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Syksyllä uudet opiskelijat pääsevät tutus-
tumaan kaupunkiin, yliopistoon ja aka-
teemiseen maailmaan pienryhmäohjaajien 
johdolla. Pienryhmäohjaajat eli PRO:t ovat 
vapaaehtoisia vanhempia opiskelijoita, 
jotka selventävät fukseille muun muassa sen, 
mikä se akateeminen vartti oikein on. Pien-
ryhmäohjaajat pääsevät nyt esittelemään 

Lehdykkä esittelee: 

Syksyn 2006 pienryhmäohjaajat 

Pienryhmäohjaajat Antti, Aino, Jenni, Tiina ja Tuija.

itsensä omin sanoin. Pyysimme heitä myös 
paljastamaan lukijoille pahimman opiskel-
uaikaisen kämminsä…

Aino
Arvoisat fuksit! Olen Aino Ventelä, yksi 
tämän syksyn pienryhmäohjaajista. Olen 
kotoisin Kalajoelta, kuuluisien Hiekkasärkkien 
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kotipitäjästä (sijaitsee rannikolla n. 140 km 
Oulusta etelään). Taidanpa olla ohjaajista 
vanhin, 23-vuotias. Ylioppilaaksi pääsin 2002, 
sen jälkeen olin vuoden Oulussa AMK:ssa, 
sen jälkeen vuoden Korpilahdella Alkio-
opistolla, ja vasta kolmannella yrittämällä 
pääsin Ouluun bilsalle vuonna 2004. Hain 
biologiaa opiskelemaan siis jo heti lukion 
jälkeen, vaikken silloin vielä ollutkaan ihan 
varmasti päättänyt mikä minusta tulisi isona. 
Vuoden aikana päätös kypsyi, mutta paikka 
yliopistossa jäi vieläkin harmillisen kauas. 
Alkio-opistolla sitten luin vuoden bio- ja 
ympäristötieteitä sekä suoritin samalla bio-
logian approa Jyväskylään. Tiivis opiskelu 
auttoi, sillä lopultakin heinäkuussa tuli him-
ottu paksu kirje yliopistosta. Tänä syksynä 
sitten alkaakin kolmas vuosi Oulun yliopis-
tolla.

Ensimmäiseksi mieleeni tuleva hölmö 
juttu opiskeluajaltani on kemian perustyöt 
-kurssilta. Hyvin aikaisessa vaiheessa kurssia 
huomasimme Tuijan (yksi pienryhmäohjaa-
jista) kanssa opettajamme pahan yhden-
näköisyyden ruotsalaisen artistin Güntherin 
kanssa. (Muistattehan sen takatukkaisen 
huulikiiltoa ja isoja aurinkolaseja käyttävän 
tyypin, joka lauloi Touch me:tä yhdessä 
Samantha Foxin kanssa...) Noloksi tämän 
jutun tekee se, että emme voineet olla 
pokkana enää yhdelläkään harjoitusker-
ralla tämän havainnon jälkeen. Kuvitte-
limme, että hetkenä minä hyvänsä alkaa 
Touch me-biisi soimaan, diskopallo laskeu-
tuu katosta ja opettajamme hyppää pöy-
dälle laulamaan ja tanssimaan labratakin 
lentäessä nurkkaan... Naurulle ei meinan-
nut välillä tulla loppua, ja jos tulikin niin aina 
joku onnistui katkaisemaan sen hyräilemällä 
Teeny Weeny String Bikiniä. Neuvojen 
kysyminen ja valmiiden muistiinpanojen 
näyttäminen oli kohtalaisen hankalaa. 
Opettajamme katsoi meitä monesti hieman 
kummeksuen, ei varmaankaan kurssin 
alussa arvannut saavansa opetettavakseen 
ala-astetasoisesti hihitteleviä opiskelijoita. 
Opiskelu voi siis välillä olla (vähän liiankin) 
hauskaa!

Onnitteluni vielä kaikille tuleville fukseille 
opiskelupaikan saamisesta, tiedän ettei se 
ihan helpolla irtoa! Nähdään syksyllä!

Antti
Koko nimeni on Antti Ilmari Virtanen 

(yleisempää nimeä saa varmasti hakea) ja 
minut havaittiin ensimmäisen kerran Porissa 
12.05.1984. Habitaatikseni otin Porin elämäni 
ensimmäisiksi 21 vuodeksi. Mitä nyt välissä 
suoritin suomalaisen nuoren velvollisuuksia 
Helsingin edustalla ja Turussa. Idean/ kiinnos-
tuksen biologiaan sain ensimmäisen kerran 
lukiossa ja sen idean/kiinnostuksen siivit-
tämänä päädyin Ouluun. Ensimmäisenä 
toiveenani oli Turku, mutta kämmi kokeissa 
lähetti minut Ouluun. Tuosta kämmistä olen 
näin jälkeenpäin kuitenkin hyvillä mielin, sillä 
opiskelu Oulussa on ollut antoisaa hyvän 
porukan ja hienon kaupungin (vaikka joku 
kehtaakin paskaksi kaupungiksi sanoa) joh-
dosta. Aloittelen syksyllä toisen vuoden opin-
tojani, joten fuxivuoden ilot ja surut ovat 
tuoreena muistoissa, ja tällä hetkellä veri 
vetää genetiikan puolelle ja tarkemmin 
kiikarissa on AO/BT:n paperit. Opistolla minut 
tunnistaa normaalia huonommasta huu-
morintajustani ja tavastani kylvää porin mur-
retta (niin hieno murre kuin se onkin, ovat 
jotkut kehdanneet väittää epäselväksi). 
Omasta puolestani toivotan tulevat fuxit 
tervetulleeksi yliopistolle ja biologian pariin. 
Mahdollisille etelästä tulleille, “kohtalotov-
ereilleni”, haluan sanoa, että itsekin tulin 
Ouluun skeptisin mielin mutta se skeptisyys 
hävisi nopeasti. Kaikille tuleville yhteisesti: 
“killan toimintaan/tapahtumiin kannattaa 
osallistua sillä se luo hyvän vastapainon 
opiskeluille, tapaa uusia ihmisiä ja hauskaa 
tulee varmasti olemaan”.

Opiskeluaikana tapahtunutta mokaa 
kysyttiin, mutta ei valitettavasti tule mitään 
mainitsemisen arvoista/painokelpoista 
mieleen. Jos sitten seuraavalla luku-
kaudella. 

Jenni
Hei vaan kaikille uusille fukseille! Olen Jenni 
Lappalainen ja olen kotoisin Ivalosta, mutta 
nyt jo Ouluun kotiutunut. Päädyin Ouluun 
useamman sadan kilometrin mutkan kautta. 
Lähdin lukion jälkeen Vantaalle pitämään 
yhtä välivuotta ja päädyin lopulta 
pitämäänkin niitä kaksi, kävin töissä ja 
opiskelin avoimessa yliopistossa biologiaa. 
Hain sitten yhteishaussa ekana vaihtoe-
htona Helsinki, toisena Oulu. Aluksi vähän 
harmitti, mutta melkein heti huomasin että 
täällähän onkin tosi mukavaa! Pahin opiske-
luaikainen mokani on ehdottomasti fuksi-
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vuoden vappu. Erehdyin matkustamaan 
kotiin illan kekkereistä opiskelijalle tyypil-
lisesti rahan säästöä ajatellen pyörän 
tarakalla. Koska tasapainoni ei ollut juuri sil-
loin parhaimmillaan, lensin tyylikkäästi kyy-
distä sopivassa alamäessä. Lopputuloksena 
toinen poski oli pitkään auki ja turvoksissa, 
molemmat silmät mustana ja kaiken lisäksi 
muistoksi tapahtumasta jäi ikuinen otos 
Oulun pyöräteiden soraa koteloituneena 
poskeeni pieneksi viiruksi. Tämän takia 
toivon kaikille hieman vähemmän ikimuis-
toista vappua, mutta ikimuistoista fuksi-
vuotta kylläkin!

Syksyllä nähdään ja sitä odotellessa 
hauskaa loppukesää.

Tiina
Hei! Olen Tiina Sauvola ja syksyn kynnyksellä 
minulla alkaa kolmas vuosi bilsan opiskelun 
merkeissä. Tarkoitus olisi valmistua joskus 
kaukaisessa tulevaisuudessa biologian opet-
tajaksi jos nyt pääsisin lukemaan peda-
gogisia opintoja. Biologiaan sisälle pääsin 
toisella yrittämälläni ja hyvin ilonen olen ollut 
päätöksestäni lukea biologiaa. Täällä on 
kivojen kurssien lisäksi sikakivoja ihmisiä ja 
olenkin saanut paljon uusia ystäviä. Olen 
paljasjalkainen oululainen ja päätin myös 
jäädä tänne opiskelemaan kun tuo yliopisto 
sopivasti tässä kotikaupungissa sijaitsee. 
Oulussa parasta on tietty se, että suurin osa 
kavereistakin on täällä ja pitkät pyörätiet. 
Pyörällä pääsee Oulussa liikkumaan joka 
paikkaan ja sitä kannattaa käyttää hyväksi. 
Halpaa kulkemista ja hyvää liikuntaa. Itse 
pyöräilen joka päivä melkein 20km, kun 
koulumatkat ja matkani rakkaimman har-
rastukseni ääreen tallille lasketaan yhteen. 
Tallilla minua odottaa päivittäistä hoitoaan 
rakas karvaturpani Dark velvet eli tuttavam-
min Vellu vaan. Sillä ratsastelen Äimäraution 
puistikossa omaksi ilokseni. Kauheita mokia 
minulle ei opiskelu aikana ole tapahtunut 
tai sitten en vain muista niitä. Kyllähän kai-
kille jotain pientä sattuu, unohtamisia ja sen 
sellaisia. Syksylläpä sitten nähdään ja void-
aan vaihtaa lisää kuulumisia! Kivaa opiske-
lun alkua kaikille uusille fukseille!
  
Tuija
Moi! Olen Tuija Selänpää ja syksyllä aloitan 
kolmannen vuoteni biologian opiskelijana. 
Alusta asti on ollu selvää, että opettajaa 

minusta ei ainakaan ikinä tule. Yhdessä 
teini-ikäisessä pikkusiskossa on ihan tar-
peeksi, enkä voisi ikinä kuvitella olevani 
vapaaehtoisesti samassa huoneessa kah-
denkymmenen samanlaisen kanssa. Ja 
ekologi minusta tulee, kasvipuolelle suun-
taudun. Kotoisin olen virtaavien vesien var-
rella olevasta Vilppulasta. Koska kukaan ei 
tässä vaiheessa varmaan tiedä missä se on, 
niin voin valaista sen verran, että Tamper-
een suunnalta tuo Hämeen helmi löytyy. 
Vilppulan kuuluisimmat nähtävyydet ovat 
koski ja Pelle Miljoona-silta. Ouluun jouduin 
ikään kuin vahingossa yhteyshaun tulok-
sena. Oulussa en ollut ikinä käynyt ennen 
tänne muuttoa. Tai no, olin ajanut Zep-
pelinin ohi ja luulin, että Oulun keskusta on 
jossain siinä ihan lähellä. Nopeasti tänne 
kuitenkin kotiutui. Täällä opiskelee tosi huip-
pua porukkaa, joten vaikea täällä olisi olla 
viihtymättä. 

Vapaa-aika kuluu kotopuolessa lähinnä 
tallilla, jossa maailman paras hevonen, joka 
myös knabstrup-ruuna Phildarina eli Nas-
sena tunnetaan, asuu. Kotona minua odot-
taa myös aina yhtä innokkaasti papukaijani 
Kalle. Huomatkaa tässä vaiheessa, että 
papukaijan omistaminen ei oikeasti ole aina 
niin hohdokasta kuin miltä se saattaa 
äkkiseltään kuulostaa. Esim. silloin kun astuu 
omassa huoneessaan paljain jaloin linnun 
kakkaan. Oulussa kulutan voimavarojani 
killan hallituksessa, jossa toimin sihteerinä 
eli puheenjohtajamme Teijan oikeana ja 
joskus vasempana kätenä. Lisäksi olen killan 
YKL-vastaava, mutta siitä kuulette ehkä 
joskus myöhemmin. Lisäksi harrastan leffa-
maratoneja (paitsi LOTR-maratoneja), jonka 
vuoksi yritän kuntoillakin ahkerasti. Ei siis sen 
takia, että leffojen katsominen olisi fyysis-
esti kamalan rankkaa, mutta silloin tulee 
yleensä syötyä karkki, jos toinenkin. Yritin 
miettiä pääni puhki jotain kaikkien aikojen 
emäkämmiä, mutta en keksinyt mitään. 
Tämä johtuu kolmesta syystä. Ensinnäkin 
teen harva se päivä jotain kämmejä, 
isompia tai pienempiä. Toiseksi en yleensä 
kauheasti häpeä tekemisiäni, koska jos 
häpeäisin, olisin varmaan jättänyt ne 
tekemättä. Ja kolmanneksi en ikinä muistele 
liiaksi menneitä, joten suurimmat kämmit 
ovat jo unohtuneet.

 Tervetuloa minunkin puolesta Ouluun ja 
onnea opiskelupaikasta. Syksyllä nähdään!
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Biologian opiskelu Oulussa
MINNA VANHATALO
Oulussa biologian koulutusohjelmassa 
opiskelevalla on valittavanaan LuK -tutkin-
tovaiheessa joko aineenopettajan, biotie-
teen tai ekologian suuntautumisvaihtoehto, 
pääaineekseen opiskelija voi valita joko 
biotieteen tai ekologian. FM -tut-
kinto-vaiheessa on useita pääaine-
vaihtoehtoja: eläinekologia, fysiologinen 
eläintiede, genetiikka, kasviekologia ja 
kasvifysiologia. FM-tutkintovaiheessa ai-
neenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa 
voi pääaineekseen valita minkä tahansa 
edellä mainituista. Suuntautumisvaihtoeh-
don voi valita vapaasti lukuun ottamatta 
aineenopettaja-suuntautumisvaihtoehtoa, 
johon järjestetään erillinen soveltuvuuskoe. 

Suuntautumisvalintojen tekeminen on 
mahdollista ensimmäisestä vuodesta läh-
tien, mutta jos ei ole vielä varma kiin-
nostuksensa kohteesta opiskelija voi lukea 
ensimmäisen vuoden opinnot kaikille suun-
tautumisvaihtoehdoille tarjottavista pakol-
lisista tai vaihtoehtoisista perusopinnoista. 
Käytännössä ensimmäisen vuoden opiskelu 
on paljolti kemian kursseja, peruslajin-
tuntemusta sekä kasveista että eläimistä ja 
peruskursseja ekologiasta, genetiikasta, sol-
ubiologiasta ja kasvimorfologiasta. Moniin 
kursseihin kuuluu sekä luento- että harjoi-
tusosuudet, joten tietämystään pääsee 
syventämään myös käytännön tasolla. 

Jo ensimmäisenä kesänä on tulevilla 
ekologeilla mahdollisuus osallistua moni-
puoliseen kenttäkurssiopetukseen: maaeläi-
mistön, vesieläimistön sekä kasvitieteen 
kenttäkursseilla perehdytään monipuolis-
esti kunkin osa-alueen ekologiaan ja 
tutkimusmenetelmiin, lajintuntemusta uno-
htamatta. Seuraavina kesinä on mah-
dollisuus syventää tuntemustaan mm. 
suokurssilla, tunturikurssilla ja mahdollisesti 
muilla erikoiskursseilla. Monipuoliset ja laajat 
kenttäkurssit ovatkin varmasti mo-nien mie-
lestä biologian opiskelun parasta antia. 
Toisaalta myös monien kurssien laborato-
rioharjoitusosuudet on havaittu hyviksi ja 
tehokkaiksi - käytännössä kun yleensä oppii 
ymmärtämään asiat parhaiten. 

Myös toisen vuoden opintoihin kuuluu 
osaksi kaikille suuntautumisvaihtoehdoille 

pakollisia kursseja mm. eläin- ja kasvifys-
iologiasta sekä tilastolaskennasta. Toisen 
vuoden aikana olisi kuitenkin jo hyvä olla 
jonkinlainen käsitys siitä, onko suun-
tautumassa biotieteisiin vai ekologiaan. 
Perusopintojen jälkeen siirrytään sujuvasti 
aineopintoihin, joissa valinnanvaraa riittää - 
nämä on kuitenkin räätälöity kullekin suun-
tautumisvaihtoehdolle erikseen. Eli käytän-
nössä: jos tietää, mihin on suuntautumassa, 
lukujärjestys on oikeastaan jo suunniteltu 
valmiiksi - mikään (paitsi ehkä opintotuki) 
ei kuitenkaan estä etenemästä omaan 
tahtiin ja oman mielenkiintonsa mukaan. 
Kannattaa kuitenkin huomioida, että mon-
illa kursseilla on pääsyvaatimuksena jonkin 
aiemman kurssin suoritus. Opinnoistaan kan-
nattaa kuitenkin pyrkiä muodostamaan 
mielekäs kokonaisuus, että saa rautaisen 
osaamisen tietyltä osa-alueelta - ns. yleisbi-
ologejahan ei nykyään juuri enää ole. 

Sivuaineopinnot voi aloittaa kun itsestä 
tuntuu, että ohjelmaan alkaa sopia muu-
takin... valinnanvaraa on runsaasti eri laitok-
silla. Sivuainevalintoja tehdessä voi miettiä, 
mitkä opinnot olisivat mahdollisesti tarpeelli-
sia työelämää ajatellen - toki mikään ei estä 
valitsemasta sivuaineita täysin omien kiin-
nostustensa mukaan! Esim. aineenopettajille 
maantieteen ja kasvatustieteen opinnot tu-
levat pakollisina, biotieteilijöille taas laajem-
mat biokemian opinnot. Yleisiä sivuaineita 
em. lisäksi ovat mm. tilastotiede, ympäristön-
suojelu, kemia ja fysiikka. 

Maisterintutkinnon suuntautumisvaihtoeh-
dot 

Eläinekologia 
Eläinekologia käytännössä tarkoittaa 
eläinyksilöiden, niiden käyttäytymisen, pop-
ulaatioiden, lajien tai joidenkin alueiden 
eläinyhteisöjen tutkimusta - suuri eläinekol-
ogisen tutkimuksen osa on myös evoluu-
tioon liittyvä lähestymistapa. Eläinekologian 
suuntautumisvaihtoehdokseen valitsevatkin 
yleensä ne opiskelijat, joiden mielestä mole-
kyylit, solut ja muut niiden kaltaiset pikkutilpe-
höörit tuntuvat varsin mitättömiltä (ja myös 
käsittämättömiltä) suureen eläinkokonais-
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uuteen verrattuna. He ovat kiinnostuneita 
käsin kosketeltavista ja ennen kaikkea 
paljain silmin nähtävistä asioista. Jotkut 
ötökkätutkijat tosin turvautuvat mikroskoo-
pin apuun tunnistellessaan kirppuja ynnä 
muita lajilleen pienten yksityiskohtien perus-
teella, mutta he kuuluvatkin aivan omaan 
kastiinsa. Osalla eläinekologeista on taipu-
musta opiskella myös kasvitiedettä, toisille 
kasvit ovat lähinnä jotain, mitä eläimet 
syövät. Eläinekologit eivät pelkää liikkua 
ulkona säällä kuin säällä, ja piiloutuvatkin 
muita biologeja harvemmin laboratorioiden 
kätköihin. Toki kenttätöissä saatuja aineis-
toja täytyy työstää sisätiloissa ja kokeita 
joskus jatkaa kontrolloiduissa oloissa neljän 
seinän sisällä. Eläinekologien kaikenkarvais-
esta joukosta löytyvät yleensä myös ne 
fanaattisimmat lintuharrastajat, kalamiehet 
ja perhostenkeräilijät sekä muut jo nuoruus-
vuosinaan luontoharrastuksen pariin haksa-
htaneet tyypit. 

Oulun yliopistolla eläinekologian opiske-
lun makuun pääsee jo ensimmäisen opiske-
luvuotensa syksyllä, kun haasteena on 
opetella tuntemaan yleisimmät Suomessa 
pesivät lintulajit, vesissämme uiskentelevat 
kalat sekä pieni mutta pippurinen nisäkäsla-
jistomme. Lisäpotkua opiskeluun antaa se, 
että lajien tieteelliset nimet on tentissä osat-
tava ulkoa. Keväällä tiedonjanoisiin päihin 
taotaan satamäärin Suomessa elelevien 
selkärangattomien nimiä kotiloista perhosiin. 
Näiden kurssien jälkeen biologinalun maail-
mankuva laajenee kummasti ja ympärillä 
alkaa näkyä ja kuulua kaikenlaista mielenki-
intoista… 

Varsinaisen kenttätyöskentelyn makuun 
eläinekologian opiskelijat ja muutkin uska-
liaat pääsevät ensimmäisen opiskeluvuo-
tensa jälkeisenä kesänä. Hailuodossa ja 
Oulangalla järjestettävillä kenttäkursseilla 
tutustutaan erilaisiin ekologisiin tutkimus-
menetelmiin ja uppoudutaan mm. hyön-
teisrysiin, sähkökalastukseen ja myyrän- 
loukkuihin. Lisäksi muuan karu totuus 
ekologin töistä paljastunee: ne eivät ole-
kaan ainoastaan kokeiden tekemistä, vaan 
tulokset täytyy myös osata esittää ja vieläpä 
seminaarissa yleisön edessä! Biologisilla 
asemilla vietetyn kesän jälkeen elukkalaisen 
on vaikea palata takaisin betoniviidakk-
oon, mutta opiskelut jatkuvat monien 
mielenkiintoisten kurssien merkeissä ja 

sopeutuminen takaisin kaupunkielämään 
tapahtuu pikkuhiljaa… Eläinekologiaa  
pääaineenaan opiskelevat päätyvät valm-
istuttuaan koulutuksen ja tutkimuksen aloille, 
usein kala- ja riistatalouden pariin, ym-
päristökeskuksiin, yliopistoihin ja esimerkiksi 
kouluihin aineenopettajiksi. Vaikka eläineko-
logien työnäkymät eivät tällä hetkellä näytä 
yhtä hyviltä kuin geneetikon, aina löytyy 
tarvetta omaan alaansa erikoistuneille ja 
ahkerille työmyyrille. 

Kasviekologia 
Kasviekologian “perimmäisenä tarkoituk-
sena” voidaan sanoa olevan tarkastella 
kasveja osana elinympäristöään, ja tähän 
tarkasteluun taas on olemassa useita erilai-
sia lähestymistapoja: mm. yksittäisiin kas-
vilajeihin, tietyn alueen populaatioihin, 
kasviyhteisöihin tai kasvien evoluutioon pai-
nottuvat näkökulmat. Kasviekologia voi 
myös tarkastella esim. kasvien ja eläinten, 
sienten tai mikrobien välisiä vuorovaikutus-
suhteita. 

Kasvit ovat siis varteenotettava vaih-
toehto ekologian alalla. Verrattuna eläimiin 
niissä on monia hyviä puolia: ne eivät juokse 
karkuun, huuda, raavi tai pure kun tutkailet 
niitä, ja voit yleensä poimia ja preparoida 
niitä tunnistamista vasten ilman tunnontus-
kia. Ekologeista kasviekot ovat juuri niitä, 
jotka taivaiden ja lintujen sijaan tähyävät 
ojanpohjia, jos sieltä sattuisi vaikka löy-
tymään mielenkiintoisia kasvilajeja. Yleensä 
opintojensa alussa tuleva kasviekologi ei 
vielä tiedä olevansa kasviekologi. Kiinnos-
tus alaan syntyy usein vasta myöhemmin 
opintojen myötä. Kasviekologin opintoihin 
kuuluu kaikille tarkoitettujen perusopintojen 
lisäksi mm. systematiikkaa, kasvimaantie-
dettä, monenlaisia kenttäkursseja ja eko-
logian mutkikkaita teorioita monen kurssin 
muodossa. Lisäksi jatkuvasti vaihtuvissa 
erikoisopintojaksoissa on runsaasti valinnan-
varaa: viimeisen vuoden aikana on saanut 
tutustua mm. kasvien yhteisöekologiaan 
sekä kämmeköiden ja sammalten maail-
maan. 

Kasvien lajintuntemus on tärkeä työkalu 
kasviekologille. Jo ensimmäisenä syksynä 
peruslajintuntemuksessa opetellaan tunte-
maan tavallisimmat kasvilajit ja samalla 
pienen puhelinluettelon verran latinaa. 
Myöhemmin taitoja parannellaan mm. 
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jäkälien, sammalten, sienten, suo- ja tun-
turikasvien osalta sekä pölyisistä kuivanäyt-
teistä että maastossa kenttäkursseilla ihan 
oikeista kasveista. Tällä hetkellä kasviekolo-
gien työllisyystilanne on kohtalainen tai jopa 
hyvä. Heitä työllistävät mm. yliopistot tut-
kimus- ja opetustöihin sekä ympäristökeskuk-
set, kunnat ja Metsähallitus asiantuntija- ja 
kartoitustehtäviin. Mutta onpa noita nähty 
töissä oudommissakin paikoissa… 

Kasvifysiologia 
Kasvifysiologista tulee laboratoriotyöläinen, 
joka tutkii kasvien rakenteita ja toimintoja. 
Tutkimuskohteina ovat mm. hiilihydraattiain-
eenvaihdunta, sekundaarimetabolia kas-
vunsäätelijöiden ja ulkoisten stressitekijöiden 
vaikutukset tai kukkimisfysiologia. Opinto-
jen alkuvaiheessa kuljetaan muiden biol-
ogien mukana ja varsinainen eriytyminen 
voi alkaa toisen vuoden keväällä. Kasv-
ifysiologian opintojen aikana tutustutaan 
mikrolisäyksen saloihin sekä opiskellaan kas-
vien morfologiaa, anatomiaa ja molekyyli-
biologiaa. Oulussa tarjolla on myös runsaasti 
kursseja kasvien biotekniikasta kiinnostu-
neille. Biologian opintojen ohella opiskellaan 
runsaasti biokemiaa, ja jonkin verran myös 
kemiaa. Opintoja ulkomailla suoritetaan 
enenevässä määrin. 

Kasvifysiologian suuntautumisvaihtoeh- 
don valinneet opiskelijat valmistuvat kes- 
kimäärin nopeammin kuin muun suuntautu-
misvaihtoehdon valinneet biologian opiskel-
ijat. Oulusta valmistuneet kasvifysiologit ovat 
myös sijoittuneet työelämään hyvin. Mah-
dollisia työelämään sijoittumismahdollisuuk-
sia ovat mm. metsäntutkimus, maatalouden 
toiminta, biotekninen tutkimus ja opetus- 
sekä tiedottamistehtävät. Oulussa tut-
kimuskohteina ovat mm. valon vaikutus 
männyn kasvuun, kylmänkestä-vyyden 
tutkimus, solukkoviljelymenetelmien hyö-
dyntäminen, sekä kasvien sekundaarime-
taboliatuotanto yhteydessä lääkekasvien 
hyötykäyttöön. 

Fysiologinen eläintiede 
Fysiologinen eläintiede on biologisen tieteen 
alue, joka pyrkii selittämään eläinten elinto-
imintoja ja niihin liittyviä lainalaisuuksia. Fysi-
ologialla tarkoitetaan kaikkia tapahtumia, 
jotka esiintyvät molekyyli-, solu-, kudos-, elin-, 
elimistö-, ja organismitasoilla. Perimmäisenä 

tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltais-
esti kaikkia niitä prosesseja, jotka ohjailevat 
eläimen kehitystä, toimintaa sekä vuoro-
vaikutuksia ympäristönsä kanssa. Eläinfysi-
ologia onkin hyvin laaja tieteenala, jota 
voidaan lähestyä useasta eri suunnasta. 
Tutkimusmenetelmät vaihtelevat sähkö- 
fysiologiasta molekyylibiologian ja geen-
imuunneltujen eläinten kautta käyttäyty-
miskokeisiin. 

Tärkeitä eläinfysiologian tutkimusalue-
ita ovat mm. ekofysiologia, neurobiologia 
ja kehitysbiologia. Ekofysiologiassa pyritään 
selvittämään eläinten fysiologista sopeu-
tumista ympäristön olosuhteisiin. Neurobio-
logiassa selvitetään hermoston toimintaa 
ja organisaatiota eri eläinlajeissa. Kehit-
ysbiologia keskittyy yksilöiden kehittymis-
een ja siihen läheisesti liittyviin tapahtumiin 
hedelmöittyneestä munasolusta aikuiseen 
yksilöön saakka. Eri tutkimusalueiden välinen 
raja on usein hyvin häilyvä. 

Eläinfysiologian opiskelu alkaa eläinfysio-
logian peruskurssilla toisen vuoden keväällä. 
Samana keväänä opiskellaan histologiaa eli 
kudosten rakenteita sekä kehitysbiologiaa. 
Kolmantena vuonna käydään peruskurssin 
harjoitukset ja tutustutaan syvemmin fysiolo-
giaan vertailevan eläinfysiologian kurssilla. 
Tällä kurssilla perehdytään eri eläinryhmien 
fysiologisiin ominaisuuksiin sekä laborato-
riossa että luennoilla. Lisäksi on tarjolla 
syventäviä kursseja mm. endokrinologiasta 
ja fysiologisista adaptaatiomekanismeista. 
Eläinfysiologian kurssit huipentuvat neljän-
tenä vuonna eläinfysiologian jatkokurssiin, 
jonka tarkoituksena on valmentaa opiskel-
ijaa itsenäisen tutkimuksen tekemiseen. 
Varsinaisen eläinfysiologian ohessa opiskel-
laan mm. biokemiaa, kemiaa, genetiikkaa, 
ekologiaa ja muita oppiaineita. Tärkeää 
on luoda vankka tietopohja, joka auttaa 
ymmärtämään fysiologisia prosesseja. 

Oulun yliopiston biologian laitoksella tut-
kimus on painottunut lähinnä vertailevaan 
eläinfysiologiaan ja ekofysiologiaan, erityis-
esti lintujen ja nisäkkäiden lämmönsäätelyn 
tutkimukseen. Eläinten lämmönsäätelyyn liit-
tyviä prosesseja on tutkittu laitoksellamme 
jo kolme vuosikymmentä. Biologian laitok-
sella on tehty tutkimusta myös neurobio-
logian saralla, jossa tutkimuskohteena on 
ollut mm. hyönteisten verkkosilmän toiminta 
ja rakenne. 
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Genetiikka 
Oulussa biologiaa opiskelevan yksi vaih-
toehto on suuntautua genetiikkaan eli 
perinnöllisyystieteeseen. Tämä ala kattaa 
tutkimuskentässään koko eliökunnan. Ensim-
mäisenä opiskeluvuonna on tarjolla luen-
toja, toisena vuonna pääsee jo harjoitusten 
pariin. Banaanikärpäsiin (Drosophila mel-
anogaster), lituruohoon (Arabidopsis thal-
iana) ja kolibakteeriin (Eschericia coli), jotka 
ovat genetiikan tutkituimpia eliöitä, saa 
tällöin konkreettisen “näppituntuman”. 
Myöhemmin opinnoissaan perimäläiset 
pääsevät tutustumaan syvemmin popu-
laatio-, molekyyli- ja sytogenetiikkaan. Ge-
neetikon opintoihin kuuluu tietty määrä 
pakollisena biokemiaa ja kemiaa, joista 
useimmat lukevat hieman laajemmankin 
kokonaisuuden. Muita sivuaineita perinnöl-
lisyystieteilijällä saattaa olla esimerkiksi mark-
kinointi tai tilastotiede, ja ovatpa jotkut 
ryhtyneet opettajiksikin, jolloin sivuaineina 
ovat kasvatustieteet ja yleensä maantiede. 
Yleisimmin geneetikon löytää labrasta, 
mutta ei hän tietokoneen ääressäkään ole 
harvinainen näky. Töiden suunnittelu ja 
saatujen tutkimustulosten käsittely tapahtuu 
tietysti koneen ääressä. Valmistuneita 
geneetikkoja löytyy niin yksityisistä yrityk-
sistä kuin yliopistostakin -lääketiedettä unoh-
tamatta. 

Oulussa genetiikan tutkimusryhmissä tut-
kitaan banaanikärpäsiä, mäntyä, maito-
happobakteereita, muurahaisia, lohia ja 
useita muita eläimiä ja kasveja. Näitä 
yhdistävänä tekijänä on usein populaa-
tiogenetiikka ja luonnonsuojelubiologia, 
jossa ekologia ja perinnöllisyystiede tekevät 
saumatonta yhteistyötä! Perinnöllisyystiede 
avaa opiskelijalleen laajat mahdollisuudet 
nopeasti kehittyvään tieteenalaan. 

Aineenopettajakoulutus 
Jos sinusta tuntuu, ettei tutkijan ura ole 
luotu sinua varten, on sinulla mahdollisuus 
valita aineenopettajan suuntautumisvaih-
toehto. Tähän suuntautumisvaihtoehtoon 
valitaan vuosittain 10 opiskelijaa ja pyrkiä 
voi toisen opiskeluvuoden syksystä alkaen. 
Aineenopettajaksi suuntautuvat suorittavat 
monipuolisesti ekologian, fysiologian ja 
genetiikan opintoja. Pääaineekseen ain-
eenopettajat voivat valita FM-tutkin-
tovaiheessa eläinekologian, fysiologisen 

eläintieteen, genetiikan, kasviekologian tai 
kasvifysiologian. Pro gradu- tutkielma on 
mahdollista suorittaa joko 20 tai 40 opin-
topisteen laajuisena. Suppeampi tutkielma ei 
kuitenkaan anna opiskelijalle mahdollisuutta 
jatko-opintoihin. Aineenopettajaksi opiskel-
eva joutuu suorittamaan biologian opinto-
jensa lisäksi LuK-tutkintovaiheessa 35 op:tä 
ja FM-tutkintovaiheessa 25 op:tä toisen ope-
tettavan aineen opintoja. Yleisimmin valittu 
aineyhdistelmä on biologia-maantiede 
mutta esimerkiksi kemia tai psykologia ovat 
sopivia vaihtoehtoja biologian rinnalle. 

Kun opiskelija on valittu aineenopettaja-
kiintiöön, hän suorittaa LuK-tutkintovaiheessa 
25 op:n ja FM-tutkintovaiheessa 35 op:n 
laajuiset kasvatustieteiden opinnot. Tämä 
kokonaisuus sisältää kasvatustieteen ja ain-
edidaktiikan opintoja sekä peruskoulussa ja 
lukiossa (Oulun Normaalikoulu) tapahtuvaa 
konkreettista opetusharjoittelua ja opetta-
jan työhön tutustumista. 

Biologianlaitos: http://cc.oulu./~biolwww/

Luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-
opas: täältä löydät kaikkien biologian 
kurssikuvausten lisäksi myös luonnontiet-
eellisen tiedekunnan muiden laitosten 
tarjonnan.  http://www.lutk.oulu./opinto-
opas/sisallysluettelo.htm

Oulun yliopiston pääsivulta www.oulu. 
/opiskelijoille/index.html pääset helposti 
tutkailemaan kiinnostavia alueita, löytyy mm. 
abioppaita ja muuta neuvontaa tuleville 
opiskelijoille. 
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Ensimmäisen vuoden kurssit
MINNA VANHATALO

Biologian laitoksella on valmiiksi kullekin 
vuosikurssille ja suuntautumisvaihtoehdolle 
(EKO ja BT) tehdyt lukujärjestykset, joista voi 
helposti valita haluamiaan kursseja. Ensim-
mäisenä vuotena kaikki opiskelevat saman 
lukujärjestyksen mukaan ja tulevat biologit 
pääsevät tutustumaan laajasti omaansa 
sekä hieman myös muidenkin alaan. Suor-
itettavana on kaikille pakollisia ja vaih-
toehtoisia peruskursseja, jotka vaaditaan 
edeltävinä opintoina monelle seuraavalle 
kurssille. Jakautuminen EKO-ja BT- ryhmiin 
tapahtuu yleensä toisen opiskeluvuoden 
aikana, mutta suuntautumisvaihtoehdon voi 
vaihtaa myöhemminkin jos siltä tuntuu, tämä 
kuitenkin voi hidastaa tutkinnon valmis-
tumista. Tässä olevan kurssiesittelyn lisäksi 
kannattaa ehdottomasti tutustua opinto-
oppaaseen, josta löytyvät tarkemmat tiedot. 
Epäselvissä tilanteissa voi pyytää apua 
esimerkiksi pienryhmäohjaajilta, muilta 
opiskelijoilta, biologian toimistosta ja kou-
lutusohjelman amanuenssilta. Kursseilla on 
nimien lisäksi numerokoodit. Kaikki biologian 
kurssit ovat 75-alkuisia, maantieteen 79 ja 
kemian 78. Numerokoodin lopussa oleva 
kirjain kertoo onko kyse yleis-(Y), perus-(P), 
aine-(A) vai syventävistä opinnoista. Yksi 
opintovuosi vastaa 1600 tuntia eli 60 opin-
topistettä. Yksi opintopiste vastaa käytän-
nössä esim. n. 14 h luentoa + 13 h muuta 
opiskelua tai n. 18 h harj + 9 h muuta 
opiskelua, joten kurssin laajuudesta voi 
päätellä jotain se suorittamisen tarvittavasta 
työmäärästä. Kurssi voi sisältää luentojen 
lisäksi mm. itsenäistä opiskelua, harjoituksia 
tai seminaarin. 

Syksy 

750031Y Orientoivat opinnot, 3 op 
Opinnot alkavat yhteisellä tilaisuudella, jossa 
tervetulotoivotusten ja esittelyjen jälkeen 
opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Ohjaajat aut-
tavat fuksit pahimman alkuhässäkän yli ja 
opastavat yliopiston tavoille. He myös tutus-
tuttavat teidät ensimmäisten kuukausien 
aikana yliopiston tiloihin sekä erinäisiin yksiköi-
hin kuten kirjastoon, eläinmuseoon ja työllisty-
mispalveluihin. Orientaatioon kuuluu myös 

Hailuodossa Perämeren tutkimusasemalla 
29.-30.9.järjestettävä uusien opiskelijoiden ori-
entaatioseminaari, jossa fuksit suunnistavat 
biologian rasteille ja tutustuvat laitoksen henk-
ilökuntaan mereisessä ympäristössä. Hailuo-
dossa oleilu huipentuu fuksiviikonloppuun. 
Perehdyttämiseen kuuluu yleensä myös yht-
eistä illanviettoa Oulussakin tai tutustumista 
kaupungin yöelämään. 

750121P Solubiologia, 5 op 
Kurssi koostuu kolmesta osasta: eläin-ja kasvi-
solubiologia sekä genetiikka, joista on jokai-
sesta oma kokeensa. Puuvärit kannattaa 
ottaa mukaan viimeistään perinnöllisyystiet-
een osuuteen. Kurssi jatkaa siihen mistä lukion 
opeissa jäätiin ja menee vielä paljon pidem-
mälle. Termit kinetokori ja synaptonemaa-
likompleksi tulevat varmasti tutuiksi. Ehdoton 
peruskurssi, joka vaaditaan edeltävänä ain-
akin neljälle muulle kurssille. 

780109P Kemian perusteet, 4 op 
Biologi ei selviä ensimmäisestä vuodesta 
ilman kemian opintoja, joten sen kertaaminen 
kannattaa aloittaa kesällä. Voi ehkä tuntua 
siltä, että kemiaa saa yliannostuksen ensim-
mäisenä vuotena, mutta ei kannata lannis-
tua. Kurssiin kuuluu luentoja, joihin kannattaa 
panostaa. 

780112P Johdatus orgaaniseen kemiaan, 4 
op 
Kurssi on pakollinen biotieteilijöille. Vaikka 
kurssi onkin ekologeille vapaaehtoinen, 
yleensä sen suorittaa suurin osa biologeista. 
Kurssilla käydään läpi mm. hiiliyhdisteitä, 
niiden reaktioita ja kaavoja. Oppikirja on eng-
lanninkielinen, mutta varsin ymmärrettävä. 

780122P Kemian perustyöt, 3 op 
Kurssilla tehdään labrassa erilaisia reaktioita 
ja tutustutaan käytännössä kemian ihmeelli-
seen maailmaan. Mittaillessa, punnitessa ja 
titratessa tulevat tutuiksi monet välineet joita 
käytetään myöhemmin biologian labrakurs-
seilla. Kurssia varten on hankittava labratakki. 
Tätä varten kannattaa kysyä vanhoja työ-
takkeja esim. apteekeista, ellei halua maksaa 
itseään kipeäksi ihan oikeasta labratakista. 
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Takille on myöhemmin käyttöä biologian kurs-
seilla. 

752303A Kasvien lajintuntemus, 2-3,5 op 
Kurssilla opetellaan Suomen kasveista noin 
350 lajia sekä niiden heimot. Tunnistamisen 
lisäksi on painettava mieleen paitsi kasvien 
suomalaiset, myös niiden tieteelliset nimet, 
joiden opettelua auttaa erilaisten muis-
tisääntöjen keksiminen. Demonstraatioissa 
ehditään vain käydä läpi tärkeimmät tun-
tomerkit, joten omatoiminen opiskelu on 
erittäin tärkeää. Aikaa kannattaa varata riit-
tävästi, sillä tenttiä edeltävänä iltana ei ehdi 
millään omaksua kaikkea. Ekologeille ja opet-
tajille 3,5 op. suoritus on pakollinen, jolloin 
tentissä ei saa olla mukana muistiinpanoja. 

751373A Eläinten lajintuntemus, 7 op 
Kurssi koostuu kahdesta osasta: selkärankai-
set (syksyllä) ja selkärangattomat (keväällä). 
Kuten kasveista, näistäkin on opeteltava tun-
nistuksen lisäksi tieteelliset nimet. Tärkeim-
mät tuntomerkit käydään läpi luennoilla, 
eläimiin tutustutaan kunnolla demonstraa-
tioissa. Selkärankaisia on täytettyinä sekä 
nahkanäytteinä, kaloja myös tuoreina tai ain-
akin hetkeä aiemmin pakasteesta otettuina. 
Kallojen perusteella eläimet tunnistetaan hei-
motasolle. Selkärangattomien tunnistus on 
mikroskoopin ääressä istumista ja näytekiek-
kojen tai -putkien pyörittelyä. Mahdollisesta 
ötökkäkammosta saattaa jopa parantua 
kurssin aikana. Jotta selkärangattomien osuus 
ei olisi aivan mahdoton, saa laji-ja kurssi-
moniste olla mukana tentistä. Tuntomerkkejä 
kannattaa kuitenkin harjoitella, sillä tentissä 
ei ole kovinkaan paljoa ylimääräistä aikaa. 

Kevät 

Y90xxx Vieras kieli 1, 2 op 
Opiskelijat, jotka eivät ole saaneet hyväk-
siluettua ylioppilastodistuksen pitkän vieraan 
kielen arvosanan perusteella (laudatur tai 
eximia) vieras kieli 1:stä, käyvät Kielikeskuk-
sen järjestämän Reading for Academic Pur-
poses opintojakson. Pakolliset kielikurssit voi 
suorittaa myös muusta tarjollaolevasta kie-
lestä (saksa, ranska, venäjä), mutta opiskel-
ijan on muistettava suorittaa sekä kielen 
ymmärtäminen että suullinen osuus samasta 
kielestä. Kielikeskus tarjoaa myös vapaaval-
intaisia kielikursseja, joita voi sisällyttää tutkin-

toihin. 

753124P Genetiikan perusteet, 7op 
Viimeistään tässä vaiheessa fukseille selviää, 
että “elämän tarkoitus on geenien kartoi-
tus”. Kurssilla valmistaudutaan toisen vuoden 
syksyn harjoituksiin, joissa pääsee itse risteyt-
tämään ihan oikeita banaanikärpäsiä. Sitä 
ennen kuitenkin tutustutaan tarkemmin men-
delistiseen genetiikkaan, geenien toimintaan 
ja tieteenalan tutkimukseen. Kursin edetessä 
huomaa, että monet lukiossa opitut asiat 
ovatkin itse asiassa aivan toisin. Kurssilla 
kerätään plussapisteitä kotitehtävistä ja tor-
staiseminaareista loppuarvosanaa varten. 
Eräänä vuonna eniten pisteitä keränneet on 
jopa palkittu saavutuksestaan. 

750124P Ekologian perusteet, 5 op 
Yksilö, populaatio, yhteisö ja ekosysteemi 
ovat kurssin avainsanat. Kurssin aikana tule-
vat tutuiksi eri tasojen väliset ja sisäiset vuor-
ovaikutussuhteet sekä ne mallit ja teoriat, 
joita ilman ekologi ei pärjää. Ekologit tekevät 
paljon muutakin kuin tarkkaillaan eliöitä! Toki 
kurssilla käydään läpi perinteisiä kuka-syö-
kenet-ja-miksi ajatelmia. Oppikirjasta suurin 
osa käydään läpi luennoilla, osan joutuu luke-
maan itse. 

752337A Kasvimorfologian perusteet, 2-5 op 
Kurssi tutustuttaa luennoilla ja harjoituksissa 
kasvien rakenteen sekä mikroskooppisen pie-
niin että silmin havaittaviin osiin. Kaikki nähty 
piirretään vihkoon ja opettaja pitää huolen, 
että kuvat ovat oikein. Jos puuvärit jäivät 
syksyllä hankkimatta, niin nyt ne ovat kuvien 
selkeyden kannalta tarpeen. Harjoituksissa on 
paljoneläviä näytteitä, joista voi sitten ihm-
etellä, että mikä osa onkaan varsi ja mikä 
lehti tai onko kasvilla lainkaan juuria. Kurssin 
lopussa opittuja asioita kerrataan vielä puu-
tarhalla. 

Tässä mainittujen kurssien lisäksi mikään ei estä 
opiskelemasta niiden lisäksi muitakin. Opinto-
oppaaseen kannattaa tutustua huolella ja 
ottaa huomioon eri kurssien vaatimukset. 
Toinen seikka on oma jaksaminen, sillä biolo-
geilla lukujärjestys täyttyy helposti jo omista 
kursseista, eikä itselleen kannata hankkia her-
moromahdusta jo ensimmäisenä vuotena. 
Jos joku asia ihmetyttää, niin älkää epäröikö 
kysyä! 
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Fuksivuosi 
NIINA KARSTUNEN JA MARI KAAKKO

Fuksivuosi, mistä se oikein alkoikaan?  Ensim-
mäisestä vuodesta muistuu lähinnä mieleen 
kaikki bileet aina omituisimmista kissanristijäi-
sistä järjettömiin megapippaloihin. Kyllähän 
siinä sivussa opiskeltiinkin, kurssit tuli käytyä 
ja luennoillakin istuttua ihan kiitettävästi. 

Ensimmäiset koulupäivät olivat varsi-
naista informaation tulvaa ja aanelosia 
tuntui satavan joka puolelta. Näin vähästä 
emme kuitenkaan säikähtäneet vaan 
suuntasimme rohkein mielin kohti Syntak-
siksen hallituksen esittelyä, joka järjestettiin 
viikon kuluttua koulun alkamisesta. Siellä 
otimme ensituntumaa lajitovereihimme, 
joiden kanssa meidän olisi tarkoitus viettää 
hama tulevaisuutemme. Illasta jäi kivat 
muistot, suosittelemme erityisesti kiltamme 
kovia kokeneen Aliaksen testaamista ja 
vanhempien opiskelijoiden seuraamista rav-

intola Caioon. Samaisella viikolla fuksit 
tutustettiin kertaheitolla haalarikansan bile-
kulttuuriin, kun Kuusisaaressa järjestettiin Vul-
canalia, joka kaatosateesta huolimatta 
kokosi paikalle kaikki kynnelle kykenevät.

Opiskelun kannalta ensimmäiset viikot 
olivat löysiä, vaikkei sitä välttämättä alku-
jännitykseltä huomannutkaan. Pienryhmäo-
hjaajamme informoivat meitä jatkuvasti 
yliopisto-opiskeluun liittyvistä asioista ja 
alkoivat heti mainostaa etenkin fuksisu-
unnistusta ja Hailuodon fuksiviikonloppua. 
Kiistämme, että meitä olisi mitenkään 
helppo ylipuhua tai muutenkaan johdatella, 
mutta syyskuun lopussa löysimme itsemme 
molemmista tapahtumista. Fuksisuunnistuk-
sen ideana olivat rastit, joissa joukkueittain 
suoritettiin erilaisia tehtäviä kukin omalla tyy-
lillään, eikä nestetankkausta laskettu dop-

Killan bileissä Las Vegasissa.
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ingiksi. Loppubileet olivat Foxiassa, josta 
aamuyön tunteina suunnattiin kotiin kuka 
missäkin olomuodossa. 

Suunnistuksen jälkeen ehdimme har-
rastaa kevyttä opiskelua viikon verran 
ennen Hailuodon fuksiviikonloppua. Pakkau-
duimme bussiin torstaina ja suuntasimme 
nokan kohti Marjaniemen tutkimusasemaa. 
Illan ohjelmana oli biologia-aiheinen ras-
tikierros pienryhmäohjaajien johdolla sekä 
saunomista ja makkaranpaistoa. Perjan-
taiaamuna saimme yleiskuvaa biologian 
opiskelusta kun laitoksen henkilökunta ja 
vanhemmat opiskelijat esittelivät meille eri 
suuntautumisvaihtoehtoja. Fuksiviikonlopun 
virallisen osuuden päättymisen jälkeen oli 
mahdollista lähteä henkilökunnan mukana 
kotiin, mutta tätä emme todellakaan suosit-
tele kenellekään!! Illalla nimittäin saapui-
vat vanhemmat opiskelijat ja hauskanpito 
alkoi. Sanat eivät riitä kuvailemaan seuraa-
via päiviä, ne on ehdottomasti koettava 
itse... Fuksiviikonlopun tunnelma oli yksink-
ertaisesti omaa luokkaansa, hymy ei ole 
vieläkään täysin hävinnyt huuliltamme.

Syyslukukausi kului nopeasti, opimme 
paljon uusia asioita niin biologiasta kuin 

toisistammekin. Hyvä yhteishenki sekä fuks-
ien että vanhempien opiskelijoiden jouko-
ssa näkyi niin kiltahuoneella kuin yhteisissä 
illanvietoissakin. Edes viimeisten viikkojen 
pienimuotoinen tenttisuma ei aiheuttanut 
juurikaan stressiä, ja pikkujoulujen jälkeen 
lähdimme joululomalle odottaen jo innolla 
kevätlukukautta. 

Kevätlukukausi toi mukanaan uusia ja 
mielenkiintoisia kursseja aina genetiikasta 
ötököiden ihmeelliseen maailmaan. 
Myöskään opiskelijaelämän viihdepuolta ei 
unohdettu, varsinkaan kun tammikuu toi 
tullessaan kauan odottamamme haalarit. 
Niiltä tiimoilta täytyi tietenkin järjestää 
haalarikastajaiset, ja muutenkin kyseiselle 
vaatekappaleelle löytyi käyttöä varsin 
runsaasti. Tämä tiesi tietenkin ankaraa merk-
kien keräilyä ja ompelua (tai liimaamista, 
jota emme kuitenkaan suosittele..). 

Haalarikansan suurimmat bileet sijoittu-
ivat laskiaiseen ja vappuun, mutta siihen 
väliin mahtui monta monituista Onnelan 
torstaita. Opiskelupuolikin tuli suoritettua 
kunnialla, tarvittavat opintopisteet kerättyä 
ja aivokapasiteettiakin on nyt laajennettu 
kiitettävästi seuraavaa vuotta varten. Nyt on 

Vappu ja viralliset edustusasut.
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siis aika jättää fuksisaappaat teidän täytet-
täviksenne, hyvät tulevat fuksit. Annamme 
teille vain yhden neuvon. Kokemuksen 
syvällä rintaäänellä voimme sanoa että 
fuksivuodesta kannattaa ottaa irti kaikki 
mahdollinen. Se on nimittäin vuosi jonka 
aikana luotte pohjan paitsi opiskelulle, myös 

ystävyyssuhteille. Osallistukaa yhteisiin 
tapahtumiin, sillä vaikka luennoilla opiske-
lutovereita tapaakin, on tunnelma vapaa-
ajalla aivan eri luokkaa. Meihin fuksivuosi 
jätti lähtemättömät jäljet, toivottavasti niin 
käy myös teille. Bilsa rocks! :D

Lintupäivillä korpikuusen kannon alla.
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Sähköistä viestintää
JANIIKA AALTONEN
Yliopistomaailmassa Internetillä on suuri 
merkitys. Vaikka ilmoitustauluja löytyykin eri 
puolilta rakennusta ja niitä kannattaa 
seurata, on hyvä perehtyä heti opin-
taipaleensa alkupuolella erinäisiin sähköisiin 
viestintäkanaviin, sillä joskus voi käydä 
niinkin, ettei aiheesta X löydy tietoa mistään 
muualta kuin verkon syövereistä. 

You have new mail 
Sähköposti on taatusti tärkein apuväline, 
kun yrittää pysyä perillä siitä, mitä tapahtuu, 
missä ja milloin. Jokainen yliopisto-opiskelija 
saa oman sähköpostitunnuksen ja -laatikon, 
johon tulleet mailit voi kätevästi tarkistaa 
käytävien varsilta löytyviltä päätteiltä tai 
nettiselaimella webmailista. Vaikka monilla 
varmasti onkin jo ennestään oma sähkö-
postiosoite, kannattaa tämä yliopiston tar-
joamakin ottaa aktiiviseen käyttöön. Sinne 
voi keskittää vaikka vain opiskeluun liittyvät 
sähköpostit. Sähköposti on korvaamaton 
silloin, kun pitäisi tavoittaa proffa, lehtori 
tai muu vastaava henkilö, joka ei koskaan 
tunnu olevan työhuoneessaan silloin, kun 
itse seisot oven takana. Ainakin yksinker-
taiset kysymykset ja tiedustelut voi hoitaa 
näppärästi sähköpostitse. 

Listaudu 
Sähköpostilistat ovat hyvä keino saada 
tietoa itseään kiinnostavista / koskevista 
asioista. Yliopiston listapalvelimella on tar-
jolla runsaasti erilaisia postituslistoja, joista 
osa on opetuksen ja tutkimuksen käytössä, 
osa puolestaan harrastejärjestöjen, osakunt-
ien ja muiden vastaavien tiedotusta ja kes-
kustelua varten. 

Biologian laitoksen sähköpostilista eli 
Bilsa-lista kannattaa ehdottomasti tilata, 
vaikka ei muuten listoja jaksaisikaan seurata. 
Bilsa-listan kautta tiedotetaan melkeinpä 
kaikesta, mistä oululaisen biologin tulee olla 
perillä. Jos tentti siirtyy tai luento peruun-
tuu, jossain on opiskelijabileet tai tapahtuu 
oikeastaan ihan mitä tahansa vähänkään 
merkittävää, siitä tiedotetaan Bilsa-listalla. 
Listalle voi lähettää myös omia viestejä, eli 
jos kaipaat vaikkapa taskulamppua lain-

aan, hukkasit penaalisi tai haluat ostaa 
jonkin kirjan, kannattaa mailata Bilsa-
listalle. 

On hyvä muistaa, että joistain asioista ei 
tiedoteta muuten kuin sähköpostitse, joten 
viimeistään tässä elämänvaiheessa tulee 
totutella sähköpostin päivittäiseen tarkista-
miseen, tai vaihtoehtoisesti jäädä uutispi-
mentoon. 

Omien opintojen seuranta 
Kaikkihan haluavat tietää, miten omat opin-
not edistyvät. Yliopistossa ei kuitenkaan 
automaattisesti lykätä todistusta kouraan 
tietyn ajanjakson jälkeen, eikä toimistotät-
ien toimenkuvaan kuulu kertoa Olli Opiskeli-
jalle, montako opintopistettä on plakkarissa 
ja millä arvosanoilla. Onneksi on WebOodi, 
tuo opiskelijoille tarkoitettu WWW-käyttöliit-
tymä Oodiin, eli yliopistojen yhteiseen tie-
tojärjestelmään. WebOodissa voi tarkastaa 
yhteystietonsa (ja tarvittaessa muuttaa 
niitä), ilmoittautua yliopistoon, opetukseen 
ja tentteihin, tilata opintosuoritusotteen sekä 
ennen kaikkea seurata omia opintosuorituk-
siaan. WebOodin kautta näet siis, mitä olet 
suorittanut, monenko opintopisteen edestä, 
milloin ja millä arvosanoilla. 

Killan WWW-sivut tietopankkina 
Synktaksisen kotisivut ovat biologikiltamme 
jalansija verkossa. Sivusto pyrkii olemaan 
mahdollisimman suureksi hyödyksi sekä killan 
toiminnassa ja sisäisessä tiedotuksessa että 
opiskeluun liittyvissä jutuissa. Interaktiivisin 
osa sivustoa on sähköinen ilmoitustaulu, 
jota kannattaa seurata yhtä aktiivisesti kuin 
käytäviltä löytyviä tauluja. Uusia ilmoituksia 
tulee parhaimmillaan päivittäin. Apua 
opiskeluun sivusto tarjoaa pääasiassa van-
hojen tenttikysymysten arkiston muodossa. 
Myös linkkilistasta löytyy opiskelun kannalta 
hyödyllisiä sivustoja. Luonnollisestikin 
sivustolla on tietoa killasta ja sen toimin-
nasta, hallituksen ja toimihenkilöiden esit-
tely, killan säännöt ja toimintasuunnitelma 
sekä muuta vastaavaa. Arkistosta löytyy val-
okuvia menneistä tapahtumista sekä Leh-
dykän eli kiltalehtemme vanhoja numeroita 
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sähköisessä muodossa. Killan sivuihin kan-
nattaa tutustua ajan kanssa, jotta oppii käyt-
tämään niitä mahdollisimman tehokkaasti 
ja tietää, mistä mitäkin löytyy. Päivityshis-
toriaa kannattaa seurata, niin ei tarvitse 
käydä arvailemaan, mikä on muuttunut 
viime käynnin jälkeen. 

Miten sinne pääsee? 
Yliopistolla on monia mahdollisuuksia päästä 
sukeltamaan Internetin ihmeelliseen 
taikamaailmaan. Koska rakennus on 
kuitenkin melko suuri, keskitytään tässä niihin 
keinoihin, joita biologit yleensä käyttävät. 
Biologian laitoksella on oma ATK-luokka, 
jota voi käyttää, ellei siellä järjestetä ope-
tusta juuri sillä hetkellä. Luokassa on tois-
takymmentä konetta ja printteri, joka on 
usein melko ahkerassa käytössä. 

Biokäytävän varrella viisi graasta 
työasemaa. Niitä voi käyttää, jos ne ovat 
vapaina, eli käytävän koneita ei voi varata 
mitenkään. Se, joka koneelle ensimmäisenä 
ehtii, saa sitä käyttää. 

Biologian kirjastostakin löytyy pari 
työasemaa, mutta on suotavaa, että niitä 
käytetään kirjastossa työstettävien projekt-
ien tekoon, ei hupikäyttöön. 

Mikäli oman laitoksen konetarjonta ei 
riitä, voi suunnata kulkunsa yliopiston van-
halle puolelle. Heti vanhalle puolelle saavut-
taessa on vasemmalla puolella mikroaula, 
jonka koneita voi käyttää varaamatta, jono-
tusperiaatteella. Mikroaulan takaa löytyy 
ATK-luokka, jonka koneilla on varauskirjat. 
Samoilla nurkilla on myöskin mikrohalli, jonka 
koneita pääsee käyttämään “nopeat nört-
täävät, hitaat eivät” -periaatteella. Lisäksi 
vanhalta puolelta löytyy pääkäytävän eli 
Väylän varrelta tekstipäätteitä. 

Tehokkaat tekstipäätteet  
Tekstipäätteet näyttävät melko vaatimat-
tomilta. Nimensä mukaisesti niissä ei ole 
graasta käyttöliittymää, vaan konetta 
ohjataan kirjoittamalla komentoja. Koska 
ei ole tarjolla mitään, mitä klikata, hiirikin 
loistaa poissaolollaan. Tästä johtuen päät-
teitä usein ylenkatsotaan ja ne voivat 
tietokoneisiin tottumattoman silmissä olla 
melko pelottaviakin. Tekstipäätteen käyttö 
ei kuitenkaan ole vaikeaa, kunhan sen malt-
taa opetella. Päätteellä voi tehdä paljon 
muutakin kuin hoitaa sähköpostiliikennettä, 

esimerkiksi selailla WWW sivuja (tosin tek-
stipohjaisella selaimella) tai päivittää omia 
kotisivujaan (jos sellaiset on tehnyt). Sopivilla 
komennoilla päätteen saa näyttämään 
bussiaikataulut Linnanmaan ja keskustan 
välillä, tai päinvastoin. Päätteellä voi myös 
kirjoittaa tekstitiedostoja tai ottaa yhteyden 
toisiin serverikoneisiin. 

Mahdollisuudet ovat siis moninaiset, 
kunhan niihin ensin perehtyy. Se kannattaa 
jo ihan vain senkin vuoksi, että esim. sähkö-
postien tarkistaminen on tekstipäätteeltä 
paljon nopeampaa kuin graaselta työase-
malta, ja yliopistossa aika on usein rahaa. 

Oulun yliopiston listapalvelin: 
http://lists.oulu./mailman/listinfo

Bilsa-lista: 
http://lists.oulu./mailman/listinfo/bilsa/

WebOodi: http://weboodi.oulu.

Syntaksis ry:n kotisivut: 
http://www.student.oulu./~syntaksi/

Oulun yliopiston tietohallinto: 
http://www.oulu./tietohallinto/
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Asuntoa vailla?      MARIA JÄNTTI

Asuntoja tarjoavat Oulussa monet tahot. 
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö eli 
PSOAS (tunnetaan opiskelijoiden kesku-
udessa myös nimellä Possaus) on luultavasti 
yleisin opiskelijoiden majoittaja. Psoakselta 
löytyy solukämppiä, yksiöitä, kaksioita ja 
perheasuntoja melko edullisesti ja monet 
näistä sijaitsevat lähellä yliopistoa. 

Erityisesti opiskelijoita varten on myös 
OVV eli Opiskelijoiden vuokravälitys, joka 
välityspalkkiota vastaan etsii yksityisiltä 
asunnonomistajilta asuntoja opiskelijoille. 
Edullisimmat asunnot löytyvät luultavasti 
joko VVO-kotikeskukselta tai Sivakalta. 
Oulun seudun nuorisoasunnot eli OsNa on 
myös erittäin varteen otettava asunnon-
hakupaikka. OsNan kämppiä löytyy muun 
muassa Toppilasta ja ne ovat yleensä edulli-
sia ja melko uusia. Yksityiset asunnonomista-
jat ilmoittavat vapaista asunnoista yleensä 
sanomalehti Kalevan ilmoitus-sivuilla. Sinne 
voi myös itse pistää asunnonhakuilmoituk-
sen. Ilmoitus on yleensä aika toimiva keino 
asunnon hankkimiseen. 

PSOAS
Mannenkatu 1 A, 90100 Oulu
puh. 08 317 3110
www.psoas.

OVV 
Kansankatu 47, 90100 Oulu
puh. 040 591 8677 
www.ovv.com 

OSNA
Nummikatu 18-20 C, 90100 Oulu
puh. 08 3114 699
www.osna.

VVO 
Saaristonkatu 2, 90100 Oulu
puh. 020 508 409
www.vvo. 

Oulun Sivakka Oy
Myllytullinkatu 4, 90100 
puh. 08 3148 190 
www.oulunsivakka. 
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Oulua aloittelijoille  MARIA JÄNTTI
Oulu on kohtalaisen laaja kaupunki. Moni-
sta muista kaupungeista poiketen, yliopisto 
ei sijaitse keskustan tuntumassa, vaan noin 
kuuden kilometrin päässä siitä. Koska 
Pohjanmaalla on kaikki suurta, myös yliopis-
ton täytyy olla melkoinen. Monissa muissa 
paikoissa yliopiston eri laitokset on pirstottu 
pitkin kampusaluetta, mutta täällä kaikki 
löytyy saman katon alta (paitsi lääkis ja ark-
kitehtiosasto). Ajan myötä tätä oppii arvos-
tamaan, mutta aluksi tämä kolossaalinen 
tietotaitokeskittymä kohtalaisen syrjäisessä 
kaupunginosassa voi tuntua jopa pelot-
tavalta. Lisäksi erikoiset värivalinnat yliopis-
tomme seinillä ja hiukan hassulta tuntuva 
käytävien sijoittelu voivat vaikuttaa perin 
merkillisiltä. Mutta ei hätää, kaikkeen tottuu 
ja yliopistolla oppii liikkumaan varsin hyvin vii-
meistään jouluun mennessä. Ja neuvoahan 
saa kysyä! Yliopistoon ja Ouluun tutustuu 
tietysti parhaiten käytännössä, mutta tässä 
pientä alkuopastusta muualta tuleville. 

Yliopistosta 
Opiskelijoiden terveys on täällä hyvissä 
käsissä. Ylioppilaiden Terveydenhuol-
tosäätiö eli tuttavallisemmin YTHS on aivan 
yliopiston vieressä. Sen näkee bussilla 
saapuessaan jo ennen varsinaista yliopis-
toa. YTHS huolehtii hampaistamme, mie-
lenterveydestämme, rokotuksistamme ja 
kaikista muistakin terveysasioistamme. 
Terveydenhoitomaksuun kuuluu fuksivuonna 
ilmainen hampaiden tarkistus ja terveystar-
kastus. Muutenkin YTHS:n hinnat ovat todella 
huokeat. 

Yliopistolta löytyy myös valtavan hieno 
(ja kaikille bilsanfukseille hyvin tutuksi tuleva) 
eläinmuseo. Myös kasvimuseo, eläintarha 
ja kasvitieteellinen puutarha ovat yliopis-
ton kupeessa, ja nekin pääsee varmasti 
näkemään jo ensimmäisenä syksynä. 

Yliopisto on myös täynnä Unirestan rav-
intoloita, joissa saa hyvää ruokaa edulliseen 
hintaan. Kahviloitakin löytyy monia. Tavallis-
ten ravintoloiden lisäksi kahvia voikin nauttia 
Humuksessa, Pedan kahvilassa tai vaikkapa 
Dataniassa. Parhaaksi paikaksi on kuitenkin 
useimmille osoittautunut meidän oma kil-
tahuoneemme, jonne kaikki ovat erittäin 
tervetulleita! 

Liikkuminen 
Oulussa on tunnetusti hyvät pyörätiet, ja 
tasaisempaa maastoa saa hakea! Eli pyörä 
on oiva kulkuväline. Bussiyhteydet yliopis-
tolle ovat myös hyvät. Keskusta-Linnanmaa-
akselilla liikennöivien Koskilinjojen bussien 
aikataulut löytyvät näppärästi kaikille 
jaettavasta kalenterista. Bussin hinta on 
2,60 euroa/matka ja kuukausikortti Oulun 
alueelle (eli siis Oululippu) maksaa 46 euroa. 
Iltataksa tulee voimaan yhdeltätoista ja bus-
simatkan hinta on tuolloin 5,20 euroa. 

Harrastusmahdollisuudet 
Liikunnan harrastaminen on hyvää vasta-
painoa luennoilla istumiselle. Yliopistomme 
tarjoaa siihen myös lukuisia mahdollisuuksia! 
Täällä järjestetään kursseja joka makuun. 
Löytyy tanssikursseja, nyrkkeilykursseja, 
aerobicia, pallopelejä… enemmän tietoa 
saat kaikille jaettavasta liikuntaoppaasta. 
Yleensä osallistuminen on ilmaista, mutta 
joskus tarvitaan Sporttikorttia, jonka voi 
hankkia joko koko lukuvuodeksi tai vaan 
vaikkapa syksyksi. Myös killallamme on omia 
vuoroja sählyn ja lentopallon pelaamiseen 
sekä sulkapalloon. Kannattaa lähteä 
mukaan, sillä peleissä on rento meininki eikä 
kokemattomuus haittaa mitään. Kannattaa 
seurata sähköpostia, sillä monista kursseista 
ja vuoroista kerrotaan liikuntatiedotteessa. 
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Jumppia Oulussa järjestävät yliopiston 
lisäksi myös Oulun naisvoimistelijat ja Oulun 
pyrintö. Nämäkin ovat varsin edullisia, ja 
jumppia järjestetään ympäri Oulua. Kun-
tosaleja löytyy Linnanmaan liikuntahallista, 
Raksilan uimahallista ja Raatin uimahallista. 
Myös yksityisiä hieman kalliimpia saleja 
löytyy pilvin pimein. Keskustassa on useita 
saleja ja Linnanmaan läheltä Teknolo-
giakylästäkin löytyy yksi. Näillä saleilla on 
myös jumppia ja yleensä tutustumiskerta on 
ilmainen. Kamppailulajeista kiinnostuneille 
löytyy lisätietoa ainakin Raksilan uimahal-
lista, jossa on tiloja esimerkiksi nyrkkeilyyn. 
Raksilassa ovat myös Kärppien kotiluola ja 
Oulun pesäpallostadion. 

Oulusta löytyy salien ym. lisäksi myös 
hyväkuntoiset hiihtoladut, jotka kesäisin 
toimivat myös pururatana. Yliopistoa lähim-
mät ladut löytyvät heti Teknologiakylän 
kupeesta. Latuja löytyy kymmeniä kilome-
trejä ja ne kiertävät mukavia reittejä. Jos 
ei tasaisuus haittaa niin laduille ja lenkille 
vaan! 

Kulttuuri 
Jos kulttuuri on sydäntä lähellä, niin kan-
nattaa käydä tutustumassa Nuoriso- ja kult-
tuurikeskukseen eli NUKU:un. Siellä pääsee 
näkemään erilaisia näyttelyitä ja elokuvia, 
joita ei välttämättä muualla näkisi. NUKU 
järjestää myös erilaisia taidekursseja. Myös 
yliopistolta löytyy oma Linnanmaan Eloku-
vakerho eli Lieke, joka näyttää kiinnostavia 
elokuvia pari kertaa kuussa. Lieken eloku-
vista pääsee nauttimaan todella edulliseen 
parin euron hintaan. Lieken kotisivut löyty-
vät osoitteesta http://www.student.oulu./
~lieke/. Tuirasta löytyy yksityinen eloku-
vateatteri Star, josta saa opiskelijakortilla 
euron alennusta elokuvalipusta. Kaksi Finn-
kinon elokuvateatteria, RIO ja Formia, löy-
tyvät molemmat keskustasta. Opiskelijat 
voivat ostaa Finnkinon teattereihin lippuja 
huokeaan 6,45 euron hintaan yliopiston 
paperikaupasta. 

Mikäli teatteria kaipaa, on Oulussa vas-
tikään remontoitu kaupunginteatteri tor-
irannassa. Lisäksi näytelmiä on NUKU:lla, 
ja onhan yliopistollakin oma teatterikerho, 
jonka esityksiä voi myös mennä katsomaan. 
Konserteista voi nauttia esim. Oulun 
konservatoriolla. 

Oulun kaupunginkirjasto sijaitsee torin-
rannassa teatteria vastapäätä. Rakennuk-
sena kirjasto ei ole järin kaunis, mutta tarjoaa 

monipuolisen valikoiman luettavaa moneen 
makuun. Kirjaston sivupisteitä löytyy muis-
takin kaupunginosista. 

Taideharrastajille yliopistolta löytyy muun 
muassa valokuvauskerho. Jos taas eksoot-
tisemmat elokuvat tai sarjakuvat kiinnosta-
vat, kannattaa ottaa selvää OMAKEsta eli 
Oulun manga- ja animekerhosta. 

Ostokset 
Valtaosa palveluista on Oulussa keskittynyt 
keskustan kävelykatu Rotuaarin ympäris-
töön. Keskustasta löytyy mm. Stockmannin 
ja Anttilan tavaratalot, kirjakauppoja, useita 
vaateliikkeitä, optikkoliikkeitä, kenkäkaup-
poja ja ruokapaikkoja. 

Keskustassa sijaitsee myös muutamia 
kahviloita, joissa voi lepuuttaa shoppailusta 
kipeytyneitä jäseniään. Ehdottomasti main-
itsemisen arvoisin on Sokosaukiolta löytyvä 
viihtyisä Café Bisketti, josta saa kuuluisia 
vauvan pään kokoisia korvapuusteja. Rak-
silasta löytyy kolme isoa markettia, ja Lim-
ingantullista kerrassaan massiivinen Prisma. 
Yliopiston läheisyyteen Linnanmaalle on vas-
tikään noussut kaksi uutta markettia. Yliopis-
ton vieressä myös Kaijonharjun keskuksen 
päivittäistavarakaupoista saa ostettua ruok-
atarpeita. Huonekaluliikkeet ovat keskit-
tyneet Sisustajantorille. 

Illanvietto 
Ja nytpä päästiinkin asiaan eli illanviettoon 
Oulussa. Parhaat bileethän tietysti järjestää 
kiltamme Syntaksis, mutta mikäli jostain 
syystä tekee mieli tutustua yöelämään yli-
opistopiirien ulkopuolellakin, niin Oulussa 
siihen riittää mahdollisuuksia. 

Baareja löytyy Oulusta pilvin pimein ja 
joka makuun. Erityisesti opiskelijoiden suo-
siossa ovat 45-Special (tuttavallisemmin 
Nelivitonen), Kaarlenholvi sekä Caio, joka 
sijaitsee Kaijonharjussa, yliopiston lähellä. 
Mikäli metallimusiikki on sydäntä lähellä, kan-
nattaa käydä tutustumassa Hevimestaan, 
joka on nimensä veroinen paikka. Monien 
bändien suosima keikkapaikka on Oulussa 
(Nelivitosen lisäksi) Foxia, jossa pidetään 
myös paljon teekkaribileitä. Bilehileiden vaki-
opaikkoja ovat perinteisesti Hot Night Club 
eli Hotti, Cuba, Garage ja Gigglin Marlin, 
joka on erityisen tunnettu asiakkaidensa 
taipumuksesta tanssia pöydillä. Kuluneen 
talven aikana keskustassa avasi ovensa 
myös Onnela. Hiukan kalliimman sorttisia, 
mutta viihtyisiä, biletyspaikkoja ovat Buenoz 
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ja Amarillo. Never Grow Old on Oulun 
erikoisimpia paikkoja ja siellä viihtyvät usein 
hieman hippihenkisemmät heput. Jos pitää 
biljardin pelaamisesta, sitä pääsee harras-
tamaan City Biljardissa ja Snooker Timessa. 

Jos kaipaa istuskelupaikkaa, jossa olut-
takin on tarjolla, kannattaa pistäytyä 
Pintissä, Miloussa, Otto K:ssa, Café 
Kulumassa, Oluthuone Leskisessä, Winger-
sissä, Lentävässä Lautasessa tai Bar Beessä. 
Bar Bee on Oulun ainut täysin savuton 
baari, ja siellä käy melko paljon opiskeli-
joita, vaikka tilat ovatkin aika pienet. Wing-
ers on myös pieni paikka, mutta sitäkin 
savuisempi. Mikäli savu ei häiritse Wingersistä 
saa myös suolaista purtavaa, kuten valta-
vat ranskalaiset. Lentävä Lautanen taas on 
vanhemman porukan suosima ja siellä on 
melko vakiintunut kävijäkunta. 

Tässä oli vain pieni pintaraapaisu Oulun 
baari- ja kapakkatarjonnasta. Kaikkien 
baarien luettelemiseen ja luonnehtimiseen 
menisi koko Lehdykkä, ja parhaan kuvan 

paikoista saa vain käymällä niissä itse, joten 
ei muuta kun kaverit mukaan ja tutus-
tumaan Oulun yöelämään! 

Muutama sana oulua ANNA HONKANEN

Lopuksi muutama sana vanhaa ja uutta 
Oulun murretta. Päätoimittaja ottaa täyden 
vastuun listassa mahdollisesti olevista virhe-
istä. 

Alakkonää mua? = Näin lapsi kutsuu toisen 
leikkimään. Alakaminen voi myös tarkoittaa 
tykkäämistä. 
Avojalakanen = Syntyperäinen oululainen.
Haitekki = High tech, oululaisille hyvin 
tärkeää.
Hantuuki = käsipyyhe.
Hilipasta = Käydä äkkiä jossakin.
Höpötysnööri = Kännykän korvakuuloke.
Kelijuttaa = Harmittaa.
Kompiainen = Karkki.
Korttikaari = Poliisiputka. 
Käläkättää = Puhua.
Mölijä = Laituri, esim Toppilan mölijä. 
Nouhau = Tietotaito. Sitä tarvitaan haitekin 
kanssa.
Onnikka = Bussi.
Ookkonää = Oletko sinä.
Ookkonää nähäny Hoho? = Oletko sinä 
nähnyt elokuvan Hohto?
Pahki = Törmätä johonkin: “No oho, ku 
juoksin sinnuun pahki”, eli “Anteeksi, että 
törmäsin sinuun.”

Patio = Ravintolan terassi.
Piippaappa ja paappa pipo päähän = 
Näin sanoo oululaisäiti lapselleen onnikassa 
tarkoittaen: “Paina stop-nappia ja laita pipo 
päähäsi.” 
Potnapekka = Koskikorento. Nimenä myös 
turisteja pyöräteitä pitkin kesäisin ajelutta-
valla “minijunalla”. 
Pökkiin = Puoleksi. Esim. “Ostetaanko 
mäyräkoira pökkiin?”
Pölijä = Tyhmä.
Rehevit = treft, tapaaminen. 
Rotuaari = Oulun keskustan kävelykatu. 
Tulee ruotsin sanasta trottoar, joka tarkoit-
taa jalkakäytävää. Voi olla myös muodossa 
Rotuvaari.
Ruuvata = Sovittaa esim. vaatteita: “Ruu-
vaappa tuota puseroa.”
Rääpy = Aika, tilaisuus tehdä jotain. “Ei ollu 
taas rääpyä huilata.”
Rössypottu = Oululainen perinneherkku: veri-
palttukeitto.
Sontikka = Sateenvarjo.
Uupelo = Puute.
Änkyröijä = Panna vastaan. “Elä taas ala 
änkyröijä!”
Ölövinä = Muina miehinä, ikään kuin mitään 
ei olisi tapahtunut.
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Mikä ihmeen YKL? www.ykl.fi

Epäilemättä kaiken yliopistomaailmaan liit-
tyvän materiaalin keskellä kahlatessa alkaa 
vähitellen tuntua, ettei kaikki enää jaksa 
kiinnostaa. Toivoisin kuitenkin, että vielä 
jaksaisit pinnistää ja yrittää saada selville, 
mistä on kyse mystisessä kirjainyhdistelmässä 
YKL – Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto. 
Kerron heti alkuun karun to-tuuden: puhe on 
ammattijärjestöasioista, mutta välttämättä 
tämä ei olekaan niin tarpeetonta ja kuivaa 
kuin alkuun saattaa tuntua! Virallisesti YKL 
määritellään seuraavasti: ”ympäristöalalla 
toimi-vien luonnon- tai ympäristötieteellisen 
korkea-koulututkinnon suorittaneiden henk-
ilöiden akavalainen edunvalvontajärjestö”. 
Käytännössä tämä tarkoittaa biologian 
lisäksi geologeja, maantie-teilijöitä, limnol-
ogeja, meteorologeja, ympäristönsuojelu-
tieteilijöitä, ympäristöhygieenikkoja, hyd-
rologeja, mikrobiologeja ja geofyysikkoja, 
ympäristötieteilijöitä, ympäristöpolitiikkaa 
lukeneita, kalataloustieteilijöitä, ammattikor-
keakouluista valmistuneita ympäristöosaa-
jia… Suuri osa työelämässä olevista biol-
ogeista kuuluu YKL:ään, lukuun ottamatta 
opettajia ja nykyisin etenkin ”laboratoriopuo-
len” biologeja, jotka usein kuuluvat Luonnon-
tieteiden Akateemisiin (Oulussa LUOPIO) juuri 
alansa laboratoriopainotteisuuden vuoksi.

YKL:ään voi liittyä myös opiskeli-
jajäseneksi – mutta mitä hyötyä siitä sitten 
on? Useimmille suurin syy liittyä ammattili-
ittoon on sen tarjoama merkittävä työt-
tömyysturva. Liittoon, tai oikeammin työt-
tömyyskassaan, kuulumaton saa työttömäksi 
jäätyään peruspäivärahaa. Työttömyyskas-
san jäsen saa sen sijaan korkeampaa ansi-
osidonnaista päivärahaa, jos täyttää tietyt 
ehdot aiemman työssä olemisen suhteen. 
Vaikka valmistuminen ja työpaikan saanti siis 
tuntuisivat olevan vielä miljoonan vuoden 
päässä, voi YKL:n opiskelijajäseneksi liit-
tyminen hyödyttää tulevaisuudessa rahal-
lisesti huomattavasti (jopa useita satoja 
euroja/kk). Opiskelijan jäsenmaksu on 18 
euroa vuodessa, ja opiskelijajäsen pääsee 
työttömyyskassan jäseneksi heti saatuaan 
töitä, jos ilmoittaa työsuhteestaan YKL:n 
toimistoon ja maksaa vuosittaisen kassan 
jäsenyysmaksun. Työttömyyskassaan kuulu-

van opiskelijan jäsenmaksu on 60 euroa vuo-
dessa (sis. työttömyyskassamaksun ja jäsen-
maksun). Työ voi olla mitä tahansa, kunhan 
se kestää vähintään 18 tuntia viikossa, työn-
tekijä on solminut työsopimuksen työnan-
tajan kanssa ja kokopäivätyön palkka on 
vähintään 930 euroa/kk. Kassaan liittymisen 
jälkeen opiskelijalla on koko jäljellä oleva 
opiskeluaikansa (max 9 vuotta) aikaa kerätä 
43 työssäoloviikkoa yllä olevin ehdoin, jonka 
jälkeen on työttömäksi jäädessään oikeu-
tettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. 
Jäseneksi voi myös liittyä ilman työttömyys-
kassan jäsenyyttä. Tällöin käytössäsi on kaikki 
liiton palvelut työttömyyskassaa lukuun 
ottamatta.

YKL antaa jäsenilleen neuvontaa 
työelämään ja ammatilliseen edunvalvon-
taan liittyen, esim. oikeudellista neuvontaa 
on YKL:n kautta mahdollista saada. Lisäksi 
järjestetään erilaisia koulutuspäiviä ja opin-
tomatkoja, joka vuosi julkaistaan YKL:n jäsen-
istöstä tehty työmarkkinatutkimus ja jäsen-
lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tietysti 
mukana on myös kaupallisia etuja mm. vaku-
utusyhtiöistä, pankeista, matkatoimistoista ja 
Suomen Retkeilymajajärjestöstä sekä alen-
nuksia polttoaineista ja vuokra-autoista. 
Opiskelijan kannalta tärkeintä toimintaa 
ovat opiskelijatoimikunnan kokoontumiset, 
joissa ovat mukana edustajat lähes kaikista 
ympäristöalojen opiskelijoiden  ainejärjes- 
töistä. Käytännössä opiskelijatoimikunta luo 
suhteita työelämän ja opiskelijajärjestöjen 
välille sekä pyrkii kehittämään YKL:n alojen 
opiskelijoiden koulutusta ja muita työelämä-
valmiuksia. Vuoden 2004 alusta on YKL:llä 
ollut puolipäiväinen opiskelija-asiamies, jotta 
opiskelijatoimintaa saataisiin kehitettyä 
entistä toimivammaksi. Opiskelijoilla on 
edustaja myös AKAVAn opiskelijavaltu-
uskunnassa ja YKL:n hallituksessa. Vuosittain 
YKL antaa myös opiskelijapalkkasuosituksen 
ja kartoittaa jäsentensä kesätyöpaikkojen 
saantia.
 
Syntaksis ry:n YKL-opiskelijayhteyshenkilö 
vuonna 2006
Hanna-Riikka Ruhanen
(ruhanen@mail.student.oulu.)
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Luonnontieteiden akateemisten 
liitto LAL   www.luonnontieteidenakateemiset.org

ANTTI SUNNARI

Luonnontieteiden akateemisten liitto LAL 
on AKAVA:n alainen ammattiliitto ja se on 
perustettu vuonna 1945. Sen jäsenkanta 
koostuu pääosin kemian, biokemian ja bio-
logian osaajista. Biologeista liiton jäseninä 
ovat pääasiassa perinnöllisyystieteilijät ja fys-
iologit. Liiton tarkoituksena on edistää jäsen-
tensä palkkausta, koulutusta, sosiaalista 
asemaa, ja ammatillista arvostusta yht-
eiskunnassa. LAL:lla, kuten myös muillakin 
ammattiliitoilla, on työttömyyskassa, joka 
tarjoaa apua työttömyyden sattuessa. 

Liitto on aina panostanut opiskelijoihin 
ja sillä on eri yliopistoissa opiskelijaostoja, 
jotka ajavat opiskelijoiden edunvalvontaa 
yliopistoissa. Oulun opiskelijaosto on Luon-
nontieteiden opiskelijat - Oulu (LuOpiO). Liit-
toon voikin liittyä opiskelijajäseneksi, jolloin 
saa kaikki liiton 

tarjoamat edut mm. oikeusturvan 
palkkauksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi opiskel-
ijana voi liittyä myös työttömyyskassaan, 
jolloin ansiosidonnaiseen vaadittavaa 43 
viikon työkokemusta voi kartuttaa jo ennen 
valmistumista. 

LuOpiO toimii yhdistävänä tekijänä 

kemian, biokemian ja biologian opiskel-
ijoiden keskuudessa. Yksi tärkeimmistä 
toimintamuodoistamme ovat infopisteet, 
joissa jaamme tietoa ja infoa liitosta. Tarjolla 
on myös kahvia ja pullaa, sekä vastauksia 
opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin. 

Järjestämme myös muita rentouttavia 
tapahtumia, kuten biljarditurnauksia ja 
ruskaretkiä Lapin Kullan panimolle Tornioon. 
Myös ensi syksynä olemme esillä, joten 
todennäköisesti tapaamme jossain 
vaiheessa!

Syntaksis ry:n LuOpiO-yhteyshenkilö vuonna 
2006 
Tiina Forsman 
(tiinafor@mail.student.oulu.)

Mikä on OYY? 
HANNE RUOTSALAINEN

- Oulun yliopiston ylioppilaskunta, jäseniä 
noin 12 000.
- OYY:n jäseniä ovat kaikki aloittavat opiskel-
ijat automaattisesti ylioppilaskunnan jäsen-
maksun maksettuaan. Lukuvuonna 2006 - 
2007 jäsenmaksu on 70 euroa.
- OYY:n jäsenmaksun maksettuaan saa käyt-
tää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
(YTHS) palveluita.
- OYY:n jäsenenä on oikeutettu opiskelijako-

rttiin ja sen mukanaan tuomiin etuisuuksiin 
(luettelo eduista löytyy verkkosivuilta).
- OYY on Oulun yliopiston opiskelijoiden 
edunvalvoja. 
- OYY järjestää vuoden aikana lukuisia 
tapahtumia, joista suurimpana tuhansia yli-
opisto-opiskelijoita yhteen keräävän syksyn 
aloittajaisjuhlan Vulcanalian.

Lisätietoja: www.oyy.
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Mutanttisut Marjaniemessä 
… eiku Maarianhaminassa
- biologian opiskelijoiden linturalli 
Ahvenanmaalla 31.3.-2.4.2006 -
HANNA-RIIKKA RUHANEN JA VILLE SUORSA
Tarina alkaa siitä, kun Tuomo jutteli killan 
vuosijuhlissa symbioosilaisten kanssa ja sai 
kuulla, että helsinkiläisvoimin on jo vuosia 
järjestetty linturalli biologian opiskelijoille 
Ahvenanmaalla huhtikuun alussa. Kutsu oli 
kuulemma lähetetty joka vuosi Ouluunkin ja 
ihmetelty, miksi täältä ei löydy innokasta rall-
iporukkaa. Jos ihmetystä oli riittänyt Hesassa, 
niin meille on yhä täysi mysteeri, mihin kato-
sivat kaikki ne kutsut killan lintuharrastajien 
tietämättä…

Tällä kertaa taivaspaikka Ahvenan-
maan kevätmuuton keskelle ei mennyt sivu 
suun, vaan joukkue kasattiin rivakalla 
otteella. Dramatiikkaakaan ei puuttunut, 
sillä lähtijät jouduttiin arpomaan kaikkien 
halukkaiden joukosta, tavallisen henkilöau-
ton tilakapasiteetti ja lintuihmisten yksilöre-
viirienkin rajat kun noin pitkällä matkalla 
tulevat väistämättä vastaan. 

Torstaina 30.3. alkoi matka kohti Turkua. 
Lähtiessä Oulussa paistoi aurinko, mutta 
Keski-Pohjanmaalla viimeistään selvisi, miksi 
tiehallinnon kartat vilkkuivat keltaista. 
Räntää, vielä enemmän räntää sekä loskai-
sta tietä riitti Turkuun saakka. Pimeä söi 
nopeasti maiseman ja pelkkää mustav-
alkoista näkymää tuulilasista tuijotellessa 
tuumimme, ettei tässä kelissä taatusti liiku 
hirvikään. Samassa karjaisu: “Tossa!” Hirven 
tumma hahmo tienpenkassa, vain muuta-
mia metrejä auton kyljestä. Muuta mieleen 
painunutta kahdeksantuntisen matkan var-
relta olivat Närpiön hullunkuriset “yövalot” 
(kasvihuoneet) sekä tuolta eteläisestä ns. 
Sivistys-Suomesta puuttuneet siedettävät 
radiokanavat. Ja bensakato: Ville huomasi 
jossain välissä kysyä mitä tankissa on jäljellä. 
“Kyllä tällä vielä Poriin ajaa.” Vaan ennen 
Poria koettiin tuskaisia hetkiä, kun ajettavissa 
olevan matkan mittari alkoi näyttää viivaa 

ja kilometrejä Poriin oli jäljellä turhan paljon. 
No, ei kuitenkaan mennyt kuntoiluksi, bensis 
päästi meidät vihdoin pälkähästä.

Turussa suuntasimme ensin nukkumisen 
sijaan Ruissaloon, jossa lopulta onnistuimme 
tuon aivoituksen tavoitteessa: kuulimme 
kaksi lehtopöllöä, mikä tiesi lähes kaikille 
meistä uuden eliksen ropinaa. Ääni ei vain 
ollut odottamaamme soidinta, vaan 
karmeaa “kissan rääkkäämistä”. Jos äänen 
hempeää tarkoitusta ei olisi tiennyt, olisi luul-
lut olevansa keskellä kauhuelokuvaa syn-
källä alastomien tammien reunustamalla 
soratiellä… 

Ahvenanmaan suurimpien tammien juura-
koissa asustaa ihan kummallisia otuksia.
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Hostellissa nukuttujen makeiden unien 
jälkeen tiemme vei satamaan klo 7.30. 
Vaikka maisema oli talvisempi kuin Oulussa, 
uusia vuodenpinnoja alkoi sadella jo Viking 
Linen Amorellalle pääsyä odotellessa. Kil-
pakumppaneihin luotujen ensisilmäysten ja 
auton lastaamisen jälkeen varmistimme 
toiseksi ylimmältä kannelta paikat luksussta-
ijaukseen: pehmeä penkkirivi aivan ikku-
nan edessä, lämpimässä ja kaukana ulkona 
alkaneesta räntäsateesta. Laivamatkan 
aikana näimme hienon määrän merikotkia 
(mm. 9 yksilön parvi!), sekä totesimme joka 
ikisen pikku sulan olevan tupaten täynnä 
kyhmyjoutsenia. Avomerelle päästyämme 
ilahduttivat allit, haahkat ja riskilät, sekä 
keskellä avomerta ilmaa kauhonut 20 
sepelkyyhkyn parvi. Parhaat havainnot 
olivat kuitenkin jäällä makoillut vaalea rinku-
laturkkinen norppa sekä hieman ennen 
Maarianhaminaa laivan ohitse lentäneet 
kaksi merisirriä.

Ahvenanmaalle klo 14.30 saavuttua-
mme suuntasimme pikaisesti kauppaan 
evästä ostamaan ja edelleen majoittumaan 
Eckerössä sijainneeseen mökkikylään. 
Matkalla näimme Gottbyn pelloilla kym-
meniä hanhia ja laulujoutsenia sekä yllät-

täen ampuhaukan. “Ei varmaan nähdä 
ampparia enää rallissa!” Eikä muuten 
nähtykään. Eckerössä purimme ylimääräi-
set varusteet pois autosta ja söimme 
pikaisesti. Mökit olivat 4-8 hengen mökkejä, 
joihin sittemmin ahtautui 4-6 joukkuetta (eli 
vähintään 15 ihmistä…). Ennen rallia ei 
tungosta vielä ollut, sillä majoitukseen 
saapumista oli porrastettu.

Ennen rallin alkua ehdimme katsastaa 
Maarianhaminan lintuja. Sattuipa ylitsemme 
lentämään myös hemppo, joka ei tiet-
enkään rallissa enää lajilistallemme halunnut 
päätyä. Ralli alkoi klo 18.00 ja aloituspaikaksi 
valikoitui Lemlandin Järsö. Merenlahti tar-
josi mm. lapasotkan, pilkkasiiven ja 
merimetson ja aivan vieressä ollut mainio 
ruokinta mm. kottaraisen, mustarastaan ja 
peipon. Järsöstä matka jatkui pinnasilmä 
tarkkana takaisin Maarianhaminaan. Yllät-
täen havaitsimme tiellä kiurujen seassa kan-
gaskiurun, mitä alkuun oli vaikea uskoa 
todeksikaan. Kohta näimme kaksi lisää ja 
sittemmin lulluloita tuntui löytyvän suun-
nilleen joka toisesta kiuruparvesta. Rallin 
purkutilaisuudessa kangaskiuru osoittautui 
yllätykseksemme aika rariksi, lajin oli lisäk-
semme havainnut vain pari joukkuetta. 

Eipä ole monen rallin jälkeen auto ollut tässä kunnossa.
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Maarianhaminaan päästyämme saimme 
hoideltua lajilistalle nokikanan, joka löytyi 
helposti samasta paikasta kuin pohjustuk-
sessa, aivan Pommern-laivan kyljestä.

Räntäsade alkoi uudestaan, kun läh-
dimme eteenpäin kohteenamme Ahve-
nanmaan eteläisin piste Herröskatan. 
Tarkkaillessamme matkan varrella pellolla 
ruokaillutta pikkulintuparvea uusien lajien 
toivossa Ville huomasi varpushaukkakoiraan 
istumassa aivan läheisessä koivussa. Her-
röskatanilla kaukoputkien linssien takana 
hämärä alkoi tihentyä, mutta vielä merellä 
erottui yhteensä satojen haahkojen ja allien 
parvia. Yksittäisen Gavian tai allihaahkan 
löytäminen niiden joukosta tuntui silti 
mahdottomalta kun tuuli paiskoi räntää 
vaakatasossa. Eipä karmea koiranilma 
kuitenkaan tunnelmaa haitannut, kun tänne 
asti oli tultu retkeilemään! Juuri kun olimme 
lähdössä, ylitsemme lennähti pienikokoinen 
lintu, joka katosi rannan katajapusikon kes-
kelle. Komppauksesta huolimatta sitä ei 
löytynyt ja niinpä katsoimme viisaimmaksi 
painua ottamaan muutaman tunnin unet. 
Eihän ne pöllötkään huuda räntäsateessa.

Herätys oli klo 4.00, eikä ulkona sää 
ollut muuttunut miksikään. Marssijärjestys oli 
selkeämpi kuin illalla: ensin pöllöjen kuunte-
lua, sitten staijausta ja päiväksi Hagan pel-
loille. Usean tyhjän (no, tuuli kyllä suorastaan 
ulvoi) kuunteluhetken jälkeen tunnelma 
autossa kävi epätoivoiseksi, hiljaisuuden 
katkaisi vain olosuhteiden manailu milloin 
kenenkin toimesta. Lopulta auton valoissa 
vilahtanut vaalea “jokin” säväytti meidät 
synkistä mietteistä. “Asio!” Ei ollut, vaan ain-
oastaan töyhtöhyyppä. Hetkeä myöhem-
min tien penkasta kuitenkin hyppäsi lentoon 
ihka aito väyrynen, lehtokurppa. Pinna 
listalle ja mieli parani!

Legendaarisella muutonseurantapaikka 
“Styrsillä”, Styringsuddenilla, vietimme n. klo 
6.30-8.30. Toiveissa oli saada eliksiin etelänk-
iisla. Aamustaijin oli valinnut lisäksemme 
4-5 muuta joukkuetta, mutta muutto oli 
täysin seis, eikä satojen tai tuhansien lin-
tujen meiningistä ja niiden mukana muut-
tavista ruokeista, etelelänkiisloista jne. ollut 
tietoakaan. Kaikesta huolimatta lajilistaa 
pidensivät riskilä ja onnistuneesti hoidettu, 
yksinäisenä horisontissa muuttanut naar-

Staijausta Degersandilla 1.4., putkissa kyhmyjoutsenia ja telkkiä.
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asmustalintu. Räntäsadekin laantui jossain 
välissä. Normaalisti Ahviksen ralleissa on 
aurinko paistanut, leskenlehdet kukkineet 
ja perhoset lennelleet. Nyt maisema oli 
kymmensenttisen lumivaipan alla, eikä sitä 
katsellessa tiennyt, onko Ahvenanmaalla 
huhtikuussa vai Pohjois-Norjassa Jäämeren 
rannalla helmikuussa. Viisi vaatekertaa 
takasi sen, että takaisin Styrsin parkkipaikalle 
kävellessämme tuli väistämättä ei niin kovin 
kesäinen Michelin-ukko-olo. Ja silti vähän 
paleli. Vaan parkkipaikan mäntytaimikossa 
odotti lämmittävä yllätys: “plit-plit-plit” ja 
kaksi pikkukäpylintua lensi suoraan ylit-
semme lähes pipoja viistäen!

Eckerön Torpissa jalkauduimme hetkeksi 
kylänraitille tuloksena varpunen, pikkuvar-
punen ja tilhi. Sitten taas menoksi ja auto 
kohti Degersandia. Matkan varrella teimme 
loistavan pysähdyksen havupuuvaltaisessa 
metsikössä: samalta paikalta havaitsimme 
aina niin vaikeista metsälajeista hippiäisen, 
puukiipijän, hömötiaisen ja kuusitiaisen sekä 
kakun koristeena GOMIAN pikkutikka-
koiraan, joka takoi koivupökkelöä vain 
muutaman metrin päässä meistä. Oli pakko 
ihastella hetki! Kun Degersand vielä tarjosi 
mustavariksen, töyhtötiaisen ja isokäpylin-
nun, nousi ilis yläilmoihin. Oh yeah, tällaista 
tämä on parhaimmillaan, nyt menee 
kovaa!

Seuraavana ohjelmassa olivat Ahve-
nanmaan läntisimmät osat. Tullbrygganin 
hienon talvisissa merimaisemissa paras havis 
oli ristisorsakoiras, uutena lajilistalle kirjattiin 
myös punatulkku. Jo Tullbrygganille men-
nessä etsimme Storbystä tuloksetta pulua. 
Kesykyyhkyä tavataan Ahvenanmaalla ain-
oastaan Storbyssä, joten uusi yritys pulun 
löytämiseksi kylästä olisi samalla viimeinen 
mahdollisuus. Harvoinpa yksi pulu on 
näyttänyt yhtä hyvältä kuin vihdoin 
löytäessämme sen langalta suoraan 
automme yläpuolelta istumasta…

Matkalla takaisin itään korppi sai aikaan 
melkoista niskajumppaa, kun se kehveli lensi 
vauhdikkaasti takaviistoon kadoten het-
kessä metsän taakse. Kolme meistä onnistui 
sen näkemään ja sehän riitti: uusi laji raksit-
tiin taas listaan. Jomalassa Gottbyn pelloilla, 
lähellä majoituspaikkaamme, käytimme 
aikaa hanhiparvien selaamiseen. Merihanh-
ien ja joutsenten joukosta löytyi jokusia 
kanadanhanhia, ja Tuomo poimi eräästä 

lentävästä parvesta metsähanhen. Tun-
drahanhi jäi kuitenkin uupumaan. Erään 
hevoshaan tuntumassa pyöri yli sata kyy-
hkyä, joten oli jopa kiikarin linssien ain-
aisesta huurtumisesta huolimatta helppo 
kuitata listalle sepel- ja uuttukyyhky. Hetkeä 
myöhemmin Hanna-Riikka huomasi vaalean 
mytyn pellon reunan tummaa kuusta 
vasten. Lähempi tarkastelu kaukoputkella 
paljasti, että piekana istua jökötti kuusen 
oksalla, ilmeisesti kyyhkypaisti mielessään. 
Joukkueemme ainoa ässä oli näin point-
sattu!

Matka jatkui Maarianhaminaan, jossa 
ensin harmaapäätikka mielessämme käve-
limme lenkin todella komeassa tammile-
hdossa. Hapätiä ei näkynyt tai kuulunut, 
mutta kerrassaan kummallinen otus näkyi 
asustavan Ahvenanmaalla ontoissa tam-
missa. Torpfjärdenin lintutornin juurella Nelli 
huomasi puiden yläpuolella liitävän pedon. 
Tuomo sai pikatilanteen onnistuneesti halt-
uun ja varmisti putkella linnun hiirihaukaksi. 
Onneksi Jukka oli samassa porukassa 
näkemässä “hihan” eikä jälkijoukossa. Pinna 
kilahti iloisesti! Tornista ei uusia lajeja 
havaittu, tulipa vain ihmeteltyä miten hullua 
hommaa on kiivetä jäisiä, kapeita, pystysuo-
ria ja nitkahtelevia portaita kaukoputki olalla 
- ornitologi ja optiikkansa tarvinnevat 
vähintään seitsemän suojelusenkeliä.

Maarianhaminassa yritimme n:ttä 
kertaa nähdä turkinkyyhkyn, mutta pilvisessä 
ja koleassa säässä tuo turkinpulu oli ilmeisesti 
päättänyt ottaa nokkaunet jonkun tiheän 
kuusen kätköissä. Sataman läheiseltä sil-
lalta onnistuimme kuitenkin parantamaan 
lajilistaa lokkien osalta: n. 15 naurulokin parvi 
ohitti satamarakennukset. Rallin purussa 
totesimme karvaasti, että jossain siellä oli 
ollut myös selkälokki. Mutta kun ei nähty 
eikä tajuttu, niin puutteeksi “fusse” jäi! 

Kello oli jo kävellyt reilusti ohi puolen 
päivän, kun ehdimme Saltvikiin Hagan 
pelloille. Matkalla onnistuimme näkemään 
Villen hoksaaman palokärjen hakkuuauke-
alla. Täysin lumisilla peltoaukeilla olikin sitten 
enemmän elämää. Hanhiparvia, joutsenia, 
töyhtöhyyppiä, kiuruja ja metsäkauriita oli 
joka paikassa, mutta ainoastaan viiden 
kurjen parvi sai lajilistan pitenemään. 
Eräästä rantaruovikosta koitimme etsiä 
viiksitimalia, mutta ruovikon pinta-ala ja 
järviruo’on kahina tuulessa saivat urakan 
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tuntumaan yhtä helpolta kuin löytää se 
kuuluisa neula heinäsuovasta. Lopultakin 
vain yksi joukkue oli onnistunut timalin siellä 
havaitsemaan. Ruovikon kivoin havis oli 
rannan betonilaiturin ylitse menneet kuvauk-
selliset ilveksen jäljet - etenkin kun reilua 
varttia aiemmin pohdimme, mahtaako 
Ahvenanmaalla olla ilveksiä lainkaan.

Puuttuvia lajeja oli Saltvikin jälkeen vielä 
varsin monenkirjava joukko (vesilintuja, 
petolintuja, tikkoja, kulttuuriympäristön 
pikkulintuja), mikä teki rallireitin seuraavan 
siirron pulmalliseksi. Ideat alkoivat olla loppu 
ja ralli lähestymässä päätöstään. Pienen 
pähkäilyn jälkeen päätimme lopettaa 
Maarianhaminaan, koska arvelimme, että 
siten on mahdollista saada eniten lajeja 
kasaan. Alkoi epätoivoinen uusien lajien 
etsiskely. Äkkiä Tuomo huomasi sepelkyy-
hkyjen kohoavan kaukana metsän päälle 
palloksi ja syykin selvisi: nuori kanahaukka 
ajoi niitä takaa. Hetkeä myöhemmin silmiin 
osui närhi ja minuuttia myöhemmin Nelli hok-
sasi auton ikkunasta männynlatvassa olevan 
tikan. Jarrutus, ulos autosta ja perään! Lintu 
lennähti kauemmas, mutta pian kuului 

samasta suunnasta “pik, pik”. Käpytikka 
päätyi vihdoin lajilistalle. Jes!

Tikkaepisodin aikana jostain läheltä 
kuului kireäsävyinen laulu, joka tuomittiin 
laulujonglööri viherpeipon aikaansaannok-
seksi. Hanna-Riikka päätti kuitenkin tarkistaa 
vielä läheisen pihakoivun latvassa istuvan 
linnun. “Ei helkkari, viherpeippokoiras laulaa 
luukuttaa tuossa kolmenkymmenen metrin 
päässä!”. “Spinari” siinä luritteli pää pun-
aisena, eikun mustana. Tapaukselle nau-
reskeltiin pitkään, syystä. “Vähän tahtoo 
talven jäljiltä olla laulukorva ruosteessa!”

Yhtäkkiä jokin alkoi tuntua kummalta. 
Taivaalle oli ilmestynyt outo valoilmiö: 
aurinko paisteli pilvien lomasta sinisellä 
taivaalla! Matkalla Maarianhaminaan 
ihailimme maisemia: vanhoja maalaista-
loja, Ahvenanmaan värein koristeltuja 
bussipysäkkien merkkejä ja niityillä kasva-
via valtavia katajia. Maarianhaminassa 
porukka jakautui kahtia viimeisten lajien 
toivossa: Jukka ja Ville lähtivät toiseen ja 
Nelli, Hanna-Riikka ja Tuomo toiseen 
suuntaan. Rallin viime minuutilla Tuomo huo-
masi erään pihan pensaassa kyyhkyn. Onnit-

Porukkaa on kuin Ahvenanmeren mutaa ja tunnelma tiivistyy purun alkaessa.
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telimme toisiamme, tuntui aivan loistavalta, 
että turkinkyyhky löytyi lopulta! Uusi vilkaisu 
kiikareilla ja “Ei oo tosi, se on seplu!”. Sit-
tenkin vain sepelkyyhky, joka juuri sopivasti 
puskan kätköissä ja punertavassa ilta-aurin-
gossa onnistui näyttämään hämmästyt-
tävästi turkinkyyhkyltä. Nauratti taas!

Ralli päättyi klo 18.00 ja olo oli tosi uneno-
mainen, kun yhtäkkiä räntäsade, harmaa 
utu ja viima olivat kääntyneet keväiseksi 
auringonpaisteeksi. 24 tuntia lintujen tarkkai-
lua oli takana. Mustarastas ja peippo 
lauloivat, musiikkia korville hiljaisen talven 
jälkeen.

Takaisin mökille päästyämme ohjel-
massa oli ruoan lämmitystä mikrossa, pikai-
nen suihku ja rallin purkutilaisuus klo 20.00. 
Purku oli mielenkiintoinen ja tunnelma 
erittäin tiivis, kun 127 ihmistä ahtautui 8 
hengen mökkiin. 29 joukkuetta huusi lajeja 
neljättä kierrosta, ennen kuin voittaja selvisi. 
Joukkueiden lopetellessa, kiittäessä ja ker-
toessa lajimääränsä kuultiin monia värikkäitä 
juttuja rallin varrelta: katkenneista vetoakse-
leista kahvilajuttuihin ja kirvelevistä nuijauk-

sista voittajailiksiin, kun hirveän räntäsateen 
keskeltä viimeisestä hanhiparvesta löytyy 
tundrahanhi. 

Huutokierrosten aikana selvisi, että 
meidän listassamme oli monia varsin hyviä 
lajeja. Ja kummallista kyllä melkein kaikki 
joukkueet lopettivat ennen meitä - täh? 
Lopulta joukkueemme puhevaltaa käyt-
tänyt Tuomo kiitti ja kuittasi lajimäärämme 
67:ään. Se pysyi johtotuloksena viimeiseen 
joukkueeseen saakka. Silloin selvisi, että 
sijoituksemme oli uskomattomasti toinen! 
Vain yhdelle joukkueelle emme mahta-
neet mitään, voittajien tulos oli hieno 78 
lajia. Koottuina selityksinä sanottakoon, että 
heillä oli joukkueessa useasti tätä rallia voit-
tamassa olleita, kovan Ahviksen paikallis-
tuntemuksen omaavia ammattilaisia. Vaan 
olisihan se kiertopalkintona ollut alli puu-
jalustoineen näyttänyt aika mielettömän 
hyvältä kiltiksellä…

Ilta jatkui muihin opiskelijoihin tutus-
tuessa, kokemuksia jakaessa ja bileiden 
merkeissä. Kun viimeinenkin yökukkuja 
kömpi mökillemme 01.30, kuului kuistille tosi 

Palkintoskumppa maistuu aina pahalta… eiku hyvältä!
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komeasti tyynessä yössä huhuillut huuhkaja - 
ihan kuten Ville ennusti. Aamulla nousimme 
ylös kuka milloinkin ja suoritimme vielä lähial-
ueella retkeilyä jalkapatikassa. Koko reissun 
lajilistaa komistivat sen jäljiltä mm. kuloras-
tas, isolepinkäinen ja pyrstötiainen - harmi 
kun ei tavattu rallissa! Pakkaamisen jäl-
keen ajoimme vielä kauppaan ostamaan 
matkaevästä. Ja kuinka mukavaa olikaan 
katsella, aina niin ihanaa, Ilta-Sanomien 
lööppiä. Nuo olivat nimittäin ensimmäiset 
kirjoitetut suomensanat pariin päivään! 
Kaupasta suuntasimme satamaan odot-
telemaan laivaan pääsyä. Heti Maarian-
haminasta merelle lähdettyämme alkoi 
jälleen taivaalta putoilla räntää. Lai-
vamatkalla osa porukasta staijasi kannella 
vaakatuiskussa ja väsyneimmät nukkuivat. 
Turussa pistelimme ählämikebabit (Baabe-
lia tuli ikävä!) ja lähdimme ajamaan yötä 
vasten takaisin Ouluun. Räntäsateessa tie-
tysti. Raahessa 4.30 tien yli lensi vielä 
sarvipöllö, viimeinen uusi laji reissulle. 
Maanantaiaamun aurinko nousi jo, kun vii-
mein olimme kotona.

Retkipinnoja kertyi yhteensä 79 ja olo-
suhteista huolimatta reissusta jäi todella 
hyvä maku, olimmehan ensikertalaisuud-
esta huolimatta kakkosia. Ralliporukkamme 
oli loistava, näimme mukavasti lintuja ren-
noissa retkeilytunnelmissa ja Ahvenanmaa 
tuli valloitettua, mikä lämmittää vielä enem-
män kuin sijoitus. Erityisesti mieleen jäivät 
merikotkien uskomaton määrä (60-70), mus-
tarastaiden ja merilintujen paljous, sekä 
kevään tuojat (töyhtöhyypät, kiurut, hanhet 
ja joutsenet) täysin lumisilla pelloilla. Ai niin, 
se joukkueemme nimen tarina. “Mutant-
tisut Marjaniemessä… eiku Maarianham-
inassa” syntyi, kun eräs joukkueemme 
etäisesti Matti Vanhasta muistuttava jäsen 
lipsautteli väliin ilmoille oululaisittain Mar-
janiemen tarkoittaessaan Maarianhami-
naa.

Kiitos rallikutsusta Symbioosille, kiitokset 
henkilöille, joilta saimme nuotteja ja lain-
akartan ja erityisesti kiitos hyvästä ralli-
seurasta mukana olijoille! Ahvenanmaalle 
palamme varmasti, ehkä se alli joku päivä 
vielä koristaa kiltahuonettamme…

Mutanttisut Marjaniemessä, eiku Maarianhaminassa: Ville Suorsa, Hanna-
Riikka Ruhanen, Tuomo Jaakkonen, Nelli Rönkä ja Jukka Kiiskilä.
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