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Pääkirjoitus
Anna Lukkarinen

Olipa kerran pieni biologian fuksi, joka innokkaana ja jännittyneenä  astui ensimmäistä 
kertaa korkeakouluopiskelijan statuksella Oulun yliopiston ovista sisään. Tuo taianomai�
nen laitos sai pienen fuksin häkeltymään. Niin paljon opittavaa! Kuinka viisaaksi siellä 
tulisikaan ja millaisia mielettömiä hetkiä siellä pääsisikään kokemaan. Olihan opiskeli�
joilla oma kilta, joka väsymättä vuodesta toiseen järjesti kaikenlaista mielenkiintoista ja 
mukavaa puuhaa vapaa-ajalle sekä toimi opiskelijoiden äänitorvena. 

Noista ajan kultaamista ensiaskeleista on kulunut jo useampi vuosi. Ikäkriisiä pukkaa, 
eikä graduahdistuskaan ole kaukana. Rakas kiltammekin täyttää jo kunnioitettavat 55 
vuotta. Monenlaista on ehtinyt tapahtua ja ihmisiä kulkea yliopiston ovista killan elin�
aikana. Omanakin opiskeluaikanani olen päässyt kokemaan historiallisia hetkiä, kun kil�
tahuoneemme niin sanotusti vaihtoi maisemaa. Nykyisessä paikassahan meillä on ihan 
oikeita ikkunoitakin.

Lehdykän historia ulottuu lähes yhtä pitkälle kuin killankin, ja paljon asiaa ja vähem�
män asiaa on sen sivuilla ehditty julkaista vuosien varrella. Arkistojen penkomisen tu�
loksena pääsette kokemaan Lehdykän havinaa tämän Vuosijuhla-Lehdykän sisäsivuilta. 
Biologian opiskelijoiden laatuläpyskä jo vuodesta 1967. 

Tämän Lehdykän parissa tuli vietettyä myös ikimuistoisia hetkiä, kun itseämme sääs�
tämättä (kuten kuvasta näkyy) antauduimme taiteellisten visioidemme vietäväksi (toim.
huom. katso kansikuva). Jos joku joskus sattuisi kysymään, että oletteko kenties koskaan 
työntäneet jättisaapasta ostoskärryissä pitkin pihaa, niin olisi vastaus: ”been there, done 
that”. Saavutus se sekin on.

Lopuksi vielä suuret kiitokset Flyktmanin Antille ja Hohtolan Esalle muistojensa ja aja�
tuksiensa jakamisesta. Kiitos jälleen myös muille Lehdykän tekoon tavalla tai toisella osal�
listuneille. 

Ei muuta kuin juhlahumusta nauttimaan!

Kunnioittavasti teidän,
Anna Lukkarinen
päätoimittaja
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Puheenjohtajan palsta
Sami Saarenpää

Tervetuloa Syntaksiksen 55-vuotisjuhlille!

Kun reilu neljä vuotta sitten aloitin opintoni, olin vain pelokas 19-vuotias fuksi, joka haki 
paikkaansa tässä suuressa yliopistossa. En tiennyt silloin yhtään mitään, erityisesti työ�
elämäkysymykset olivat vaikeita. Mitä tämän tutkinnon jälkeen muka voisi tehdä työk�
seen? Onneksi se on alkanut selvitä, ja olen todennut, että olen oikealla alalla. Nämä 
neljä vuotta ovat menneet erittäin nopeasti! Näihin vuosiin onkin mahtunut paljon uusia 
tuttavuuksia yli kiltarajojen, opiskelua sekä kiinnostavista että ei-niin-kiinnostavista ai�
heista ja paljon mielenkiintoista opiskelijavaikuttamista. Siksi onkin erityisen hienoa olla 
täällä Honkapirtillä teidän kanssanne ja juhlia meille tärkeää kiltaamme. Tällaisiin hetkiin 
kulminoituu se kaikki työ, mitä killan eteen on tehty; tällaisten tapahtumien vuoksi pu�
heenjohtajan työtä tekee ilomielin.

55 vuotta on kunnioitettava ikä killalle, olemmehan yksi vanhimmista Oulun yliopiston 
killoista. Biologit ovat aina näkyneet oululaisessa katukuvassa monien tempaustemme 
ansiosta. Välillä meno on yltynyt äärimmilleen erilaisissa opiskelijajuhlissa niin baareissa 
kuin Teekkaritalolla. Tänäkin vuonna meille biologeille tärkeä luonto on otettu huomioon 
toiminnassa: onhan muun muassa tehty kannanottoja luonnon puolesta ja huolehdittu 
pesivistä linnuista pönttötalkoissa. Tästä vuodesta on erityisesti jäänyt mieleen hienosti 
toteutettu Vappu-Vinpa. Nykyiset toisen vuoden opiskelijat varapuheenjohtajamme Son�
jan johdolla järjestivät ikimuistoisen tapahtuman, jossa oli enemmän osanottajia kuin 
miesmuistiin.  Toivon, että tulevaisuudessakin saamme yhtä hienon Vinpan aikaan! 

Palstani lopuksi haluaisin kiittää koko halitustamme koko vuodesta; te olette tehneet 
erittäin hyvää työtä erilaisten tapahtumien ja edunvalvonnan parissa. Myös vuosijuh�
latoimikunta ansaitsee kiitokset, koska on erittäin mallikkaasti järjestänyt näitä juhlia. 
Lisäksi haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette tulleet tänne: kilta on sen näköisen kuin 
jäsenensä ja kiltaa ei olisi ilman teitä. Kiitos teille kaikille! 

Viettäkäähän ratkiriemukas vuosijuhlailta ja nauttikaa joka hetkestä!
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Killan esimiehen tervehdys
Esa Hohtola

Ainejärjestöä, joka on lähes yhtä van�
ha kuin sen oma yliopisto, voidaan syys�
täkin kutsua perinteikkääksi. Ehkä monet 
nuorimmista opiskelijoista eivät tiedä, 
että äskettäin kahteen tutkimusryhmään 
jakautunut �iologian laitos on paljon �io� �iologian laitos on paljon �io�
logikiltaa nuorempi, sillä nykymuotoinen 
laitos perustettiin vain 20 vuotta sitten 
entisten ainelaitosten pohjalle. Opettajat, 
opiskelijat, koulutusohjelmat ja laitosten 
nimet siis vaihtuvat, mutta kilta pysyy.

Kun tulin Ouluun opiskelemaan vuonna 
1970, kilta oli 10-vuotias. Fuksista kuiten�
kin tuntui, että killan toiminta oli jo varsin 
tukevalla pohjalla. Olen siis saanut seurata 
killan vaiheita 45 vuotta, ensin jäsenenä, 
sitten kilta-aktiivina, killan puheenjohtaja�
na, opettajana ja viimeiset 20 vuotta kun�
niakkaassa killan esimiehen tehtävässä. 
Vuosijuhlia ei omana opiskelija-aikanani 
70-luvulla kuitenkaan järjestetty; kaiken�
lainen muodollinen pukeutuminen, pu�
humattakaan vanhoista tansseista, kun oli 
tuohon aikaan pannassa. Iloisella 60-lu�
vulla vuosijuhlat sen sijaan kuuluivat asi�
aan. Ahti Pyörnilä on kertonut, että 1969 
järjestettiin, 1970-lukua ennakoiden, radi�
kaalissa hengessä varsin vapaamuotoiset 
9-vuotisjuhlat, joissa oli ”uudet tanssit” 
(rautalankaa) ja mm. puhe lapselle.

Nykyaikaan verrattuna opettajien osal�
listuminen killan tilaisuuksiin, kiltailtoihin, 
oli omana opiskeluaikanani sen sijaan var�
sin vilkasta. Kiitos tästä lankeaa, ehkä yl�
lättäen, silloiselle OYY:lle. Ylioppilaskunta 
omisti tuolloin ravintolana toimineen Rau�
halan ylioppilastalon, ja jokaiselle ainejär�
jestölle oli varattu yksi päivä kuukaudessa 
kiltailtaa varten. Sisään pääsi � ainakin al�
kuillasta - vain opiskelijakortilla ja killan 
oman kerberoksen ohi. Marras- tai joulu�
kuun kiltailta toimitti pikkujoulun virkaa. 

Ainakin minusta fuksina oli hienoa nähdä 
runsaasti professorikuntaa ja muita opetta�
jia mukana. Varsinaista ohjelmaa kiltaillois�
sa ei ollut, pikkujoulun hupikuvaelmaa lu�
kuun ottamatta, vaan pääasiana oli vapaa 
yhdessäolo. Pienenä yksityiskohtana voisin 
mainita, että Rauhalassa ei ollut tarjoilijoi�
ta, vaan virvokkeet haettiin itse baaritiskin 
virkaa toimittavasta ns. elämänluukusta, 
mikä oli harvinaista tuohon aikaan. Vaikka 
aika oli radikaali, naisprofessorien ei sopi�
nut luukulla asioida, vaan juomia pöytiin 
toimittivat miesprofessorit ja muut mies�
opettajat (sopivaa työtä assistentille!). On 
harmi, ettei Rauhala enää pysty näin pal�
velemaan ainejärjestöjä. Biologian laitok�
sen nykyinen opettajakunta ei mielestäni 
ole mitenkään erityisen jäykkää tai nirsoa, 
mutta voi olla, että kun illanvietot tapah�
tuvat vaikkapa PSOAS:n saunatiloissa, joi�
hin virvokkeet tuodaan omassa repussa, 
opettajien osanotto jää vähäisemmäksi 
verrattuna perinteiseen ravintolamiljöössä 
tapahtuvaan kiltailtaan.

Taannoin oli keskustelua siitä, mikä oli�
si sopiva tiheys vuosijuhlille. Mielestäni se 
on viisi vuotta. Näin jokaisen opiskelijan 
opintoaikaan sattuu ainakin yksi vuosijuhla 
- ellei opetusministeriö sitten muuta opin�
tojen maksimiajaksi neljää vuotta! Uskon, 
että mitä selvemmin tästä tulee perinne, 
sitä helpompaa on muuttaa henkilökunnan 
nykyinen laimeahko osanotto parempaan 
suuntaan.

Syntaksis on ainejärjestönä tärkeä osa 
biologian koulutusohjelman toimintaa. 
Nykyään kilta keskittyy erinomaisesti juu�
ri siihen tehtävään, joka sille luontevasti 
kuuluu: opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden 
lisäämiseen, opiskelun tukemiseen ja opin�
tojen kehittämiseen sekä yhteydenpitoon 
henkilökunnan kanssa; huvi- ja virkistys�
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toimintaa unohtamatta. Sanalla sanoen, ja 
syntaksis-nimen mukaisesti: yhteen liikku�
miseen, yhteistyöhön. Killan ja opettajien 
välinen kanssakäyminen on luontevaa ja 
rakentavaa.

Aina ei ole ollut näin. Vaikka 70-luvun ra�
dikaalivuosina illanviettoihin osallistui pal�
jon väkeä ja ne olivat varsin hauskoja, killan 
hallituksen toiminta ei aina opettajien eikä 
opiskelijoidenkaan mielestä ollut opiskeli�
jalähtöistä. Eikä ihme, sillä ajoittain killan 
vuosikertomuksesta yli puolet täytti Chi�
len poliittinen tilanne, toimintasuunnitel�
maan kuului mies-ja-ääni-periaate yliopis�
ton hallinnossa sekä uhkaavien ”El pueblo 
unido” sähkeiden lähettäminen Augusto 
Pinochetille, ja kilta puuhasi luentolakkoja 
muutamien radikaalien assistenttien toimi�
essa lakkovahteina. Aika moni riviopiskeli�
ja rajoitti tämän vuoksi kilta-aktiivisuuden 
lähinnä huvitoimintaan. Toisaalta kilta jär�
jesti omaehtoisesti tutor-toimintaa (josta 
tutor ei saanut palkkaa � eikä fuksi tai tutor 
opintopisteitä) ja huolehti mm. luentomo�
nisteiden painoon saattamisesta ylioppi�
laskunnan monistamoon. Monistaminen 
ja kopioiminen ei tuohon aikaan ollut ai�
van niin yksinkertaista kuin nykyään, nyky�
nuorille tuiki tuntematon kalkkeeripaperi 
oli ahkerassa käytössä luennoilla. Täysin 
epäpoliittisesta ympäristöstä tulleena vie-tä tulleena vie�
rastin itsekin kovasti puoluepolitiikan tun�
keutumista ainejärjestötasolle ja osallistuin 
siksi monen muun tavoin kiltailtojen lisäksi 
lähinnä tutor-toimintaan, Lehdykän toimit-ehdykän toimit�
tamiseen ja Vappu-Vinpan järjestämiseen, 
kaikkiin 3 vuotta peräjälkeen. Puheenjoh�
tajan tehtävät kutsuivat sitten 1973 - en�
simmäisenä poliittisesti sitoutumattomana 
puheenjohtajana vuosiin.

Tutor-toiminta oli siis täysin kiltalaisten 
itse järjestämää – laitokset ja yliopisto ei�
vät siihen puuttuneet. Ehkä tästä johtu�
en tutorointi painottui enimmäkseen ns. 

huviosastolle. Lehdykän kukin numero 
tehtiin suurin piirtein yhden illan talkoilla 
veivaamalla käsin monistuskonetta, jos�
sa päivällä pikaisesti vahaksille konekir�
joitettu teksti monistui, kun muste tihkui 
kirjainten kohdalta läpi. Korjaukset va�
hakselle tehtiin kynsilakalla. Vaikka poli�
tiikka oli kovasti esillä, oli killan toiminta 
kuitenkin erittäin monipuolista: oli valo�
kuvauskerho, luonnonsuojelutoimikunta 
ja oma sukelluskerho ”Törö Sub-aquatic 
Club”. Koska biologian ja maantieteen ai�
nelaitokset olivat hajallaan ympäri Oulua, 
kiltahuoneeksi vuokrattu tila keskustassa 
palveli lähinnä killan hallituksen kokouk�
sia, eikä nykyisen kaltaista ”olohuonetilaa” 
ollut. Killan käytössä ollut, legendaarinen 
Välkkylän monttu, oli 60-luvulla ollut myös 
illanviettopaikkana. Vappu-Vinpa järjes�
tettiin eläintieteen laitoksen tiloissa, ns. 
Ynnillä (kirkon vieressä) tai Åströmillä ja 
oli vähintään yhtä suosittu kuin nykyään. 
Muistan 1972 laskeneeni Vinpan päätteek�
si omin käsin yli 3000 markan setelinipun, 
jonka talletin killan tilille. Jäsenmaksua ei 
tuohon aikaan peritty, kun vinpa tuotti niin 
hyvin, ja jäseniksi katsottiin, varmaankin 
yhdistyslain vastaisesti, kaikki biologiaa tai 
maantiedettä opiskelevat.

Kiihkeimmän poliittisen vaiheen mentyä 
ohi toiminta keskittyi, ehkä jonkinlaisena 
vastareaktiona, jonkin aikaa lähes täysin 
juhlintaan, kaljaekskursioihin ja muuhun 
huvitoimintaan. Vuosijuhlat palasivat oh�
jelmaan 80-luvulla ja vanhat tanssitkin 
90-luvulla. Mielestäni nykyään tasapaino 
ainejärjestö- ja aina tärkeän huvitoiminnan 
välillä on erittäin hyvä. Uskon, että oulu�
laisten biologian opiskelijoiden on helpom�
paa ja luontevampaa pitää yhteyttä opet�
tajiin kuin monilla muilla opintosuunnilla. 
Tämä on osittain seurausta biologian opin�
tojen usein käytännönläheisistä opiskelu�
menetelmistä: kenttäkursseilla opiskelija 



Juhlalehdykkä 7

ja opettaja kumartuvat saman kasviruudun 
ääreen, ja laboratorioissa viritellään sam�
makon lihasta mittauslaitteistoon yhdessä 
opettajan kanssa. Biologian koulutusohjel�
ma ja sen opettajakunta tarvitsevat killan 
yhteistyötä niin hallintoon kuin opetuk�
seen liittyvissä asioissa, ja tämä yhteistyö 
toimii mainiosti. Killan viestit tiedekunnalle 
ja opetushallintoon opintoja vaikeuttavien 
säästöjen vaikutuksesta nykyisessä rahoi�

tustilanteessa ovat tärkeitä koko koulutus�
ohjelman kannalta.

Lisää muistelua killan toiminnasta ja 
opiskelijaelämästä vuosien varrella on lu�
vassa itse vuosijuhlassa – tervetuloa kuun�
telemaan!

Onnea, 55-vuotias Syntaksis!

© Joel Nyberg
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Ex-puheenjohtaja muistelee
Antti ’Fantti’ Flyktman

Olin mielissäni, kun minua kysyttiin kir�
joittamaan tähän juhlalehdykkään omia 
muisteloitani kiltatoiminnasta. Koska omis�
ta aktiivisuusajoistani on jo hetki aikaa ja 
opiskelijasukupolvi on ehtinyt pääosin jo 
vaihtua, aloitan tekstin esittelemällä it�
seni. Olen 2006 bilsalla aloittanut ja 2011 
maisteriksi valmistunut eläinfysiologi, joka 
tällä hetkellä tekee laitoksella väikkäriä. 
Kiltatoiminnassa sekä laitoksen ja yliop�
pilaskunnan touhuissa olen ollut mukana 
vuodesta 2007 lähtien, jolloin aloitin liikun�
tavastaavana. Laitoksen johtoryhmässä lo�
petin vuoden 2011 lopussa, joten erilaisia 
toimia ehti kertyä yhteensä viiden vuoden 
ajan. Hallituksessa olin ensin ulkoministe�
rinä 2008, jonka jälkeen kaksi vuotta pu�
heenjohtajana vuodet 2009 - 2010. Näin 
muistoja on ehtinyt kertymään useamman 
vuoden ajan ja pyrin niitä tässä hieman lu�
kijoille jakamaan yleisen pohdiskelun lisäk�
si.

Oma käsitykseni on, että kilta-aktii�
visuudessa on yleisellä tasolla nousu� ja 
laskukausia johtuen kilta-aktiivien mää�
rän vaihteluista. Kun tulin taloon, niin yksi 
aktiivinen ikäluokka, vuosien 2003 - 2005 
aikana aloittaneet osallistuivat suurella 
joukolla killan tapahtumiin, mutta suuri 
osa heistä oli itsekin kilta-aktiiveja ja hal�
lituksen koko oli monesti maksimissa. Itse 
hyppäsin kelkkaan mukaan erään aktiivi�
suuskauden loppupuolella 2008, minkä 
jälkeen osa vanhoista toimijoista jäi pois ja 
oman ensimmäisen puheenjohtajakauden 
hallitus supistui alle kymmeneen henkeen. 
Jälleen oman hallituskauteni jälkeen 
alkoi uusi nousu toimijoiden määrässä ja 
aktiivisia tuntui eri toimiin riittävän, mikä 
on hyvä asia toiminnan kehittämisen 
kannalta. Huolestuneena olen seurannut 
opiskelijoiden aseman kurjistumista mm. 

opintotukikuukausia rajoittamalla, asia, 
joka ei ainakaan kannusta kiltatoimintaan. 
Tämä on hyvin lyhytnäköistä toimintaa, 
koska kilta mahdollistaa myös työelämäs�
sä tärkeiden taitojen, kuten tapahtumien 
järjestämisen, kokoustaitojen ja toimin�
tasuunnitelman kirjoittamisen opettelun. 
Toivon, että kilta tästä huolimatta jatkos�
sakin löytää toimijoita ja tekijöitä, ja näin 
mahdollistaa mahdollisimman monipuoli�
sen toiminnan. 

Sitten niihin kevyempiin asioihin eli 
muisteloihin. Suuri osa nykyisistä opiskeli�
joista taitaa olla niin nuorta väkeä, että on 
vain kuullut huhuja vanhoista hyvistä ajois�
ta ja kuinka biologian laitoksella oli oma 
siipi Julinian vieressä. Voin vahvistaa, että 
nämä huhut ovat totta ja tästä siivestä löy�
tyy myös meille vanhoille kävyille se ainoa 
oikea kiltahuone, Honkasen Annan maa�
laamalla suomaisemalla. Maalauksessa oli 
muuten piilotettuna myös killan muntant�
tifisulogoja. En muista, löysikö kukaan niitä 
kaikkia. Tähän aikaan killalla oli myös kopio�
kone (uskokaa tai älkää), joka vei vuosibud�
jetista todella ison osan (jälleen, uskokaa 
tai älkää..). Onneksi kyseisestä rakkineesta, 
jonka vuokraehdotkin olivat melko syvältä, 
päästiin lopulta eroon ja budjettiin vapau�
tui hyvin rahaa toiminnan kehittämiseen. 
Aikanaan kuulemma kopioinnilla ja kopio�
korttien myynnillä oli tehty kovasti voittoa, 
mutta luentoslaidien siirtyminen verkkoon 
taisi aloittaa kopiokoneen alamäen, vaikka 
kauan se roikkuikin mukana. Uudelle kilta�
huoneelle siirtyminen joudutti vanhan pol�
ven katoamista myös kiltahuoneelta, koska 
emme kokeneet sitä omaksi paikaksi. 

Omiin hallitusvuosiini mahtui myös pal�
jon uusia tapahtumia, ja perinteisempiä 
pyrittiin kehittämään parhaamme mukaan. 
Esimerkiksi jouluristeilyn paikkoihin on 
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nykyään jonoa ja vain nopeimmat ehtivät 
bussiin, mutta kun se 2008 järjestettiin 
ensimmäistä kertaa killan tapahtumana 
(jolloin Oulusta mukana olivat meidän li�
säksi ainoastaan kemistit), ihmisiä joudut�
tiin houkuttelemaan bussiin, joka kaikesta 
huolimatta tuli vain hieman reilu puolil�
leen. Se ei kuitenkaan menoa haitannut, 
vaan kyseessä taisi olla omalta osaltani 
paras jouluristeily. Myös vuoden 2009 BiTa 
ja killan 50-vuotisjuhlat osuivat omalle pj-
kaudelleni. Olin mielissäni, kun kuulin hel�
sinkiläisten osallistuneen suurella joukolla 
viime Oulun BiTaan, sillä vuonna 2009 Hel�
singistä tuli yksi (siis todellakin vain yksi!) 
henkilö ja Turusta yksi henkilöautolastilli�
nen eli viisi henkeä, joista yksi oli jo opiskel�
lut aikanaan Oulussa. Onneksi Jyväskylä ja 
Joensuu täydensivät hyvin kävijämäärää ja 
kaiken kaikkiaan väkeä oli lähemmäs 150. 
Puolen vuosisadan juhlissa oli ilo huomata, 
miten killan alumnit osallistuivat suurella 
joukolla vuosijuhliin, ja heille varattiin ko�
konaan oma pöytä Honkapirtillä. Omalla 
tavalla sykähdyttävin hetki 50v-juhlilla oli 
OYY:n kautta aikojen toisen jäsenen Matti 

Kaupin puhe omista opiskelukokemuksis�
taan yliopiston alkutaipaleella. 

Vuoden kohokohtiin kuuluu Fuksiexcu. 
Excu on järjestetty Oulangalla jo monta 
vuotta, mutta sitä ennen pitopaikkana oli 
pari vuotta Rokua Utajärvellä ja perintei�
simpänä Hailuodon Marjaniemi. Paikkaa 
jouduttiin vaihtamaan omistajanvaihdok�
sen vuoksi, sillä Marjaniemen asema oli pit�
kään laitoksen hallinnoimaa aluetta, mutta 
siitä on valitettavasti jouduttu luopumaan 
ylläpidon kalleudesta johtuen. Itsekään en 
ehtinyt Marjaniemessä viettää kuin oman 
fuksivuoden excun, joten Oulanka on itsel�
leni se luontevin paikka lähteä viettämään 
tätä viikonloppua. Mitään yksittäistä muis�
toa ei excuilta oikeastaan tule mieleen, 
koska niin excu kuin risteilykin ovat olleet 
tasaisen hauskoja ja mikäli nauru pidentää 
ikää, niin noilla reissuilla elinaikaa on tullut 
vuosia lisää. Kuten Mika Nurmela eräässä 
EM-karsintojen Saksa-pelin ennakossa sa�
noi: ”Ei se matka tapa vaan seura”, niin on 
todettava, että matkakumppanitkin ovat 
osuneet kohdalleen. 

Vaikka kiltatoiminta otti jonkin verran, 
niin se antoi moninkertaisesti enemmän. Il�
man kiltahuoneelle ja kiltatoimintaan tuloa 
en olisi saanut elinikäisiä kavereita, joiden 
kanssa ollaan tekemisissä edelleen hyvin 
paljon. Kiltatouhuja on myös osittain kiittä�
minen siitä, että tällä hetkellä olen onnelli�
sesti naimisissa (biologin kanssa) ja kotona 
asustelee myös pieni Enni-tyttö. Vastikään 
olin vaunulenkillä Linnanmaa-Kaijonharju-
maisemissa, jossa tuli myös asuttua koko 
opiskeluaika, ja mietin, miten paljon hieno�
ja muistoja niiltä vuosilta on ja miten hy�
vin asiat silloin olivat. Sitten kurkkasin vau�
nuihin ja katsoin, kuinka jälkikasvu nukkui 
rauhassa päiväuniaan ja totesin, että asiat 
ovat nytkin enemmän kuin mallillaan. Kilta�
toiminnan aloittamisella voi olla siis kauas�
kantoisia vaikutuksia… ja hyvä niin.
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Lehdykän havinaa
Anna Lukkarinen

Ainejärjestömme virallista lehteä Leh�
dykkää on julkaistu vuodesta 1967. Se on 
alusta asti ilmestynyt noin neljä kertaa 
vuodessa. Syntaksis ry oli alunperin myös 
maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö, 
mikä näkyy Lehdykän alkuajoissa. Lehdy�
kän sivut ovat tarjonneet palstatilaa mo�
nenlaisille näkökulmille. Vuosien varrella 
se on toiminut mielipidepalstana, killan jä�
senten äänitorvena, jopa poliittisen taiston 
näyttämönä sekä tietysti tarjoillut humoris�
tisia piristysruiskeita itse kunkin päivään.

1960- ja 1970-luvuilla opiskelijatoiminta 
oli poliittisempaa kuin nykyään, ja yliop�
pilaskunnan vaalien alla on julkaistu vaali�
numeroita, joissa ehdokkaat ovat saaneet 
mainostaa itseään. 24.2.1969 ilmestynees�
sä Lehdykässä paneuduttiin ylioppilaskun�
nan ja killan politisoitumiseen ja todettiin, 
että ”killan puitteissa politisoitumisesta on 
syytä luopua”, sillä ”pienen killan pieni jä�
senluku hajoaa olemattomiin huutokaup�
pahulinoissa” ja ”vastuuntunnottomat 
klikit ajavat itsekkäästi henkilöpyrkimyksi�
ään”. Vuoden 1971 lokakuun numerossa 
toivotetaan täydellinen politisoituminen 
tervetulleeksi ylioppilaskuntaan. Peruste�
luina esitetään, että yliopiston ja ylioppi�
laskunnan pitäisi antaa mahdollisimman 
todenmukainen kuva opiskelijalle yhteis�
kunnallisesta elämästä.

Kultaisella kasarilla Lehdykän vakiopals�
tan virassa oli ”Eugeniikan laitos tiedottaa”. 
Tämä nykymaailman valossa tarkasteltuna 
jopa hieman kyseenalainen palsta on oiva 
esimerkki Lehdykän roolista joskus rons�
kinkin huumorin jakajana. Palsta myös oli 
ilmeisen suosittu jatkuvuudestaan pää�
tellen. Jätettäköön kuitenkin poliittisen 
korrektiuden nimissä lainaukset tältä osin 
pois. Kiinnostuneet voinevat kysellä mah�

dollisuutta kaivaa kyseiset Lehdykän nu�
merot kiltahuoneen uumenista.

Huumoria toki löytyy myös tätä vanhem�
mista ja uudemmista Lehdyköistä. Vuoden 
-69 helmikuun numerossa tulevaisuutta 
ennustaa ja tarkkaa tieteellistä analyysiä 
tuottaa Lehdyskooppi. Esimerkiksi kaloille 
povataan seuraavaa:

”Yleistä: Kännikala, varo ’vesimiestä’. 
Yksityistä: Yhteispeli tekee Eetwarttia. 
Ystävät: Rakkauden kukka tarvitsee hellyyt�
tä ja ruiskutusta, jotta se pysyisi vitaalise�
na.”

Vuonna 1967 ilmestyneen Lehdykän 
mukaan Suomen Biologian ja Maantieteen 
Opiskelijain Liitto ehdottaa Suomen kansal�
liseläimeksi hyljettä. Perusteluina esitetään 
seuraavat kohdat:

”-se on kalju 
�se on liukas 
-se on hyvä kalastamaan”

Mainittakoon, että kyseisenä armon 
vuonna Suomen tasavallan presidenttinä 
oli Urho Kaleva Kekkonen. Samaiselta sivul�
ta löytyy myös mielenkiintoinen piirrosku�
va hylkeestä...

1990-luvun loppupuolella toistuvana 
teemana oli sukupuolisuuteen liittyvät nä�
kökohdat. Numerossa 2/98 ”Herra Kondo�
mi vapahtaa sinut sukupuolitaudin pelos�
ta ”. Saman vuoden numeroissa esitetään 
”muutamia totuuksia miehestä ja naises�
ta”. Otteet ovat kirjasta Sukupuolielämäm�
me, joka on ilmestynyt 1940-luvulla. Kirjan 
kertomat totuudet ovat vähintäänkin häm�
mentäviä.

Jäsenlehti, kuten Lehdykkä, on tapa 
päästä vuorovaikutukseen ryhmän kanssa 
(Kärnä 2008). Yhteenkuuluvuuden tunne 
ryhmän kesken vahvistaa yksilön sosiaalis�
ta identiteettiä, mikäli ryhmä on yksilölle 
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tärkeä. Yhteenkuuluvuuden kokemusta ja 
sitä kautta sosiaalista identiteettiä voidaan 
rakentaa sisäryhmän ja ulkoryhmän vastak�
kainasettelulla, me - te -hengellä. Muiden 
tieteenalojen edustajia on täten nälvitty 
kautta aikain:

”OYY:n edustajistossa on paljon mitään 
aikaansaamattomia tuppisuuvätyksiä ja 
muita humanisteja ja teekkareita...” (Leh�
dykkä 1960-luku)

”Lisäksi monet nimenomaan biologista 
ja/tai maantieteellistä tietämystä vaativat 
alat ovat nykyisin kaiken maailman insi�
nöörien (ruåts. ingenjör) kätösissä.” (Leh�
dykkä 1960-luku)

”Tästä Lehdykästä taisi yllättäen tulla 
aika pönäkkä lukupaketti, mutta eikös se 
ole vaan hyvä? Emmepähän ainakaan ole 
vajoamassa teekkarikaliiperin navanalusta�
solle.” (Lehdykkä 2/-94)

Vanhojen Lehdyköiden perusteella vuo�
desta toiseen pohditaan enemmän ja vä�
hemmän samoja asioita. Vuoden -68 mar�
raskuun numerossa kysytään:

”Kenen on vastuu 
-että tekniikan ja humanismin arvostus on 

biologiaa laajempi 
-että luonnonsuojelun arvostus yhteiskun�
nassa ei kasva 
-miten valmistaudut työhösi yhteiskunnas�
sa? 
-riittääkö siihen yksinomaan tenttien 
erinomainen suorittaminen?”

Vuoden 1996 toisessa numerossa mai�
nostetaan ilmeisesti uutta(?) sähköistä 
postituslistaa. Kyseessä on meille nykyisil�
le opiskelijoille tuttuakin tutumpi sähkö�
postilista. Lehdykän sivuille on tallentunut 
nostalgisten tunnelmapalojen lisäksi pala 
Syntaksis ry:n historiaa. On kutkuttavaa 
kuvitella, miten parinkymmenen vuoden 
päästä näitä meidänkin sukupolven teke�
miä Lehdyköitä kenties käytetään tietoläh�
teenä omien aikojemme killasta. Ei siis mi�
tään paineita, hyvät kirjoittajatoverit.

Lähteet: 
Lehdykät vuosilta 1967 � 1999. 
Kärnä, Riikka (2008): Lauma huutaa ja 
viiri hulmuaa - Yhteenkuuluvuuden ra�
kentuminen Partio ja Dynamite -lehdissä. 
Suomen kielen pro gradu -tutkielma.

© Satu Aura
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Katsaus Oulun biologian
opis ke li ja populaation 

demografiaan
Katsaus Oulun biologian

opis ke li ja populaation 
demografiaan

Aikaisempaan mututuntumaan perus-
tuva hypoteesi oli, että pitkällä aikavälil-
lä tarkasteltuna biologian opiskelijoiden 
populaatiokoko on vakaa, kun taas ikäja-
kaumassa esiintyy epämääräistä oskillaa-
tiota pitkäaikaisten keskiarvojen ympäril-
lä. Viime vuosien epäsuotuisien muutosten 
ympäristössä oletettiin näkyvän aineistossa 
muutamien kohorttien lyhytaikaisena pie-
nenemisenä. Kuitenkin voimakkaimpien 
ympäristömuutosten ollessa oletettavasti jo 
koettu, voitiin olettaa tilanteen jälleen pa-
rantuvan, etenkin jos tarvittaviin suojelu-
toimiin sitoudutaan päättäjien tasolla. (D. 
& E. Kaani et al. 2015) Myös populaatioon 
kohdistuvilla yksittäisillä positiivisilla ta-
pahtumilla on mahdollisesti nuorten vuosi-
luokkien rekrytoitumista parantava vaiku-
tus (V. Ujut 2015).

Tutkimuksessa käytettiin biologianopis-
kelijoista kerättyä dataa vuosilta 2006–
2015. Datan keruu tapahtui syksyn 2015 
aikana käyttäen apuna pääosin vanhois-
ta lehdyköistä löydettyä tietoa sekä muu-
tamien biologianopiskelijapopulaatioon 
tai sen osiin hyvin perehtyneiden henki-
löiden maastossa keräämiä havaintoja. 

Myös amerikkalaisvalmisteista Feisbuuk-
datankeruuohjelmistoa käytettiin apuna 
tutkimuksessa. Useimmista vuosiluokista 
oli mahdollista saada jopa kokonaisotosta 
vastaava otanta, mutta muutamissa tapa-
uksissa jouduttiin tyytymään pienempään 
osaotokseen. Huomautettakon tässä kui-
tenkin että hyvissä havainto-olosuhteissa 
esimerkiksi fuksitiheydestä on mahdollis-
ta saada varsin luotettava arvio myös mer-
kintä-takaisinpyyntimenetelmää käyttäen 
(Happonen & Nuutila 2015, julkaisematon 
data). Aineiston analysoinnissa käytettiin 
Excel-taulukkorääpystysohjelmaa sekä 
opensource tilastovelhousplatformia R.

Kuten viimeisessä hypoteesissamme 
arvelimme, aineiston alustava tarkastelu 
antoi viitteitä selvästä positiivisesta korre-
laatiosta killan vuosijuhlien esiintyvyyden 
ja nuorten sekä esiaikuisten biologian opis-
kelijoiden korkean populaatioon rekrytoi-
tumisen välillä, minkä lisäksi voidaan vuo-
sijuhlilla nähdä olevan runsaasti muitakin 
positiivisia vaikutuksia koko populaatioon. 
Tuloksia aineiston tarkemmasta analyy-
sistä käsittelemme juttusarjan seuraavassa 
osassa.

Joel Nyberg,
Oulun yliOpistO, luOnnOntieteellinen tiedekunta, 

OpiskelijayhteisöekOlOgian tutkimusryhmä

Näin biologikillan 55-vuotisjuhlien yhteydessä on erinomainen aika aloittaa tiettäväs-
ti ensimmäinen Lehdykän sivuilla ilmestyvä katsaus Oulun biologianopiskelijapopulaa-
tion nykytilaan. Sarjassa tullaan tarkastelemaan populaation demografista rakennetta 
ja viimeaikaista kehitystä pitkittäis-, halkinais-, poikittais- ja pinottaisaineistojen pe-
rusteella sekä pohtimaan havaintojen taustalla vaikuttavia syitä, minkä lisäksi sarjan 
viimeisessä osassa pyritään ennustamaan populaation tulevaa kehitystä. Nyt julkaistava 
artikkeli on johdanto sarjan myöhemmälle jargonille, joka tullaan kokonaisuudessaan 
julkaisemaan Lehdykän myöhemmissä numeroissa.
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Vuosijuhlabingo
Ensimmäisenä bingon saaneelle pieni palkinto. Bingoon vaaditaan pysty- tai vaakasuo�
raan viisi kohtaa rastitettuina. Varaudu todistamaan tapahtumat.

Tanssin Peto 
on irti –kappa�

leen tahtiin

Viinilasi 
kaatuu

Joku valittaa 
korkkareistaan

Joku valittaa 
yliopiston 

ahdingosta

Vuosijuhlaled�
hykästä löytyy 
kirjoitusvirhe

Puhuja sekoaa 
sanoissaan

Juttelet jatkoilla 
puheenjohta�

jan kanssa

Seremonia�
mestari ottaa 

sivuaskelia

Joku puhuu 
linnuista

Joku muistelee 
’’Silloin minun 

aikanani...’’

Ehdotat laulua Joku huu�
taa �ingo

Osallistut 
sillikselle

Joku ei 
noudata 
etikettiä

Joku kaatuu 
tanssilattialla

Joku hukkaa 
kenkänsä

Kieli vaihtuu in 
the middle of 
the sentence

Ruoka on hyvää Sinulla on 
kaalia päässä Juttelet kävylle

Joku puhuu 
päättötyöstään 

tai tieteen 
tekemisestä

’’Silja Line’’ 
�tunnari lau�
letaan �iolo�

gisanoilla

Osallistut cock�
tailtilaisuuteen

Joku hihittää 
humalassa

Pidät onnit�
telupuheen
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Odotan; 
korvasieniä, 

soluja pieniä, 
hurjia excuja, 

ja vähän tylsempiäkin juttuja, 
vähän heikosti palkkaa, 
kemiakin niskaa painaa, 
mut ihania luontoretkiä, 

näitten ihmisten kans parhaita hetkiä, 
tiiän et on tää mun juttu, 

bilsa susta tulee mulle tosi tuttu <3

~Tuntematon fuksi~

Vuosijuhlaamme sponsoroimassa:
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