista peleistä ja hyvästä 
seurasta, mitä killan liikuntavuoroilla normaalisti on. Saadaan kaikki olla myös kiitollisia menneille liikun-
tavastaaville, jotka ovat meille mm. nämä sähly-, ultimate- ja lentopallovuorot hankkineet ja pitäneet elossa.

Kiltaliikunnalla on kuitenkin ongelma: sukupolvenvaihdos. ”Vanhat” saattaavat toisinaan valmistua ja ka-
dota, mutta uusia naamoja liikuntavuoroille eksyy kuitenkin aika harvoin. Olen antanut itseni ymmärtää, 
että vuoroille saapumisen kynnys on korkea, koska uskotaan omien pelitaitojen riittämättömyyteen. Myös 
mm. minä olen joskus ollut fuksi ja ajatellut, että ei sitä tuntemattomaan porukkaan kehtaa lähteä pelaamaan. 
Ovat varmaan kaikki vielä ”ammattipelaajia”, eikä noviisia sitten katsota kovin hyvällä. No onneksi tuossa 
ajattelussa on kaikki väärin. Voin luvata, että kaikki uudet naamat otetaan ilomielin vastaan ja porukkaan 
pääsee pian sisälle. Omia pelitaitojaan (tai niiden kuviteltua puuttumista) ei tarvi miettiä, koska kiltaliikun-
nassa on kuitenkin kyse hauskanpidosta. Ne kovatasoisemmat liikuntavuorot ovat sitten ihan erikseen.

Tietty syy uusien kavereiden saapumattomuudelle voi olla myös huono liikuntavastaava. Kiikuttakaa nyt 
siis palautetta ja kritiikkiä vaikkapa kiltahuoneella olevaan palauteboksiin, jotta voin ohjeistaa seuraavaa 
liikuntavastaavaa toimimaan edeltäjäänsä paremmin.  

Tervetuloa mukaan ensi vuonna! Mitään et ainakaan menetä liikuntavuoroille saapumisessa. No, korkein-
taan pari tuntia elämästä, aikaa, joka muuten varmaan tuhraantuisi koulutöiden tai tietokoneen ääressä.

Liikuntavastaavan viimeiset sanat
Teksti: Mikko Karjalainen
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