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Pääkirjoitus
Antti ’Pölläs-Antti’ Pöllänen

Tervehdys ja siunattua vapun aikaa kaikille!
Istuin tuossa taannoin kirveskansan luvatussa Itä-Tuirassa oluttuopposen ääressä 

torvireenien jälkeen ja kuuntelin jänniä tarinoita biologian laitoksen alkuaikojen 
opiskeluelämästä – on sitä ollut määrärahat pieniä ennenkin! Opiskelijoille annettiin 
tehtäväksi hoitaa itse eläin tutkittavaksi, tai muuten ei �ysiolo�ian kurssin suoritt amises-�ysiolo�ian kurssin suorittamises-
ta ollut toivoakaan. Kertojan, joka oli teekkaritorvien trumpetisti, äiti pyydysti Karjasillal-
ta katukissan loukulla ”lekurinpöydälle” silvottavaksi. 

Leikatessa kissasta tai koulutuksesta lienee varmaa, että jokin taho tulee pahoin lou-
katuksi. Siksi mennyt lukuvuosi on ollut minun ja monen (arvo)maailman pirstaloitumi-
sen aikaa. Huonot uutiset ovat seuranneet toistaan ja eräs meillekin tärkeä Seppo oli 
vähällä saada uskomattomat lähtöpassit vuoden vaihteessa. Onneksi äänemme älähti ja 
jonkun päässä välähti - kerrankin. Potkupäätöksen pyörtäminen ja siirtäminen valoi var-
masti meihin biolo�eihin uskoa asioiden järjestymisestä kollektiivisella panoksella.

Kuitenkaan tuore tehtäväni Lehdykän päätoimittajana ei ole niinkään paljon ottaa 
kantaa ajankohtaisiin maailmanpoliittisiin tapahtumiin ”valtamedian” tavoin, vaan ajaa 
teidät biolo�itoverit sisään tähän uuteen alamme huippujulkaisuun. On raporttia kentäl-
tä, jännitystä Marcon puuhanurkassa, ja meidän Esan jäähyväishaastattelu valokuvineen, 
jonka kysymykset te kiltalaiset päätitte. Jännittävää!

Hyvää kesän odotusta meille kaikille! 
Antti Pöllänent
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PJ:n palsta
Sonja Pikkupeura

Kevät on mennyt hurjaa vauhtia, ja tämän Lehdykän ilmestyessä kaikkien kauan odotta-
ma vappu onkin jo täällä! Kolminkertainen hurraa-huuto sille! 

Vuosi on lähtenyt käyntiin mukavasti, ja kohta onkin jo rantabileiden ja kesänvieton 
aika. Kuluneen kevään aikana killan hallituksen työ on löytänyt oman uomansa, ja halu-
ankin kiittää hallitusta hienosti menneestä ensimmäisestä vuoden puolikkaasta. Kiitokset 
myös edelliselle hallitukselle ja sen puheenjohtajalle Samille, jolta olen tukea aina sitä 
tarvitessani saanut. Kiitokset myös viime syyskokoukselle tämän pestin minulle uskomi-
sesta: pyrin parhaani mukaan olemaan tämän luoton arvoinen, vaikka opinnot hurjan 
usein niskaan hen�ittävätkin. 

Edellinen ja kuluva vuosi ovat killallemme historiallisesti merkittäviä: syksyllä tuli ku-
luneeksi 55 vuotta killan perustamisesta, ja tänä vuonna Vappu-Vinpa järjestetään jo 50. 
kerran. Vuosijuhlillamme oli ilo kuulla killan perustajien ja muiden vanhojen toimijoiden 
näkemyksiä ja kertomuksia menneistä ajoista, myös mm. ensimmäisistä Vinpoista. Jos 
muuten Vinpa-sanan alkuperä on mieltäsi joskus vaivannut, niin pysy kuulolla, sillä Vin-
pan historiasta ja nimen alkuperästä on tulossa tänä vuonna Lehdykkään kirjoitus itse 
nimenkeksijöiltä! Muistelokirjoituksia on tulossa vanhoilta alumneilta muitakin, ja aina-
kin minusta on tärkeää pitää yllä killan vanhaa perimätietoa jo opiskelijoiden nopean 
vaihtuvuuden tähden. Hauskojen anekdoottien lisäksi menneisyydestä saa inspiraatiota 
ja perspektiiviä nykyajan killan toimintaan. 

Vanhojen kilta-aktiivien ja Esan kanssa jutellessani (ks. haastattelu sivulla xx) ja eten-
kin kiltatilojen puolesta muun hallituksen kanssa taistellessani esiin on vahvasti noussut 
killan iso merkitys opiskelijoille ja opinnoille. Kiltahuone, tapahtumat ja excut ovat omi-
aan lisäämään biolo�ien yhteisöllisyyttä. Mitäpä olisikaan opiskelu ilman muita biolo�e-
ja? Pidetään siis opiskelu- ja muista paineista huolimatta killastamme kiinni!

Hyvää ja iloista vappua toivottaen,
PJ-Sonja
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Terveiset am mattiliitostasi: 
liit to fuu si on e te ne mi nen ja työt-
tö myys kas san hyö dyt o pis ke li jal le

1.1.2017 on jännittävä päivä kaikille 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL 
ry:n jäsenille ja ympäristöalan osaajille. 
Uusi vuosi tuo mukanaan uudenvuoden-
lupausten ja uusien kujeiden lisäksi uuden 
liiton ympäristöalan opiskelijoille ja asian-
tuntijoille! Tuolla päivämäärällä aloittaa 
toimintansa Luonnon-, ympäristö- ja met-
sätieteilijöiden liitto Loimu ry, jonka jäse-
niksi YKL:n jäsenet siirtyvät. Jäsenyyden 
siirtäminen YKL:sta Loimuun ei vaadi jäse-
niltä mitään erillisiä toimenpiteitä. Uuden 
liiton kaksi muuta perustajatahoa ovat 
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL 
ry ja Metsänhoitajaliitto.

Uuden liiton jäsenmäärä on noin 15 000, 
joista hieman alle 3 000 on opiskelijoita. 
Akavan mittakaavassa uusi liitto on jäsen-
määrältään keskikokoinen. Jäsenmäärän 
kasvun myötä haemme myös parempia vai-
kutusmahdollisuuksia Akavan toiminnassa 
sekä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Opiskelijatoiminnan näkökulmasta �uu-
sio tuo paljon uusia mahdollisuuksia, kun 
jo tällä hetkellä tiivis yhteistyö liittojemme 
välillä voidaan iskeä oikeasti yhteen. Fuusi-
on tarkoituksena on parantaa jäsenpalve-
luitamme ja mahdollisuuksiamme vaikut-
taa edustamillamme aloilla. Uuden liiton 
opiskelijatoiminnassa kampustoiminnan 
määrää lisätään. Yhteistyö ainejärjestöjen 
kanssa on Loimu-liiton toiminnan kulmaki-
viä. Jos Loimun opiskelijatoiminta kiinnos-
taa sinua, ole tarkkana syksyllä, kun Syn-
taksis valitsee toimijoitaan vuodelle 2017. 
Luvassa on varmasti mielenkiintoinen vuo-
si, kun uuden liiton toimintaa sorvataan 
parhaaseen mahdolliseen muotoon. Loi-

Loimu-liiton työstäminen on hetkittäin 
käynyt suunnistamisesta, kun yhteisiä ta-
voitteita ja toimitapoja on etsitty viimei-
sen vuoden aikana kolmen eri liiton toimi-
joiden kanssa.
mun opiskelijatoiminnassa on vahva ”opis-
kelijalta opiskelijalle” –henki ja opiskelijoi-
den mielipiteitä kuunnellaan toimistolla 
herkällä korvalla.

Näin kesätöiden kynnykselle on hyvä 
palauttaa mieleen työttömyyskassaan 
kuulumisen toimintalogiikka ja siitä koitu-
vat hyödyt. Työttömyyskassan kuulumalla 
vakuutat itsesi työttömyyden varalle. Toi-
mintaidea on sama kuin esimerkiksi kotiva-
kuutuksen kanssa: maksat tasaisin väliajoin 
pienen summan rahaa vakuutusyhtiölle eli 
työttömyyskassalle, jotta he turvaavat tu-
losi, jos sinulle sattuu vahinko mistä et il-
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man vakuutusta selviäisi, tässä tapaukses-
sa työttömyys. Kun lohkaiset pienen osan 
vakaista tuloistasi, saat sillä varmuuden 
odottamattoman tilanteen varalle. YKL:n 
opiskelijoiden keskiansioilla kesällä 2015 
(1940 €/kk) ansiopäivärahaa saa 1220 €/
kk, joka on n. 500 euroa enemmän kuin 
Kelan peruspäiväraha (n. 700 €/kk). IAET-
kassan jäsenmaksu on 105 euroa vuodes-
sa, joten jäsenmaksut kuittaantuvat melko 
nopeasti takaisin jo lyhyen työttömyysjak-
son kautta. Ja jos työtilanteesi pysyy hy-
vänä, ei tuo 105 euroa vuodessa ole kovin 
suuri menoerä tuloistasi.

YKL:n opiskelijajäsenet voivat halutes-
saan liittyä työttömyyskassaan. Tämän voi 
tehdä samalla kun liittyy YKL:n jäseneksi 
tai myöhemmin täyttämällä uuden hake-
muksen opiskelijajäseneksi, missä ilmoit-
taa liittyvänsä myös työttömyyskassaan. 

Oheisesta kuvaajasta voit hahmotella sitä, minkä suuruiseen ansiopäivärahaan olet 
työttömyyskassan jäsenenä oikeutettu eri tulotasoilla. Huomaa, että Kelan peruspäi-
värahan suuruus ei kasva, vaikka tulosi kasvaisivat.

Liittyessäsi kassaan sinulla pitää olla voi-
massa oleva työsopimus tai tieto siitä, mil-
loin työsuhteesi alkaa. YKL:n jäsenet ovat 
vakuutettuja IAET-kassaan. Ammattiliitto 
ja työttömyyskassa ovat siis kaksi erillistä 
or�anisaatiota. Kassaan liittymisestä voi il-
moittaa YKL:lle etukäteen heti, kun tiedät 
minä päivänä työsuhteesi alkaa.

Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, 
sinun täytyy olla työtön työnhakija ja täyt-
tää työssäoloehto. Huomaathan, että 
opiskelijana et voi olla työtön työnhakija. 
Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että sinun 
täytyy työskennellä vähintään 26  viikkoa 
sen jälkeen, kun olet liittynyt työttömyys-
kassaan. Työajan on oltava vähintään 18 
h/vko. Tarkastelujakso, jonka aika nuo 
työviikot tulee kerryttää, on normaalisti 
28 kuukautta. Opiskelu kuitenkin pidentää 
tarkastelujaksoa maksimissaan seitsemän 
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vuoden mittaiseksi. Kuukausipalkan tulee 
olla alan työehtosopimuksen mukainen, 
tai vähintään 1173 €/kk. Jos teet töitä osa-
aikaisella sopimuksella, lasketaan tuntipal-
kastasi täysi kuukausipalkka, mikä toimii 
palkkatasonasi työehtoa tarkasteltaessa.

Jos haet ansiopäivärahaa, sinulla on 
todistusvelvollisuus työssäoloehdon täyt-
tymisestä. Säilytä siis seuraavat doku-
mentit: palkkakuitit tai -todistus (saat sen 
pyytämällä työnantajaltasi), työsopimuk-
set sekä työvuorolistat, jos työaikasi on 
työsopimuksessa alle 18 h/vko, mutta olet 
tehnyt yli 18 tunnin työviikkoja. Myös yk-
sittäiset työviikot kerryttävät työssäoloeh-
toa. Todennäköisin ajankohta lyhyelle työt-

tömyysjaksolle on valmistuvista seuraava 
vuosi, joten työssäoloehdon täyttäminen 
opintojen aikana on erittäin suositeltavaa!

Saat YKL:n toimistolta lisätietoja sekä 
liitto�uusioon että työttömyyskassaan liit-
tyen. Me olemme ainejärjestösi työelä-
mässä, jotta voit keskittyä työntekoon mei-
dän huolehtiessamme työoloistasi!

Henri Annila 
YKL:n opiskelijatoiminan koordinaattori
henri.annila@ykl.fi, 050 343 8980
www.linkedin.com/in/annila

Kilpailusta
Korkeimman tutkimuksen sijojen tulisi leikata irti jäseniään, jotta suomalainen 
tiede olisi kilpailukykyisempää.

Voi ministereitä ja talousoppineita! Mitä he kilpailusta luulevat tietävänsä? Kysyi-
sivät puilta, jotka kilpailun pakottamina keskittyvät tuotannon sijasta rakentei-
siin. Kilpailu on tuottavuuden turma.

Ihmiset pitävät puista. He katsovat niiden haarautuvia rankoja ja syvälle ulottuvia 
juuria, näkevät vertauskuvan omasta perimästään ja menneistä valinnoistaan. 
Kenties tulevaisuudessa katsotaan biannuaalisesti toistuvia apurahasyklejä, tut-
kimuksen tuottavuusmittareita ja tulosneuvotteluja samanlaisella haikeudella. 

”Tuossahan se tiivistyy, taistelu olemassaolosta. Kuinka kaunista.”

Harvalla olisi näinä tiukkoina aikoina tehdä näin suuria sijoituksia taiteeseen.

Tulevien sukupolvien puolesta, ministeriön esteetikoille kiitos.



Lehdykkä8

Haastattelu: Esa Hohtola
Sonja Pikkupeura

Yksi pitkä aikakausi on tulossa päätökseensä 
sekä opiskelijoiden että henkilökunnan 
arvostaman professorin ja killan pitkäaikai-n ja killan pitkäaikai-
sen esimiehen Esa Hohtolan jäädessä eläk-
keelle tulevana kesänä. Vaikka Esa ei yli-
opistoa tai työpistettä jätä, jää biologialle 
ja eläin�ysiolo�ialle iso aukko paikattavaksi. 

Esa aloitti biolo�ian opintonsa Oulun 
yliopistossa vuonna 1970. Hän ei lopulta 
hakenut minnekään muualle, vaikka pit-
kään pohti myös kieltenopiskelua. Asun-
tokin meni varaukseen jo etukäteen, niin 
optimistinen Esa oli sisäänpääsystään. Suu-
rimman osan opiskeluvuosistaan Esa asui 
Tuirassa PSOAS:in Domus Botnicassa, joka 
on Oulun vanhin varsinainen opiskelija-
asuntola. Rakennus oli Esan mukaan tuo-
hon aikaan varsinainen ”kasarmi”: keitto-
levyjäkään ei olisi saanut olla, jääkaapista 
puhumattakaan, vaikka Esa kavereineen 
salassa sellaista kuitenkin piti. 

Esan tie kansainvälisesti tunnustetuksi 
lämmönsäätelyn asiantuntijaksi ei kuiten-
kaan ollut suoraviivainen. Esa teki kandin-
sa otsikolla ”Matemaattiset mallit lajis-
torakenteiden tutkimuksessa: ekologisen 
dominanssikäsitteen laajennus” (1974), ja 
graduaiheeksi valikoitui puolestaan ”Lintu-
yhteisön lajistorakenne ja sen säätely kult-
tuuribiooteilla” (myös v. 1974). Esan pääai-
neena oli siis pitkään pelkkä ekologia. 

Nykyään Esa tunnetaan opiskelijoiden 
keskuudessa nopeatempoisena ja innostu-
neena luennoitsijana, jonka opetuksista le-
�endaarisin (”Kaikki, mikä löytyy suolesta, 
löytyy myös aivoista.”) on jopa kehystetty 
kiltahuoneen seinälle. Esalle on aina ollut 
opetuksessa tärkeää luentojen lisäksi olla 
myös labrassa mukana opiskelijoiden kans-
sa - osittain siksi, että hän on assistenttina 
ollessaan paljon aikaa laboratorioissa viet-
tänyt. Lisäksi ”Proffien ei tarvitse olla tylsiä, 

vaan on opiskelijoistakin innostavaa, jos on 
mukana käytännön töissä ”, Esa haastatte-
lun lomassa naurahtikin. 

Eläkkeellelähdön kunniaksi kävin 
haastattelemassa Esaa, ja alla tämän 
juttutuokion lopputulema.

Millä mielin olet jäämässä eläkkeelle?
Siteet Oulun yliopistoon eivät katkea, 

sillä työpiste yliopistolla säilyy ja vanhoista 
työkavereista löytyy lounasseuraa varmas-
ti jatkossakin. Ohjauksessa olevien väitös-
kirjojen seurantatyö myös jatkuu ja eme-
rituksena jatkan. Haikeutta ei eläkkeelle 
jäämisestä ole, mutta eläin�ysiolo�ian ja 
opetuksen jatkuvuuden suhteen tilanne 
on toki hankala. Jos oikea uusi projekti oli-
si sattunut kohdalle, olisin voinut työssäni 
vielä jatkaakin, mutta puoli vuottahan toi-
saalta olen jo ”yliaikaa” tehnyt. Filosofiani 
on aina kuitenkin ollut, että pitää olla muu-
takin kuin työ, joten tyhjän päälle en eläk-
keen johdosta jää.

Mitä suunnitelmia sinulle on eläkkeelle?
Harrastuksia minulla on aina ollut pal-

jon, joten tekeminen ei lopu. Lintuja olen 
harrastanut aina ja viinejäkin pitkään, ki-
taraa olen soitellut Beatles-ajoista saakka. 
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Suunnistan jokamiesrasteilla, ja ”uusimpa-
na” harrastuksena aloitin espanjan opiske-
lun vuonna -93. Radioamatööritutkinnon 
suoritin vuonna 1971, mikä on biolo�ille 
ehkä vähän harvinaisempi harrastus. Lisäk-
si Anjan kanssa ostamassamme omakotita-
lossa riittää pihahommia. 

Mitä jäät eniten kaipaamaan työstäsi?
Opetuskontaktia. Verrattuna tutkijan 

työhön opettaessa tuntuu, että päivän 
päätteeksi on tehnyt ”oikeaa” työtä palk-
kansa eteen. Toisaalta tutkimustyössä en 
täysin päässyt näyttämään kynsiäni ope-
tustaakan takia. Opettamisen kehittämi-
seen olisi myös edelleen ideoita, mutta 
harmikseni kaikkea en ehtinyt tehdä. 

Opiskelit ensin pääaineenasi eläinekolo
giaa, joten miten päädyit eläinfysiologiksi 
ja erikoistuit lämmönsäätelyyn?

Linnut ovat aina olleet lähellä sydäntä-
ni, mutta päätin, että Suomessa on jo niin 
paljon päteviä lintuekolo�eja, joten jätin 

linnut harrastukseksi. Tein opintojeni lop-
puvaiheessa pääaineopinnot ekologiasta 
eli ns. sivu-laudaturin myös �ysiolo�isesta 
eläintieteestä. Fysiolo�ian urallani käytin 
lintuja kuitenkin mallieläiminä hyvin usein. 
Usein käy niin, että opintojen suunta riip-
puu myös sattumasta, ja lämmönsäätelystä 
oli tarjolla ohjausta. Niinpä päädyin erikois-
tumaan siihen.

Mitkä ovat olleet tut ki mus u ra si huip pu
kohtia?

Hienoa on ollut matkustaa ja työsken-
nellä ulkomailla. Science-sarjan lehdessä 
julkaistiin pari kuukautta sitten myös USF1-
transkriptiotekijään liittyvä artikkeli, jossa 
olin mukana. Erityisen hienolta tuntuu, 
että artikkelia ei saatu julkaistua, ennen 
kuin täydentäviä kokeita tultiin tekemään 
minun labraani tänne Ouluun. Paiskimme 
töitä viime kesänä sitten päätekijän kanssa 
yötä myöten. Ylipäätään hienoa on ollut, 
että olen löytänyt oman alani ja saanut 
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kansainvälistä tunnustusta asiantuntijana 
elektromyo�rafiassa ja lihaslämmöntuo-
tossa. 

Unohtumattominopiskelumuistosi?
Unohtumattomin hetki oli kyllä se, kun 

saavuttiin ekaa kertaa Oulan�an asemalle. 
En ollut aiemmin matkustellut paljon, sillä 
perheelläni ei ollut autoa. Toinen unoh-
tumaton muisto oli se, kun ensimmäistä 
kertaa kävin kiltaillassa. Olin heti täysillä 
mukana killan toiminnassa. Luentoja oli 
tuohon aikaan ympäri kaupunkia eri ti-
loissa, mutta en ollut pois yhdeltä ainoal-
takaan luennolta! Tuolloin ei ollut mitään 
yhteistä opiskelijoiden tilaa, joten kaverei-
ta näki vain luennoilla, joten siksihän niillä 
piti aina käydä. Ihka ensimmäiseltä yliopis-
toluennoltani tosin meinasin myöhästyä: 
heräsin Tuirassa aamulla klo 8 säikähtäen, 
että nyt kyllä myöhästyn, mutta juoksin sit-
ten Tuiran siltojen yli luentorakennukseen, 
jonka tiloissa on nykyään Stockmann. En 
myöhästynyt, vaan vartin yli kahdeksan oli 
luentosalissa!

Olet ollut Syntaksis ry:ssä puheenjohta
jana, hallituksessa ja mm. järjestänyt Vap
puVinpaa kolmena vuonna. Mikä sai sinut 
alun perin mukaan killan toimintaan?

Ensimmäinen kiltailta sai minut heti 
täysillä mukaan. Lukiossa en ollut liittynyt 
edes lintuyhdistykseen tai teinikuntaan, 
mutta yliopistossa lähdin heti järjestö- ja 
kiltatoimintaan. Tunsin heti olevani omieni 
joukossa.

Noloin labrakömmähdyksesi?
Näitä löytyy monia! Kerran jätin isoon 

dekkaan aluminaa (alumiinioksidia) kiehu-
maan suolahapossa, ja lähdin kahvitauol-
le. Ma�neettisekoittaja kuitenkin unohtui. 
Takaisin palatessa labran seinät olivat ihan 
valkoiset, sillä liuos oli räjähtänyt! Toise-

na kömmähdyksenä mieleen on jäänyt 
se kerta, kun poistin pulun sympaattisen 
hermoston toiminnasta kemiallisesti her-
momyrkyllä. Pulu ja ruisku olivat valmiina 
käsissäni, mutta ruisku tipahtikin suoraan 
varpaaseeni, sillä minulla oli sandaalit ja-
lassa, ja jäi siihen pystyyn! Siitä asti olen 
ollut tällainen, heh. No, ruiskun mäntää 
ei kukaan ollut varpaaseeni painamassa, 
mutta hauska juttuhan tuo oli.

Paras vappumuistosi?
Vappu-Vinpan järjestäminen vei kolme 

ensimmäistä vappuani, mutta se oli muka-
vaa hommaa. Muistan kuinka erään kerran 
laskin Vinpan päätteeksi – olisikohan tuo 
ollut vuonna -72 – valtavan nipun seteleitä 
ja kävelin ne taskussa pankkiin. Se oli yl-
peä ja hieno hetki tehdyn työn päätteeksi. 
Domuksessa vietimme vappua myös kave-
reiden kesken: eräänä vuonna käytävässä 
pogoilimme eli tanssimme tuon ajan muo-
dikasta hyppytanssia. Pisimpänä joukosta 
pääni osui kuitenkin kipsikattoon ja siihen 
jäi päänmuotoinen reikä! Talkkari tuli kes-
kellä yötä uuden kipsilevyn kanssa, ja siinä 
sitä sitten yö korjattiin kattoa.

Mikä lihas olisit?
Linnun lentolihas, pectoralis major. 

Terveiset opiskelijoille?
Huolia on aina, mutta asioilla on tapa-

na järjestyä. Biolo�it myös kummasti aina 
työllistyvät, joten ei kannata murehtia. 
Emme mekään aikoinamme murehtineet, 
mutta asiat silti järjestyivät. Ennekin on 
ollut uhkia, toki aiemmin hieman erilaisia, 
mutta ei kannata synkistellä. Valveutunut 
pitää toki olla. Biolo�ian opiskelu on kui-
tenkin niin mukavaa, ja kenttäkurssit ja 
muut lisäävät niin paljon yhteisöllisyyttä. 
Biolo�ia on myös hieno tiede ja ammatti, ja 
sen opiskelusta kannattaa olla ylpeä!
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Villi juhannus 1972: Esa, tutkinnon suorittanut radioamatööri jo vuodesta -71, 
hiihtää IV-oluella voidelluilla mäystinsuksilla saunan ympäri koneteekkareita vas-
taan Hailuodon biolo�isella asemalla. Vottokin taisi tulla.
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Wapun kootut vinkit
Vinkkejä wapun wiettoon empiiristen havaintojen pohjalta ja simulaatioilla höystettynä. 
Opi muiden virheistä, älä tee niitä. Varoitus: saattaa sisältää sarkasmia ja huonoa huu-
moria.

• Älä unohda henkkareita! Niin järkyttävältä kuin se kuulostaakin, opiskelijahaalarit 
eivät takaa sisäänpääsyä joka kapakkaan ja kuppilaan.

• Muista nostaa käteistä Wesibussia varten. Mikäli kuitenkin unohdat, voit tietenkin 
aina yrittää  evoluutiobiolo�ian näkökulmasta varmaa ratkaisua: näytä tissit. Valitet-
tavasti rintakehän ulkonevien elimien näyttämisen tuoma suora hyöty hyväntekeväi- näyttämisen tuoma suora hyöty hyväntekeväi-tuoma suora hyöty hyväntekeväi-
syyskohteelle on kyseenalainen. Lisäksi mahdollisena kustannuksena on seuraavan 
päivän morkkis. Onneksi epäsuora hyötykin on olemassa, jos vain sattuu joku täysin 
vilpitön, avulias henkilö paikalle.

• Mukaan otettavien etanolipitoisten eväiden määrä kannattaa päättää ennen viina-
pullon korkkaamista. Maksa ja kaverit kiittää.

• Älä oksenna työpaikkasi oven eteen. Jos kuitenkin kaikesta huolimatta teet niin, pidä 
huoli, että
1) paikalla on puluja nokkimassa lounaalla syömäsi riisit (ja yli-innokas tiira-kurssilai-

nen, joka ehtinee ojentaa paperia pulubon�auksen välissä).
2) olet juonut u�o-shotteja. Vaaleanpunainen oksennus on huomattavasti esteetti-

sempi vaihtoehto.

• Jos päätät tehdä vaikutuksen esimerkiksi killan puheenjohtajaan tai muuhun yhtä 
merkittävään henkilöön, voisi olla hyvä, ettet ala kuolata avatessasi suusi.

• Vessapaperi saattaa nousta arvoon arvaamattomaan.

• Jos päihtymystila on siinä pisteessä, ettei edes spatiaalisen analyysin avulla tahdo 
löytyä reittiä kotiin, saattoi annoksia olla muutama liikaa. Oman polkupyörän tunnis-
tamiseen kykeneminen on myös suotavaa.

• Vaikka hädässä ystävä tunnetaan ja kaveruus punnitaan, niin muista, että lapsenvah-
tisikin saattaa olla nauttinut jotain vettä väkevämpää.

• Jos �uksivuonna jäi alkoholin nauttiminen wappuaattona vähemmälle Vinpan takia, 
ei menetettyä humalaa saa takaisin juomalla seuraavana vuonna kaksin- tai kolmin-
kertaista määrää. Pätee myös muiden vuosien vappuihin.

• Raju lasku ei oo kivaa kenestäkään. Tasainen vauhti on usein onnistuneen illan merkki.

Vappu-Urpo ja Kukkahattu-Kullero
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Wappu-Lehdyskooppi
Härkä 
Vapun kiimaleikit: Härät ovat tunnetusti sensuelleimpia tähtimerkkejä, eikä härkä jää 
paitsi huomiosta vapunkaan vilskeessä. Sinkku-härille on siis sutinoita tiedossa, kone-
teekkareita saa hätistellä kimpusta harva se hetki. Härän vetovoima sekä omistushalui-
suus saattavat aiheuttaa mustasukkaisuusriitoja.  
Bilekäyttäytyminen: Härkä on tapansa mukaan juhlien keskipiste ja parhaat bileet tule-
vat härälle olemaan perjantaina, jolloin voi suunnata esimerkiksi Waatonaaton bileisiin. 
Härän väri on vihreä, joten haalarit niskaan! Makkaraperunoihin sijoittaminen romuttaa 
härän tavoitteen päästä rantakuntoon tänäkin vuonna. 
Vinkki: Sinun ei tarvitse aina olla tilanteen herra. Ole spontaani ja vähemmän jääräpäinen!   
Etanolisuositus: Bacardi

Kaksoset 
Vapun kiimaleikit: Kaksonen on kokeilunhaluinen ja villi makuuhuoneessa, keittiön 
pöydällä, biljardipöydällä, baarin vessassa, wesibussin takapenkillä… Uusia kokemuksia 
on siis luvassa. Rakkaus voi olla joukkuepeli. 
Bilekäyttäytyminen: Kaksonen tulee tapaamaan vappuna monia uusia ihmisiä, joista 
yhdestä tulee hyvin merkittävä henkilö kaksosen elämässä. HopLopin Wapun Avajaiset 
sopivat leikkisälle kaksoselle kuin sormi alkusuuhun. Alkoholi löysyttää suulaan kakso-
sen kielen ja hän puhuu ohi suunsa. Tästä riittää draamaa ensi kuullekin. 
Vinkki: Vaikka vappuna mielenkiintosi voi herkästi poukkoilla, pidä kiinni kaveriesi kans-
sa sovituista suunnitelmista. 
Etanolisuositus: Kaikkea sekaisin!

Rapu 
Vapun kiimaleikit: Vapun hulinasta herkkä rapu ei löydä kaipaamaansa aitoa ja hellää 
rakkautta. 
Bilekäyttäytyminen: Rapu ei niinkään välitä kreisibailaamisesta, mutta suostuttelun jäl-
keen hän taipuu ja lähtee radalle. Herkkä maha muistuttaa kuitenkin, miksi rapu viihtyy 
paremmin kotonaan. Humalaisten örvellys ja irstas musiikki saavat ravun pahoittamaan 
mielensä.  
Vinkki: Hakeudu valkohaalaristen joukkoon. Löydät sieltä mieleistäsi seuraa. 
Etanolisuositus: Käytä mielikuvitustasi ja voit löytää itsesi uudella tavalla.

Leijona 
Vapun kiimaleikit: Vappuna leijonan suhde kumppaninsa kanssa kukoistaa ja he hallit-
sevat al�aparina alempiaan. Ainakin omasta mielestään. Sinkkuleijonat etsivät määrätie-
toisesti arvoistansa seuraa ja onnistuvat siinä.   
Bilekäyttäytyminen: Leijona joutuu puolustamaan ylpeyttään, kun eräs oinas loukkaa 
häntä tai hänen läheistään. Välien selvittely voi edetä tappeluksi asti. Leijonan esiin-

Astraaliapina, Yksisarvinen kauris, 
Kosminen kääpä & Tähtitöhö
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tymishalulla ei ole rajoja, ja hän saattaakin pistää pystyyn oman striptease-show’nsa 
Tivolin pöydällä.  
Vinkki: Nöyryydelläkin voit saada kunniaa. 
Etanolisuositus: Leijona Viina (taatusti suomalainen)

Neitsyt 
Vapun kiimaleikit:  Tänä vappuna aika, paikka ja fiilis ovat kohdillaan ja neitsyt pääsee 
eroon varautuneisuudestaan ja täydellisyyden tavoittelustaan.  
Bilekäyttäytyminen: Neitsyt lyöttäytyy joukkoon, josta hän saa parhaimman hyödyn. 
Toisin kuin yleensä neitsyt pystyy vappuna kerrankin vapautumaan ja jättämään huolet 
nurkkaan. Edes �eneetikkotoverin oksennus ei laske neitsyen mielialaa.  
Vinkki: Myös kieltäytyminen on sallittua.  
Etanolisuositus:  Toisten juomat

Vaaka 
Vapun kiimaleikit: Vaa’an rakkauselämä on täynnä trade-offeja. Luvassa on soutamista 
ja huopaamista. 
Bilekäyttäytyminen: Vaa’an vappu on täynnä ylä- ja alamäkiä. Nestetasapainoon liit-
tyvät on�elmat aiheuttavat vaa’alle päänvaivaa ja vaa’an todennäköisyys joutua ambu-
lanssiin on suurempi kuin muiden merkkien. 
Vinkki: Älä istu kylmällä betonilla. 
Etanolisuositus: Vesi vanhin voitehista

Skorpioni 
Vapun kiimaleikit: Skorpioni on kaikista merkeistä seksuaalisesti voimakkain. Varoitus 
muille merkeille: peto on irti. 
Bilekäyttäytyminen:  Vappu on skorpionille erityisen herkullista aikaa, koska tavan-
omainen on arki on skorpionille tylsää. Paras päivä skorpionille on tiistai, koska siihen 
mennessä skorpioni ei ole vielä ehtinyt teloa itseään. 
Vinkki: Varaudu vappuun kesäkumilla. Kannattaa myös käydä sukupuolitautitesteissä. 
Etanolisuositus: Sex on the Beach

Jousimies 
Vapun kiimaleikit:  Jousimies löytää rakkautta vaihtareiden joukosta. Pitkäikäinen suh-
de ei tule olemaan, mutta käteen jää korvaamaton ystävä. 
Bilekäyttäytyminen:  Sosiaalinen ja matkustusintoinen jousimies viihtyy ihmisten seu-
rassa ja löytää uusia ystäviä joka kulmalta. Wesibussi on jousimiehen bilemesta numero 
yksi.  Vappuaamuna jousimies herää Turusta. Seikkailunhaluiselle jousimiehelle tämä on 
tuttua. 
Vinkki: Muista myös maksaasi. 
Etanolisuositus:  Tequila
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Kauris 
Vapun kiimaleikit: Kauris ei liiemmin välitä uusien ihmisten kohtaamisesta, siksi te-
hokkuutta arvostava kauris käyttää seuran hakuun vappunakin Tinderiä. Tämä säästää 
kauriin ener�iaa kuluttavilta sosiaalisilta tilanteilta. 
Bilekäyttäytyminen: Kauriin väri on musta, kuten hänen sielunsakin. Niinpä hän suun-
taa tietenkin Hevimestaan päiväkänneille. Kauriin tutkijamainen luonne saa hänet 
tekemään havaintoja ympärillä olevistaan ihmisistä. Kauris kuitenkin viihtyy pienessä 
tutussa joukossa ja jopa vapun viettäminen yksin on hänelle mahdollisuus – onhan toki 
viimeisteltävänä koulutöitä. 
Vinkki: Relaa vähän. Unohda pessimismi. 
Etanolisuositus: Gin & Tonic

Vesimies
Vapun kiimaleikit:  Varatun vesimiehen suhde voi hyvin, mutta sinkkuvesimiehelle ei 
ole luvassa vakavampia sutinoita, eikä itsenäinen vesimies sellaisia juuri nyt etsikään. 
Bilekäyttäytyminen: Vesimiehen bilepäivien kohokohta on lauantai eli vappuatto.  Ve-
simies viihtyy älykkäässä seurassa ja wapun aikaan tullaan käymään yksi jos toinenkin 
syvällinen keskustelu, vaikkakin syvällisyys on suhteellista. 
Vinkki: Varo portaita. 
Etanolisuositus: Vehnäolut tai tumma lager.

Kalat 
Vapun kiimaleikit: Kala kokee merkittävän kohtaamisen vappupiknikillä. On myös mah-
dollista, että vanha suola alkaa janottaa. Haaveiluun taipuvaisen kalan kannattaa kuiten-
kin pitää pää kylmänä. 
Bilekäyttäytyminen: Kännikalan matka juhlimaan sujuu heiluen ja huojuen. Kalat ilmai-
sevat itseään luomalla ”taidetta” (kirkkoveneitä…) toveriensa haalareihin ja iholle. Kalan 
kaverien kannattaa valmistautua känniavautumiseen eikä nenäliinastakaan ole haittaa. 
Vinkki: Lintuja voi ruokkia muutenkin kuin kertaalleen syödyllä riisillä. 
Etanolisuositus:  Fisu, punainen kala ja kalanmaksaöljy.

Oinas 
Vapun kiimaleikit: Oinaan parisuhdestatus voi muuttua wapun aikana suuntaan tai 
toiseen. Flirttiä on ainakin ilmassa. 
Bilekäyttäytyminen: Oinaalla on suuri riski joutua tappeluun leijonan kanssa. Tämän 
seurauksena oinas voi saada porttikiellon yökerhoon. Impulsiivinen oinas saa hyvän 
idean ja suostuttelee jousimieskaverinsa lähtemään Turkuun, koska unohti BiTa-haalari-
merkkinsä sinne. 
Vinkki: Koska punainen on värisi, käytä rohkeasti huulipunaa. 
Etanolisuositus: Viina.
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Puuhanurkka
Marco Stålfors

Vappuna biolo�eja usein janottaa. Etsi reitti yhden tähden helpotuksen luo!
Aloita tästä 

•
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A W O Z F C B D X N I S E G A M U V E Q O C A F R J A O T W Q Q H J E E M K J U 
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Oikeat paikat sivulla 24
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Toivoton työhakemus
Ah, kevät –tuo uudesti syntymisen ja kuk-
kaan puhkeamisen aika, jonka riemua ei 
voi pilata mikään. Ei edes jokavuotisesta 
(täysin turhasta) työhakemusten rustaa-
misesta aiheutuva stressi. Aiheeseenhan 
ei ole syytä suhtautua turhan vakavasti. 
Biolo�ien työllisyystilanne on hyvä ja ky-
sehän on vain parin–kolmen kuukauden 
palkasta. Hetkinen, parin–kolmen kuu-
kauden palkasta! Kysehän on noin 6 000 
eurosta. Sillähän säästeliäs opiskelija elää 
noin VUODEN. Pikkurahoja. Kokosimme 
monen vuoden kokemuksella hyödyllisiä ja 
hyväksi havaittuja esimerkkilauseita (todel-
lisine merkityksineen) sekä toimivia työha-
kemuskuvia työnhakua helpottamaan ja 
lievittämään nuorempien kanssabiolo�ien 
tuskaa.

Kuva 1 Tällainen kuva on erityisen vakuut-
tava, jos hakee metsähallitukselle huolto-
mieheksi.

Kun haet paikkaan, jossa kysytään hyvää 
luontotyyppien tai lajien tuntemusta:

”Olenpäässytopintojenipuitteissatutustu
maan pähkinäpensaslehtoihin.” 

(Lue: Olen käynyt siellä kerran yhdellä kent-
täkurssilla.)

”Kartoitettavalajionminulleentuudestaan
tuttu.”

(Lue: Olen tarkastanut Googlen kuvahaus-
ta, mikä hitto on turjanhorsma.)

”Minulla on hyvä paikallistuntemus.”

(Lue: En keksinyt enää mitään muuta, mil-
lä perustella pätevyyttäni. Onneksi tämä 
voi tarkoittaa mitä tahansa yhdestä yöstä 
tutkimusasemalla paikkakunnalta kotoisin 
olemiseen.) 

Kun hakemuksessa edellytetään hyvää ni-
säkkäiden/ selkärankaisten tuntemusta:

”Tunnen nisäkkäät/selkärankaiset, koska 
olen itsekin sellainen (kuten kuvasta nä
kyy).” 

Kun hakemuksessa edellytetään mootto-
risahan käyttökokemusta:
Kuva 1 puhukoon puolestaan.

Kun yrität markkinoida itseäsi yliopistolle 
opettajaksi:

”Lajintuntemukseni on hyvä ja osaan välit
täätietonimyösmuille.”

(Lue: Minulla on paska huumorintaju ja idi-
oottimaisia muistisääntöjä, kuten: jos olisi 
sellainen lastenohjelma, jossa olisi tuhka-
kääpä ja savukääpä, niin savukääpä olisi se 
siro ja söpö tyttö ja tuhkakääpä se poika.)

Suo-Laura ja Metsä-Laura
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Kuva 2 Olen sosiaalinen ja tulen toimeen 
muiden ihmisten kanssa, minulla on hyvät 
viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

”Olen sosiaalinen ja minulla on hyvät suh
teet nuorempien vuosikurssien opiskelijoi
hin, mikä tekee kurssin helpommin lähes
tyttäväksijanostaasenkiinnostavuutta.”

(Lue: Olemme olleet teekkaritalolla yhtä 
kännissä. Koettakaa nyt hei vähän prepata 
niiden kasvikurssienne kanssa, että saatte 
sinne enemmän osallistujia ja palkattua yh-
den tuntiopettajan (=minut) lisää.)

Ne kliseet mitä aina edellytetään:

”Olenerittäin kiinnostunut kyseisestäpai
kasta.”

(Lue: Tarvitsen rahaa!)

”Tämä on kuin unelmieni työpaikka.”

(Lue: Tätä varten olen opiskellut 7 vuotta 
ja hankkinut kapea-alaista erikoisosaamis-
ta, ette hitossakaan palkkaa tähän jotakuta 
metsätalousinsinööriä, joka toimii nykyään 
joo�aopettajana ja blo��arina!) 

”Minullaonhyvätviestintä-javuorovaiku
tustaidot.”

(Lue: Olen some-addikti. TAI Yritän muistaa 
pitää puhelinta mukana ja äänellisellä.)

Kuva 3 Maastokelpoisuuteni on erinomai-
nen. (HOX! Tällainen kuva vetoaa erityi-
sesti vastakkaista sukupuolta olevaan 
työnantajaan.)

”Olen sosiaalinen ja tulen toimeen muiden 
ihmisten kanssa, mutta kykenen myös it
senäiseen työskentelyyn ja nautin siitä.” 
(Kuva 2)

(Lue: Siedän asiallisesti käyttäytyviä yksi-
löitä työajan puitteissa juuri ja juuri, pliis 
antakaa mun tehdä ne hommat yksin. Ku-
van piiloviesti: ”Minä olen se, joka ne työt 
tekee täällä.”)

”Minulla on hyvät kartografiset taidot.
Osaan myös tulkita ilmakuvia.”

(Lue: Tiedän, että netissä on Goo�le maps 
ja ne kaksi muuta karttasivustoa (mitä ne 
nyt taas olikaan).)

”Maastokelpoisuuteni on erinomainen ja 
minulla on hyvät selviytymistaidot.”

(Lue: Pystyn olemaan puolitoista viikkoa 
käymättä suihkussa yhä sietäen omaa ja 
muiden hajua.)

”Olenluovajainnovatiivinen.” (Kuva 4)

(Lue: Koska olen ihan tolkuton sähelö ja 
ryssin aina kaiken, joudun liiankin usein 
turvautumaan patenttiratkaisuihin.)
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Jokerikortti, koska pers(oonalliset) hake-
mukset erottuvat edukseen: (Kuva 3)

”Hajuaistini on ällistyttävä, haistan katko-
käävän kaksinkertaisen etäisyyden päähän 
verrattuna maastotovereihini. Tunnistan 
myös Jungermannia obovatan ja Barbi
lophozia lycopodioidesin maistamalla.”

”Havainnointikykyni on vertaansa vailla ja 
tehokkaampaa työntekijää saa hakea, sil-
lä kykenen muun muassa määrittämään 
suotyypit auton ikkunasta ja tunnistamaan 
maatähdet liikkuvan pyörän selästä.”

Suosittelemme myös lämpimästi video-
cv:n tekemistä. Erotut varmasti (eduksesi) 
joukosta, sillä ei kai kukaan nyt OIKEASTI 
tämmöisiä tee.

Kuva 4 Olen luova ja innovatiivinen

© Satu Aura
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Vaniljatäytteisten kaakaokeksien 
aistinVararainen kValifiointi

Sameli Piirto 
Oulun yliopisto, Luonnontieteelinen tiedekunta 

Kun syntyy uusi ja jännittävä patentti, joka sattuu menestymään, pyrkivät kil-
pailevat yhtiöt kopioimaan sitä ja hyödyntämään merkkituotteen kysyntää. Näin 
on käynyt tummille kaakaokekseille, joiden vaniljanmakuinen sisälmys luo muka-
van kombinaaton leivonnaisen makuun. Tätä perusrakennetta kopioidessa yhtiöt 
ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa keksihyllylle suuntaava viaton kuluttaja joutuu 
suuren häkellyksen ja visuaalisen sodankäynnin kohteeksi, kun hyllystä pitäisi 
valita se parhaan makuinen täytekeksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löy-
tää maukkain vaniljatäytteinen kaakaokeksi, jotta kuluttajat osaisivat valikoida 
parhaiten investointiaan vastaavan makuelämyksen esimerkiksi wappupiknikille.

Materiaalit ja menetelmät
Puolivillit keksit etsittiin, harvestoi-

tiin ja lunastettiin valmiiksi pakattui-
na Suomen valtion valuuttaa (€) vastaan 
Oulun(65°01’N 025°28’E) lähialueelta: Sale 
Toppila, Prisma Linnanmaa, sekä Kaijon-
harjun Tokmanni, Sale ja Alepa. 

Keräilykohteista löydettiin kokee-
seen viisi (5) eri valmistajan keksilaatua 
(Kuva 1.): LU Domino (175g; 1,79€; 2000 
kcal/100g), Rainbow Tumma Täytekek-
si (350g; 2,15€; 527kcal/100g), Eldora-
do Vanilja Täytekeksi (350g; 2,69€; 520 
kcal/100g), Fazer Aito Vanilja Täytekek-
si ( 345g; 2,99€; 505 kcal/100g) ja Nabisco 
Oreo ( 154g; 1,59€, 480 kcal/100g). Tarkem-
mat ravintoarvot ynnä muut hössötykset 
voi etsiä Internetistä jos haluaa. Keksien 
esiintyvyydessä huomattiin eroavaisuuk-
sia alueittain, niistä enemmän J. Jokisen 
tutkimuksessa: ”Vaniljatäytteisten kaaka-
okeksien populaatiorakenne Pohjois-Poh-
janmaalla”, valmistunee vuonna 2017. 

Keksien keksihalkaisija oli 4,25 cm ja 
paksuus 1,3 cm. Säteittäissymmetriset lei-
vonnaiset muodostuvat kolmesta kompo-
nentista: kraniaalisesta ja kaudaalisesta 

kaakaokeksistä sekä niitä sitovasta valkoi-
sesta massasta. Keksien kuviointi ja ruske-
an sävy vaihtelevat.

Maku- ja rakenneanalyyseissä toimi tut-
kimuksen toimeenpanijan, Sameli Piirto 
(Sa), lisäksi lahjomattomina koehenkilöi-
nä kuuluisa kulinaristi/makumatkailija 
Antti Karppinen (A), konditorian Pelle 
Peloton/sokerihiiri Essi Wallen (E), ana-
lyytikko/Syntaksis ry:n puheenjohtaja 
Sonja Pikkupeura (So) sekä kuvataiteili-
ja/Kickbike-asiantuntija/punapää/porilai-
nen Mariel Ruusulaakso (M). Koehenkilöt 
(Kuva 2.) ovat toisen vuosikurssin biologian 
opiskelijoita ja olivat nauttineet lounaan 
parin tunnin sisään ennen koetta eli he oli-
vat post-absorptiivisessa tilassa; eivät liian 
täynnä mutta eivät liian nälkäisiäkään. 
Koehenkilöiden emot olivat silminnähden 
kasvattaneet jälkeläisiensä ruokatavat kel-
vollisiksi, eikä heitä tarvinnut pakkosyöt-
tää. 

Maku- ja rakenneanalyysit suoritettiin 
Syynimaalla E:n asunnolla 08.04.2016 klo 
14.29-15.14. Huoneen lämpötila oli 18,3 
C°. Häiriötekijät olivat minimaaliset, mu-
kaanlukien lajin Canis lupus familiaris 
edustaja Nana. 
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Kuva 1 Tutkimuksessa käytetyt keksilaadut.
Keksejä arvioitiin mielivaltaisessa jär-

jestyksessä, kaikki koehenkilöt samaa laa-
tua yhtäaikaisesti arvioiden. Tilastollista 
analyysiä ajatellen kokemukset pisteytet-
tiin suhdeasteikolla 0-5 yhden desimaalin 
tarkkuudella. Arvosana muodostui keksin 
ulkonäöstä, rakenteesta, hajusta ja maus-
ta. Palanpainikkeena toimi vesijohtovesi, 
koeyksilö Antti käytti edellämainitun rin-
nalla olutta (seikan ei todettu häiritsevät 
miehen erehtymättömiä makunystyröitä). 
Keksejä ei homogenoitu eikä anonymisoitu 
eli koehenkilöt tiesivät, mitä merkkiä syö-
vät. Keksejä varattiin 2 kpl/koehenkilö.

Tulokset
Fazerin Aito Vanilja Täytekeksi sai 

kokonaispisteitä 20,3p (ka=4,06) ja voitti 
parhaan keksin tittelin. Raati totesi va-
niljatäytteen erityisen maukkaaksi aidon 
vaniljan makunsa ja runsautensa tähden. 
Keksin makua kehuttiin harmoniseksi, sy-
väksi (So) ja voimakkaaksi (M). Rakenne 
oli sopivan tiivis ja jämäkkä. Ulkonäko 
rustiikki ja käsityömäinen, ei liian hifi. 
Maku hurmasi ainakin E:n niin totaalises-

ti, että hänen ei edes tehnyt mieli väännellä 
keksiä auki.

Toisen sijan sai  kansainvälisesti tun-
nettu, Internetin trollien primäärinen hii-
lihydraattien lähde Oreo 14,1p (ka=2,82). 
Oreon rakenne sai noottia, sillä keksi mu-
reni helposti, mutta sai kehuja tummuudel-
laan ja maukkaudellaan. Täytteen maku 
jätti toivomisen varaa (Sa, M).

Kolmannen sijan Domino, 13,9p 
(ka=2,78), jakoi mielipiteitä. Keksin hajun 
kokivat rasvaisen munkkimaiseksi So ja M, 
mutta Sa:n mielestä se oli mielyttävä. Va-
niljan makua ei juuri löydetty ja täyte oli 
liian makea (Sa, E). M:n mielestä keksin ja 
täytteen välillä oli täydellinen harmonia. 
Keksin kiinteä koostumus sai kehuja.

Neljänneksi, 12p (ka=2,4), sijoittui 
Rainbow. Keksin ulkonäko koettiin miel-
lyttäväksi, mutta keksiosan maku oli valju. 
Täytteessä maistui vanilja (Sa, A) ja se jopa 
dominoi kokonaisuutta M:n mielestä. 

Huonoimmin pärjäsi Eldorado: 8,6p 
(ka=1,7). Kekseissä oli paljon vikaa. Ulko-
näko tylsä. Paketissa lukee isolla VANIL-
JAKEKSI, mutta koehenkilöiden maku- ja 
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hajukäämeihin ei osunut vaniljaa alkuun-
kaan. Täyte oli sokerimassaa vailla makua 
ja E raportoi epämiellyttävästä rasvaisesta 
suutuntumasta. Sa kuvaili makua pinnal-
liseksi ja M epänautittavaksi. A oli eniten 
mielissään keksilaadusta; komponenttien 
erillistarkastelu ei miellyttänyt, mutta ko-
konaisuus oli hänen mielestään hyvä. M sa-
noi hajun olevan miellyttävän kaakaomai-
nen.

Pisteet kuvassa 3 (1=A, 2=So, 3=M, 4=E, 
5=Sa). Kokonaispistemäärä 68,9. Keski-
määräinen annettu pistemäärä oli 2,75; 
moodi 2,7; alakvartaali 2,2; yläkvartaali 
3,4; vaihteluväli (1, 4.8); väihteluvälin pi-
tuus 3,8.

Maistelun jälkee koehenkilöt kokivat 
moraalista krapulaa, vitamiinien ja hiven-

aineiden himoa sekä tarvetta harrastaa ae-
robista liikuntaa.

Pohdinta

Tuloksiin saattoi vaikuttaa monta te-
kijää. Ensimmäisinä syödyt Oreot olisivat 
jälkikeskustelun mukaan saaneet parem-
man arvosanan, mikäli olisivat sijoittu-
neet testin loppupäähän. Keksimerkkien 
epäanonyymisointi saattoi aiheutaa stig-
matisointia halppismerkkejä kohtaan, 
mutta tuloksen kielivät ainakin Eldoradon 
olevan oikeasti paskaa, 12,4% kokonais-
pistemäärästä ja huomattavasti aineiston 
keskiarvon alle asettuva pistekeskiarvo. 
Makuanalyyseistä olisi voinut saada enem-
män irti, jos ruokajuomana olisi veden 
sijasta ollut esimerkiksi maitoa johon di-
pata keksejä, mutta tässä tutkimuksessa 

Kuva 2 Ryhmäkuva koehenkilöistä.
Alkaen takaa vasemmalta: Sameli Piirto (Sa), Essi Wallen (E), Antti Karppinen 

(A), Mariel Ruusulaakso (M) ja Sonja Pikkupeura (So).
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pyrittiin selvittämään vain keksin itsensä 
ominaisuuksia eikä parasta ruokajuoma-
kombinaatiota. On myös otettava huomi-
oon koehenkilöiden rajallinen kapasiteetti 
makeansyöntiin. Jatkotutkimukset voisivat 
suuntautua eri ruokajuomien vaikutuksiin 
keksien maittavuuden kannalta tai täyte-
keksien variaaatioihin, esimerkiksi mint-
tu- tai mokkatäytteisiin kekseihin. 

Vaniljatäytteisten kaakaokeksien laji-
kirjo on runsas valtakunnan laajuisesti, 

arvioitu lajimäärä pyörii parissakymme-
nessä, maailmalaajuisesti sadoissa.Viisi la-
jiketta on hyvä alku suuremille ja parem-
min rahoitetuille tutkimuksille. Kokeen 
innoittajana toimi Syntaksis ry:n kiltahuo-
nella nähty video YouTube- nettipalvelus-
ta: ” Knock-Off Oreos | Ashens”.

”Olen tutkija, tämä on tärkeää” 
Anonyymi

Kuva 3 Keksien arvioinnin tulokset.

(Alas, Oikealle, Suunta) 
AINOLA (29,20,S)
ALKOHOLIMYRKYTYS(36,30,N)
HAALARIT(1,40,N)
HUOJUNTA(20,29,NE)
ILMAPALLO(20,28,W)
JALOVIINA(27,30,S)
KAIKULUOTAIN(1,6,SE)
KILJU(9,36,W)
KIRKKOVENESOUDUT(16,37,NW)

KOKKO(25,20,NW)
KOOMA(21,21,NE)
KRAPULA(23,25,SE)
KÄÄRMEPILLI(28,16,S)
MAKKARA(27,40,E)
PALLOMERI(9,19,SE)
PERISYNTI(40,9,NW)
RATTORADIO(22,10,N)
SERPENTIINI(14,4,SW)
SIENI(19,27,N)

SIMA(15,2,E)
STROGANOFF(10,16,W)
SUUNNISTUS(15,11,E)
TECHNICOLORHAUKOTUS (34,4,W)
TENTTI(10,1,SW)
TIPPALEIPÄ(11,28,NE)
VAPPUNEUROOSI(3,23,E)
VAPPUSAUNA(16,19,NW)
VESIBUSSI(22,19,SW)
YLIOPPILASLAKKI(1,15,NE)
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Pariutumisen merkitys Oulun biologian 
opiskeljoiden populaatiodemografiassa

Kouralotta Haurinen & Lansta Mupponen
Oulun yliopisto, Luonnontieteellinen tiedekunta

Opiskelijayhteisöekologian tutkimusryhmä
F. U. Ksien (2009) havaintojen perusteella biologi-biologi parien muodostumi-

nen on varsin yleistä, mutta biologien väliset suhteet ovat usein varsin epävakaita 
ja monimutkaisia. Huolimatta siitä, että biologien populaatiodynamiikassa immi-
graatio ja emigraatio ovat merkittävimmät populaatiokokoa säätelevät tekijät, ei 
parinmuodostuksen kautta tapahtuvia populaatiodemografisia vaikutuksia tulisi 
jättää huomiotta. Vaikka biologeille tyypillisestä K-elinkiertostrategiasta johtu-
en todelliset vaikutukset populaatioon näkyvät usein vasta vuosien viipeellä, voi 
muodostuvilla pareilla olla populaation säilymisen kannalta erittäin huomattava 
merkitys, erityisesti epäsuotuisina aikoina, jolloin immigraatio on heikkoa ja emi-
graatio suurta, sillä onnistuneesti lisääntyvien parien tiedetään tuottavan usein 
toisen, joskus jopa kolmannen polven biologeja. Esimerkiksi viime vuosina Oulun 
yliopiston biologipopulaation syntyvyys on kasvanut (H.U. Hu & J. Uoru 2015).

Nybergin (2015) mukaan vuosijuhlien kaltaisilla tapahtumilla voidaan olettaa 
olevan kohonneen populaatioon rekrytoitumisen lisäksi myös muita positiivisia 
vaikutuksia Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden populaatioon kuten kohon-
nut pariutumistodennäköisyys. Erityisesti korkeassa sosiaalisessa asemassa olevi-
en yksilöiden pariutuminen voi kuitenkin aiheuttaa huomattavaa hämmennystä 
biologien keskuudessa, eikä vuosijuhlien kaltaisten ryhmäsoidinta muistuttavien 
tapahtumien vaikutuksia voida pitää yksiselitteisesti positiivisina, toisin kuin Ny-
berg (2015) esittää. Aiheen tuntemus on kuitenkin toistaiseksi erittäin puutteellis-
ta ja lisätutkimusta aiheesta tarvitaan biologipopulaation suojelemiseksi. Tämän 
tutkimuksen tarkoitus oli (1) selvittää biologien sosiaalisen ryhmähierarkian vai-
kutuksista pariutumiseen ja (2) mallintaa yksilöiden pariutumista tämänhetkises-
tä Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden populaatiosta otetun satunnaisotan-
nan perusteella.

AINEISTO JA MENETELMÄT
Otostus suoritettiin satunnaisotantana 

Oulun yliopiston biologian opiskelijoiden 
populaatiosta, haluamme korostaa, ettei 
valintaan liittynyt lainkaan kirjoittajis-
ta riippuvaa subjektiivista valintaa tahi 
alkomahoolin ym. vastaavien päihteiden 
käyttöä. Data kerättiin käyttämällä Feis-
buuk-datankeruuohjelmistosta  saatavia 
ajankohtaisia tietoja biologipopulaatiosta. 

Jokaisesta otokseen poimitusta yksilöstä 
muodostettiin pari kaikkien muiden yk-
silöiden kanssa ja muodostetuille pareil-
le annettiin ihmissuhteen laatua kuvaava 
objektiivinen sosiaalisen etäisyyden mit-
ta. Suhteen oletettiin olevan symmetrinen 
ja mitta skaalattiin jatkuvalla asteikolla 
välille 1-0. Virstanpylväinä ihmissuhteen 
laadulle käytettiin seuraavia tunnuslukuja 
0 suhde itseen (siis sellainen rakkaus, jota 
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yksilö voi tuntea vain itseään kohtaan); 
0,1 pari; 0,3 läheinen ystävä; 0,5 kaveri; 
0,7 yhdentekevä/ei suhdetta; 0,9 ei pidä; 1 
arkkivihollinen. Tilastolliset analyysit 
suoritettiin R3.2.4. -ohjelmalla käyttäen 
yhteisöekologista Vegan 2.3-3 -pakettia. So-
siaalista etäisyyttä selittämään käytettiin 
opintojen aloitusvuotta, sukupuolta, suun-
tautumisvaihtoehtoa, pedagogista pätevyyt-
tä sekä mieltymystä kasveihin tai eläimiin. 
Tulokset anonymisoitiin yksilönsuojalain 
ja yleisen kritiikin nojalla.

TULOKSET
Opintojen aloitusvuoden havaittiin ole-

van tärkein sosiaalisten ryhmien muodos-

tusta säätelevä tekijä (p=helvetin pieni). 
Ryhmien muodostumisessa havaittiin sel-
vä kynnysarvo n. vuosikurssin kohdalla ja 
vanhemman polven biologien sosiaaliset 
ryhmät olivatkin osin päällekkäisiä (Kuva 
1). Muilla käytetyillä muuttujilla ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ryh-
mien muodostumiseen, mutta suuntautu-
misvaihtoehdon (bt vs. ekologi) havaittiin 
selittävän jonkin verran ryhmien muodos-
tumista ja pariutumista. Aiheesta tarvi-
taankin lisää tutkimusta, jotta suojelutoi-
menpiteet voidaan kohdistaa heikoimmin 
lisääntyviin yksilöihin ja ryhmiin joissa 
emigraatio on suurta.

Kuva 1. NMDS-ordinaatio biologien sosiaalisisesta ryhmähierarkiasta kun aloitusvuotta 
käytettiin selittävänä muuttujana. Monikulmiot yhdistävät kunakin vuonna opintonsa 

aloittaneet yksilöt.
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Mallien mukaan pariutuminen puoles-
taan näyttää tapahtuvan yli vuosikurssien, 
millä voidaan nähdä olevan erittäin suo-
tuisia vaikutuksia geneettiselle monimuo-
toisuudelle (Kuva 2). Mallin perusteella 
biologeilla näyttää kuitenkin olevan kes-
kimääräistä suurempi taipumus muodostaa 
läheisin suhde samaa sukupuolta olevaan 
yksilöön vastakkaista sukupuolta olevien 
henkilöiden jäädessä tiiviiksi ulkoryhmäk-
si (esimerkiksi yksilöt Vm-A, Kolo, Uuh-
veeh, Koho kuvassa 2).

POHDINTA
Tutkimus tukee aiempia havaintoja 

biologi-biologi parien muodostumisen ylei-
syydestä. Tulokset myös osaltaan tukevat 
Nyberg (2015) ajatusta yksilöiden rekry-

toitumisen tärkeydestä, sillä tietyillä yksi-
löillä näyttää olevan taipumus jäädä sosi-
aalisten ryhmien ulkopuolelle (esimerkiski 
yksilö ”?”). Vuosijuhlien kaltaiset tapahtu-
mat voivat olla tässä hyödyllisiä, kuten Ny-
berg (2015) esittää, mutta ainoana suojelu-
toimena ne ovat kuitenkin riittämättömiä. 
Biologipopulaation suojelemiseen tulisikin 
panostaa erityisesti epävakaina aikoina (K. 
Andi & U. D. Istus 2017, julkaisematon 
data). Myös riittävästä geenivirrasta toisten 
yliopistojen biologipopulaatioiden välillä 
tulee huolehtia sisäsiitoksen välttämiseksi. 
Esimerkiksi BiTa:een tulisi vuosittain saa-
da riittävän suuri joukko biologeja mukaan 
geeninvaihdon varmistamiseksi.

Samaa sukupuolta olevien parien mer-
kitys biologien populaatiodynamiikassa on 

Kuva 2. Malli pariutumistodennäköisyyksistä.
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toistaiseksi tuntematon, eikä vastaavaa il-
miötä ole havaittu aiemmin. Kyse voi olla 
samankaltaisesta lisääntymismenestystä 
nostavasta käyttäytymisestä, jollaista on ai-
emmin havaittu esimerkiksi albatrosseilla. 
Aiheesta tulisikin tehdä kokeellisia tutki-
muksia jotta sitä voidaan ymmärtää parem-
min. Tällaisten yksilöiden käyttäytymises-
tä voitaisiin saada lisää tietoa esimerkiksi 
GPS-pannoituksen avulla.

KIITOKSET
Kiitämme kaikkia aineiston keruuseen 

osallistuneita ja lupaa kysymättä tietonsa 
siihen antaneita. Mitäpä emme tekisikään 
tieteen vuoksi! Muistutamme: se on vain 
leikkiä, nyt on sitä paitsi vappu. Toivotam-
me rauhaa, rakkautta ja paljon epäonnistu-
nutta rekombinaatiota.

© Taru Suninen
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Hallitus esittäytyy
Päätimme kysyä uudelta vuoden 2016 hallitukselta, että mitä he ovat oikein ihmisiään. 
Kysymykset noudattavat tarkkaa, ICPS:n (Association for Psycholo�ical Science) hyväksy-
mää mielenluotausmetodia. Neljä ensimmäistä kysymystä pureutuvat ja viimeistä voi-
daan käyttää tarkkaan persoonallisuuden analysointiin.

1. Nimi 2. Vuosikurssi 3. Syntymäkunta 4. Oma kuvaus hallituspestistään 5. Lempi peru-
nalajike ja perustelut

1. Anna Parviainen
2. 2014
4. Tapahtumaministerinä olen päävastuus-

sa killan omista, sekä muiden kiltojen 
kanssa yhteistyössä järjestetyistä bi-
leistä. Suunnittelemme 
kekkerit alusta loppuun, 
varaamme tilat, ostam-
me tarvittavat rekvisii-
tat (esim. arpoja, heh 
heh) ja huolehdimme 
lippujenmyynnistä ja 
siivouksesta. Mukavaa 
hommaa, kun saa itse 
keksiä uusia teemoja ja 
tekemistä bileisiin! Hommaa kyllä riittää 
siitä ei voi kiistellä. :D

5. Lempi perunalajike... öhmm en kyllä tie-
dä millon olisin viimeksi syönyt perunaa 
muuta lajiketta kun Amican kumiperu-
naa, joten sanotaan sitten vaikka se. 

1. Sameli Piirto
2. vuosikurssi (2014-n)
3. Ilmajoki
4. Kiltahuone mi nis te ri vas taa 

kil ta huo neen tarjoilusta, 
siisteydestä ja infrastuk-
tuurista. Tämä yksilö toimii 
myös postinkantajana.

5. Unitato, koska se on puolik-
si yksisarvinen ja puoliksi 
peruna.

1. Nimi: Sonja Viinamäki
2. Vuosikurssi: kolmas
3. Syntymäkunta: Ii
4. Oma kuvaus hallituspestis-

tään: Olen killan ulkominis-
teri, eli tehtäväni on toimia 
kaksoisa�enttina syntaksik-
sen ja OLuT:n hallitusten vä-
lillä.

 5. Lempi perunalajike ja perus-
telut: Puikula, koska syyt.

1. Nimi: Sanni
2. Vuosikurssi: bilsa (Oulu) 

-14, biolääketiede (Kuo-
pio) -12 eli varmaa yh-
teensä sellanen 3,5vuoti-
nen

3. Syntymäkunta: Tornio
4. Oma kuvaus hallituspes-

tistään: Sihteeri: naputte-
len kokousten pöytäkirjat 
ja tiedotan kaikki kivat 
jutut eteenpäin killan jäsenille eli späm-
mään bilsalistalla.

5. Lempi perunalajike ja perustelut: Riip-
puu vähän mitä niistä meinaa tehä mut-
ta varmaa sillee perunana syötynä on 
ykköseksi laitettava Olhavan mummon 
puikulat. Tietysti itse poimittuina ja 
mummon laittamina koska niiden keit-
tämiseen tarvitaan joku maaginen voi-
ma ettei ne hajoo.



Lehdykkä30

1. Kia Rautakivi
2. 2013
3. Helsinki
4. Sopo auttaa pienryhmä-

ohjaajia ja vaihtarien 
kummeja. Sopona pidän 
hallitusta myös ajanta-
salla OYY:n sopo-jaoston 
kokouksien sisällöistä.

5. Rosamunda, koska uuni-
perunat on parhaita

1. Linda Kuutti
2. 2015
3. Kauhava
4. Wappu-Vimpan järjestely 

ja muu (tärkeä) toimitta-
minen

5. Pito, koska maistuu hyväl-
tä ja helppo tehdä peru-
namuusia

1. Stiina
2. -11
3. Piikkiö/Pikis
4. Rahojen hiplaus
5. Rosamunda, herättää lap-

suusmuistoja savipellosta

1. Aleksi ”Allu” Takala
2. 2011, lähes käpy siis
3. Huittinen, Porzana minor
4. Harrastelen koulutuspoli-

tiikkaa
5. Rosamunda. Muista ei 

tule hyviä uuniperunoi-
ta. Joka toisin väittää, 
sietää saada sukkasaip-
puaa. 

1) Essi Wallén
2) 2. vuosikurssi
3) Tampere
4) Luontoministerinä järjestän luontoilto-

ja ja muita luontoaiheisia tapahtumia. 
Huolehdin myös siitä, 
että kiltamme ottaa 
kantaa ja pitää meteliä, 
jos ympäröivää luon-
toa ei kohdella arvonsa 
mukaisesti. Olen yhte-
ydessä sidosryhmiin ja 
tiedotan heidän mie-
lenkiintoisista tapahtu-
mistaan. Otan vastaan myös palautetta 
kiltalaisilta luonto- ja ympäristöasioista 
liittyen yliopistoon tai kiltaamme.

5) Kesäisin suomalainen Siikli ja talvisin 
Rosamunda. Perunan voittaa kuitenkin 
bataatti.

1) Joel Nyberg
2) 2011
3) (vanha) Oulu
4) Työelämäministeri. Teh-

täviin kuu luu bio lo gi-
en työelämäyhteyksien 
edistäminen, käytännös-
sä yhteydenpitoa alum-
neihin, yrityksiin ym. No, 
käytännössä teen hallituksessa kaikkea 
muuta sekalaista enemmän kuin varsi-
naista tehtävääni, mutta ei puhuta siitä.

5) Itse asiassa laji ilman ketta: Pitkäpottu 
[oma suom.] (Dioscorea polystachya), 
koska se näyttää pitkältä perunalta ja on 
limainen sisältä. Ei se oikeasti ole perun-
alle mitään sukua, mutta oli niin hauska. 
Limaisuus vähenee paistettaessa.
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Kävyn Kevät Runo
Karo tässä terve!

Tässä tulee hirmuinen käpy,  
on poissa itsekunnioitus ja häpy.  
Päädyttiin tähän pisteeseen,  
kun abina luin tenttiin itsekseen. 
”Kivaa on tää bilsa!” 
Luonnossa samoillessa metri tai kilsa. 

Nuori olin, tyhmäkin 
pääsykokeisiin lukemista välttelin. 
Jää pysäkiltä tässä 
Paskakaupunni lukee seinässä. 

Missä tieto? Ei löydy päästä 
nenähän tässä täyttyy räästä 
Paperille tuli vain suttuja,  
naamaan isompia ruttuja.  
Leuka rintaan ja uudestaan! 
joku pyörtyi, sairaalaan

Vuosi meni, tuli kirje! 
otsatukka oli virhe 
Eka päivä, jännittää! 
Eihän tässä paljoudessa ketään nää 
Hymyilikö mulle, nauroiko vain? 
Siitä mä huippu idean sain! 
Vulcanaliaan tuon jotain pientä,  
nelkytprosenttista ilolientä! 
Juomalla kaikki hurmasin,  
sain kaverin jos toisenkin. 

Tai jos aivan totta puhutaan,  
vaikka ois pitäny olla paikalla uskomaan.  
Uuden perheen täältä sain,  
enemmän kuin koskaan hain.  
Vaikea on sanoin sitä kuvata,  
naurettiin, itkettiin, sen voin luvata. 

Oltiin jen�i, nimikin saatiin,  
Ameeba upposi raatiin.  
Verisuoni oli meidän spotti,  
 silloin meni alas mikä vaan shotti.  

Bileitä enemmän kuin laki salli.  
Tästä alkaa kasvamaan alli…  
Nukkumatta aamulla labraan,  
ensivuonna kouluun satsaan! 
Ahaa! Nyt mä hoksiin! 
Heidillä meni DNA roskiin.  
Eipä tullut taaskaan tulosta,  
ope näyttää juoneen kusta. 

Voi Caio, Kaarle ja Apollon jono,  
on oodiin kertynyt jo muutama pojo.  
Biokemian labrat syö naista ja miestä,  
ekoilla syöpyy saappaat jo hiestä.  
On me oikeesti opittu,  
vaikka väillä piti huutaa v*ttu!

Rentoutuspaikka meil on Oulanka 
sieltä tullessa on pelkkä ranka.  
Oksettaa bussissa onneksi koko sakkia 
vessaan voi joku harmiksi kakkia.  
Kumisaapasta aina heitettiin.  
Yhtä (Reettaa) potkaistiin myös ahteriin,  
Norsupalloa kun pelattiin.  
Anteeksi rakas, kun me vaan naurettiin.  
Pönttötalkoista sormeen naula,  
miksi kirahveilla on niin pitkä kaula?

Kenttäkurssit, mahtavuutta! 
siellä oppi kaikkea uutta 
Mikki päällä, Minni alla,  
löi keittäjä mua kauhalla. 
Hennan saapas kiinni suohon,  
Tuumas Seppo ”apua tarvii tuohon” 
Auttanut ei kuitenkaan,  
ryhtyi valokuvaamaan.  
Kukaan ei tunnustanut etanolia juoneen.  
Aura, muistatko meidän huoneen?

Joskus yöllä oli liskodisko,  
Ninnu on mun sluipailusisko. 
Kerran syötiin jäätelöö, eikä luettu, 
mutta harmiksi on todettu: 
kyllä se sieltä vielä tulee eteen 

Karo
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ei vaivu unholaan, lumeen 
kaikki minkä taakseen lykkää. 
Vesiötököistä Maria tykkää!

Vuodet vieri,  
lävistettiin Ii�in kieli.  
Jotkut meistä oli jo lukkeja,  
toiset (köh) teki rästikursseja.  
Kandi tuli silti mustakin! 
Oonko joskus mahtunu näihin housuihin?

Pitkältä tuntuu maisterin tie,  
naavaa vai luppoako lie. 
N:nnes vuosi kaikille koitti,  
Kelakin sieltä jo soitti. 

Luovuta en kuitenkaan! 
Iso G on jo aluillaan.  
Tässä neuvo sulle nuori 
älä sinä turhia huoli.  

Kaikkee mekin töskättiin  
ja silti (melkein) jo valmistuttiin: 

Hylsy tuli uudestaan ja uudestaan 
pistämällä myyrän rakko poksahtaa. 
Älä ime, puhalla 
jos pilli rotan keuhkossa on sulla,  
krapulassa ne myös haisee pahalta. 
Syöksy aina, jos näyttää rahalta. 

Saunassa on nähty monet hepit,  
nuorilla on nyt selfie-kepit. 
Kauanko me ollaan tuijoteltu tuota kuuta? 
Nyt en enää sano muuta,  
kuin hattua nostan,  
Alkosta kyykkyviinin ostan,  
Kyyneliltä tuskin säästy en,  
viimeistä vappua kun viettelen.  
Kuudenteen semmoiseen lähden nauraen! 

© Taru Suninen
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Nykybiologian sankirja osa II
Aarnimäihiäinen Maastoparisi, joka kar-
toittaessa löytää aina uhanalaiset lajit ja 
jäät nuolemaan näppejäsi
Auhtomantukuntikas Hampaattoman po-
romiehen Hautajärven baarissa mongerta-
ma sana, jonka tarkoitusta mietit yhä
Helolantiainen Perunanraikas �uksi suo-
raan Tyrnävältä
Hernenirppu Olosi, kun olet ilmoittautunut 
Oulan�alla kasvissyöjäksi ja hernekeitostasi 
löytyy kinkkua (toim. huom. perustuu tosi-
tapahtumiin)
Isovalekääpiäinen Kunnianhimoisesti 
suunniteltu kääpäretki muuttuukin veny-
neeksi evästauoksi (ks. lounaanjumi)
Kannussyöksykäs Helposti höynäytettävis-
sä oleva opportunistiopiskelija – tai koko-
nainen yliopisto
Kaskikeiju Nimi, jolla yrität markkinoida 
itseäsi kesätyöntekijäksi Metsähallituksen 
PaahdeLi�e-hankkeeseen
Kellarikiitäjäinen Katakombeissa potku-
laudalla viilettävä vahtimestari
Kesäturilas Kenttiksellä tyhjästä ilmestyvä 
mantsalainen, joka tahtoo puhua pälpättää 
koko ajan
Kulonyhäkäs Olosi kun et saanutkaan paik-
kaa PaahdeLi�e –hankkeessa 
Lahopimikkä  Kirjoittaja 1 maastotranssis-
sa
Lapinsilmähyrrä 
1) Tila, kun olet syönyt ”vahin�ossa” niitä 
tähdillä merkitsemättömiä sieniä  
2) Ekologijoukon sisäänastumi-
sen  aiheuttama kollektiivinen häm-
mennyksen tila poromiehissä (toisi-
naan verrannollinen kohtaan 1)

Lounaanjumi Se, mitä käy tehokkaille työ-
tunneillesi, kun heräät ”aikaisin”, valut yli-
opistolle vasta lounasajaksi ja siitä kiltiksel-
le
Meritöyryläs Pääset harjoitteluun 
Metsähallituksen meritiimiin ja jäät sille 
tielle
Navettahilvekäs Junttibileasusi esikuva
Outorääpetylppö Ruokahävikin pelon ai-
heuttamat yllättävät joustot ruokavalioosi 
(esim. syöt Pertun viimeisen ryynimakka-
ran)
Pesärääpetylppö Kaappien perukoilta löy-
detyistä aineksista taiottu �ourmet-ateria 
(vaihtoehtoina esim. riisi ja sipuli tai peru-
nat ja auringonkukansiemenet)
Purohyrrä Kokenut pohjaeläinnäytteen ot-
taja
Purorantavilistäjä Kasveista kiinnostunut 
purohyrrän avustaja
Raatorääpetylppö Hieman liian pitkälle 
edennyt dyykkaaja
Rastipyörökärsäkäs Vierustoverisi luen-
nolla haluaa itsepintaisesti pelata ristinol-
laa, kun tahtoisit keskittyä asiaan
Rungonhutikirjaaja Kun lahoasteiden 
määrittäminen menee vähän sinne päin
Silokiiltoripsikkä Kesätyörahoillaan kosme-
tolo�illa käynyt maastokauden päättymistä 
juhlistava ekologi
Teräsnirppu Kirjoittaja 2 hämmentää 
maastotovereita ehtymättömillä voima-
varoillaan (paitsi sitten kun illalla tulee si-
mahdus)
Tunturimyyriäinen Ahkera biomassanäyt-
teiden leikkaaja (projektityöpisteitä vas-
taan)
Vironkeiju No mietipä itse, mitä tulee en-
simmäisenä mieleen?

Lahopimikkä & Teräsnirppu
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Joka maanantaisessa miesten vuorossamme pohdimme saunaporukkamme kesken 
mahdollista vakiopaikkaa kokoontua illanviettoon. Pari kertaa Toppilan Dixonissa olivat 
osoittaneet, että riski pikaiselle hammaslääkäripalvelulle vain parin oluen ja biljardipelin 
tähden oli kohtuuton. Toisaalta Caion meininki ja ympäröivään maailmaan adaptoituneet 
hinnat eivät nekään aiheuttaneet huraa-huutoja – etenkään vanhassa snooker-kaksikos-
sa: Jaakossa ja minussa. Onneksi Google Maps riensi apuun.

Palvelu nimittäin osoitti kohtalon sormen tavoin Kuivasrannan sydämeen: Te-
ron pubiin. Jaakko myönsi paikan olemassaolon pelon ja kunnioituksen sekainen väre 
äänessään; paikka oli alan miesten maineessa. Noh, tällä työllisyystilanteella emme me 
tulevat biologit kaihtaisi silmäkontaktia heidän kanssaan – matka olisi kuin aikakoneella 
tulevaisuuteen. Mutta aikakoneen ykkösvaihteen paikalla olikin pakki…

Teron pubi perustettiin nimittäin vuonna 1969. Tämän sain selville haastateltuani tis-
kin takana häärivää, lempeältä vaikuttavaa rouvaa, jonka iäksi arvioisin yli 70. Aino Tero 
oli hänen nimensä. Seurueemme kesken, johon kuuluivat Jaakko, minä sekä fuksit Lassi 
ja Teemu, veistelimme, että tuopit ja maksupääte ilmestyivät tiskille kuin tyhjästä – niin 
lyhyt oli sympaattinen ja vieraanvarainen emäntämme. 

Katseemme kiertäessä ajan patinoittamassa puuverhoilussa ja pöydissä, joita ympä-
röivät halvat muoviset nojatuolit, päättelimme, ettei sisustus ollut juuri viidessä vuosi-
kymmenessä muuttunut. 

- ”Miettikää, miten monta asiakasta tämä paikka on palvellut”, Lassi virkkoi. ”Niitä on 
ollut tuhansia ja TUHANSIA! Vuosi 1969 oli selvästi suurten tapahtumien aikaa: Woodsto-
cissa riehuttiin, Teron pubi rakennettiin ja ihminen käveli kuussa.” 

Tosin Lassi ”the Punakone” Tolonen muisti mitätöidä näistä saavutuksista viimeisen 
lakonisella toteamuksellaan: ”neukut olisivat sen tehneet kuitenkin ennemmin tai myö-
hemmin”. Mutta siitä se sitten lähti: ensimmäinen Teron ilta. Suora lainaus muistiinpa-
noistani kaikessa rönsyilyssään antaa parhaimman kuvan illan kulusta: 

 
” -Jukeboksiin on menny about 10€ jo. ’Enemmän!’, sanoi Jaakko.

- Lassin ja Teemun Maaelukka on vaakalaudalla. Mutta Lassi ei olekaan ekolo�i. Lissää 
kaljaa. Viides olut menee ja Mikä tuo onnea elämään? ’BT-puoli sitten ens syksynä’. Minä 
en USKO! 2. vuosi on BT:lle ihan helvettiä. Yhtä ***tanan raporttia ja välitenttiä ’hyhtyn’ 
(sana, josta en saa selvää?). Kyllähän me ekot kesällä puurrettiin.. 

- Nyt biljardia! Lassi kourii Jaakkoa. Teemu vs. Lassi. ’Turnaus!’, kuuluu toive, mutta 2€/
peli eli ei montaa

- Jaakko antoi luvan juoda oluttaan! Mutta miten Jaakko sen tekee kun olut on muka-
naan. Noo, juuaan silti. Lassin tai Teemun. Aivan huippu paikka!

Excursio Teron pubiin 26.1.2016
Antti Pöllänen
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- ’Hilirimpsis’, sanoi Lassi ja Kaski-Jallun kanssani naukkaisi. Vaikka hän oululaisena 
on esi-isäinsä kautta minun sukuani ja sen persnahkaa terva-aikaan kovastikin riistänyt, 
emme anna sen tervajallua juodessa painaa ystävyyttämme, päinvastoin! Molemmat tie-
dostamme Toppilan kasvatteina sen merkityksen. Toppila oli ennen tervakaupan ydin ja 
tervaveneiden määränpää ylävirralta laskiessa. 

- Teemun ja Lassin biljardipeli muuttuu entistä le�endaarisemmaksi. Jaakko vittuilee”

Muistiinpanot vaikenevat. Ilta oli hyvin onnistunut. Toinen ja kolmas kerta Terossa ei-
vät antaneet odottaa itseään kovinkaan kauaa. Kaikkiin teki vaikutuksen baarin tunnel-
mallinen ulkoasu ja halvan jukeboksin upea tarjonta! Ymppäjaoston viini-illassa juttelin 
Hohtolan Esan kanssa. Hän ilahtui ja kysyi, oliko Tero taas palannut opiskelijoiden suosi-än ilahtui ja kysyi, oliko Tero taas palannut opiskelijoiden suosi-, oliko Tero taas palannut opiskelijoiden suosi-
oon, kun ehdotin sitä jatkopaikaksi. Ainokin pyysi meitä pian taas palaamaan, niin olkaa 
valmiita, kun seuraava kutsu kajahtaa. 

Allin metsästys
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