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Pääkirjoitus
Anna Lukkarinen

Tähän syksyyn on mahtunut taas paljon kaikenlaista niin omassa henkilökohtaisessa kuin 
opiskelu- ja työelämässäkin. Yksiä ikimuistoisimpia hetkiä opiskelijaelämästä oli ehdotto-
masti killan vuosijuhlat. Olihan se kivaa niin sanotusti leikkiä prinsessaa, sillä aika harvoin 
saa kuitenkaan pynttäytyä kunnolla ja pukeutua iltapukuun. Niin, tai saisi kai sen tehdä 
vaikka joka päivä, jos mielenkiintoa ja aikaa vain riittäisi.

Käsissäsi (todennäköisesti) oleva läpyskä on vuoden viimeinen Lehdykkä, joka päättää 
allekirjoittaneen päätoimittajan uran. Kiitos kaikille lehdykkäläisille kuluneesta vuodesta. 
Lehdykkä toi siihen iloa, huonoja vitsejä ja onnistumisen hetkiä, joskin myös ajoittaista 
pientä hammasten kiristystä. Haluaisinkin tässä välissä lähettää terveiseni tulevalle pää-
toimittajalle: may the force be with you.

Tämän episodin deadline-ilta yllätti päätoimittajan iloisesti, sillä sähköpostista löytyi 
ennätysmäärä materiaalia jo ennen kuin deadline oli kulunut umpeen. Kiitos ahkerille 
kiltalaisille. Hienoa, että Lehdykästä saadaan teidän näköisenne. Jonkinlaisena kantavana 
teemana on, ei niin yllättäen, fuksit. Fukseja on seurailtu syksyn aikana useammallakin 
tavalla, mutta miten, se selviää lukemalla eteenpäin. Lisäksi innokkaimmat voivat ottaa 
varaslähdön tulevan kenttiskesän fiilistelyyn tai kaiholla käydä läpi omia kultareunuksisia 
muistojaan.

Hyvää joulua ja uutta vuotta kaikille!
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PJ:n palsta
Sami Saarenpää

Puheenjohtajan vuosi on kulunut tosi nopeasti ja tapahtunut on paljon, sekä 
yliopistolla että oman pääni sisällä. En olisi vuosi sitten uskonut, mitä kaikkea 
vuoden aikana saa tehtyä ja miten siinä samalla itse huomaa muuttuvansa. 
On ollut opettavainen paikka tämä puheenjohtajan pesti. Olen oppinut paljon 
itsestäni ja laajentanut maailmankuvaani. Olen muuttunut paljon suvaitsevam-

maksi ja rennommaksi vuoden aikana. Silti vuoden aikana olen kokenut tätä kiltaa koh-
taan kaikenlaisia tunteita vihasta rakkauteen. Suurimman osan aikaa olen kuitenkin ollut 
onnessa järjestämässä tätä toimintaa, eikä suurempia arpia ole jäänyt. 

Killalle vuosi on ollut aika hieno: paljon on saatu aikaan. Erityisesti mieleen on jäänyt 
monet bileet, joita on järjestetty erilaisilla teemoilla ja sitten BiTa Helsingissä. Se oli hie-
no reissu ja monta uutta tuttavaa tarttui matkaan. Samoin Vappu-Vimpa oli tänä vuonna 
markkinoitu ja järjestetty erittäin hyvin: väkeä oli erittäin paljon ja järjestäjät antoivat 
kaikkensa vapunpäivänä. Erityisen tykästynyt olin kummitusjunaan, jossa aherrettiin täy-
si päivä, ja tapahtuman mainoksiin. Oli oikein mainio tapahtuma. Kiitos erittäin paljon 
kaikille 2. vuoden opiskelijoille järjestämisestä. Syksyltä mieleen on jäänyt erityisesti vuo-
sijuhlat, joita järjestettiin hartaasti työtunteja säästelemättä. Ja hienot juhlathan niistä 
tuli! Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille. Näistä juhlista erityisesti mieleen on jää-
nyt Elsa Kankaan (alumnimme, joka on keksinyt killan nimen) puhe, jossa hän kehotti 
nauttimaan opiskeluajoista ja opiskelemaan pitkään. Ehtiihän sitä vanhempana tehdä 
töitä. Vielä enemmän mieltäni lämmitti, kun kuulin, että historiansa aikana oululaiset 
biologit ovat vaikuttaneet omaan ympäristöönsä. Biologien ansiosta esimerkiksi mootto-
ritie menee siellä, missä meneekin, eikä tuhonnut aikanaan isoa, luonnontilaista metsik-
köä. Samanlainen tilanne on käynyt keskustassa, jossa biologien kannanottojen avulla on 
nykyisen kaltainen rantakatu saatu aikaan. Se oli erittäin inspiroivaa ja synnytti ainakin 
minussa halun muutokseen, jotta ympäristö säilyisi ja Oulusta saataisiin entistä parempi 
ja ympäristöystävällisempi kaupunki. Oulussa on rahkeita siihen! Tämä on yksi syy siihen, 
miksi ensi vuonna hallituksessa on ympäristöministerin virka. Ympäristöministerin tehtä-
vänä on pitää yhteyttä luonnonsuojeluun erikoistuneisiin järjestöihin ja tiedottaa myös 
heidän tapahtumista meillekin sekä valmistaa yhteistyössä kannanottoja, jotta Oulusta 
tulisi viihtyisämpi ja parempi kaupunki. 

Vuoden lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia toimintaamme osallistuneita. Ilman teitä 
tätä kiltaa ei olisi! Teidän vuoksi tässä toiminnassa on ilo olla: on niin paljon jäseniä, jotka 
haluavat verkostoitua ja tutustua kanssaopiskelijoihin. Myös tämän vuoden hallitusta ha-
luan kiittää! Olette olleet parhaita ja saaneet aikaan erittäin hienon vuoden. Näin vuoden 
lopuksi haluan vielä sanoa: kiitos ja anteeksi. On ollut elämäni paras ja antoisin vuosi. En 
kadu hetkeäkään!

Toivotan onnea ja menestystä tulevalle hallitukselle. Olkaa rohkeita ja koittakaa kaik-
kea uutta! 

Nähdäänpä kiltiksellä tai yliopiston käytävillä!
Sami, väistyvä PJ
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Luennoilla kuultua
—Fysiologeina tiedämme, että mitä enemmän valoa tulee silmiin, sitä virkeämpiä olem-

me. Tällainen sininen on vähän Nukkumatti-meininkiä. – Ohjeita PowerPointin tausta-
värin valintaan.

—Ei yleisö huomaa, jos pitää pienen tauon. Tietenkin minuutin tauko on jo vähän hälyt-
tävä, että pitääkö mennä antamaan tekohengitystä. – Vinkki seminaariesityksiä varten

—Lapinsirri kuolee todennäköisyyteen.

—Suurille luennoitsijoille ei saa nauraa, nauraminen on täällä kielletty. 

—Sit sä niinku nyherrät sen oman pistees kans koko loppu elämän (ks. kuva) 

—Saavillinen kuhisevaa massaa (kärpäsen toukkia) no olivat yllättävän söpöjä. 

—Äänekästä hyökkäilykäyttäytymistä kumikäärmettä kohtaan

—Kiilaa kuin kävyn ja alkaa hakkaamaan niin että veri roiskuu. – Selvitys tikkojen käyttäy-
tymisestä pesärosmoina

—Empirismi = diskurssi 

—Mä jotenki tukahdutan teitä. 

—Valta on jotain mitä mulla on ja teillä ei ole.

—Ugh! Olen puhunut. – Toteamus kurssin viimeisen luennon lopussa

—Missään ei ole tenttejä, kaikilla pitää olla kivaa.

—Onko jänniä kasveja vai pelkkää läämästä rääseikköä

—Liitonarkki on joka paikassa.

—Kuka ajatusten Tonava tämän keksi?

Jotta kaikille varmasti jäisi hyvä mieli, niin bonuksena vielä muutamia kiltalaisten 
kuolemattomia älynvälähdyksiä.

—Mitä jos Itämeri on vain avannepussi? 

Keinosi jos kahvipiikkien maksu tökkii?
—Suhteellisen humaanit keinot
—Sukkasaippua

(Taitt. huom. Esimerkiksi keskustelu 
olisi suhteettoman humaani keino.)
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Fuksiesittely, osa I
1. Kuka oot, mistä tuut?
2. Minne meet?
3. Miksi biologia?
4. Kenen syy?
5. Joululahjatoive?

Essin ryhmä
PRO Essi takana keskellä

1. Aino Valolahti 19v, Rovaniemi
2. Tähtäimessä paikka Helsingin yliopiston 

eläinlääketieteellinen tiedekunnassa
3. Biologia on mielenkiintoista ja sivuttaa 

omaa tavoiteammattia.
4. Opintolinjasta voin kiittää lukio-opoani 

Arskaa :D
5. Cards against humanity

1. Nimi on Sini (Y.) mutta monet tuntee 
myös nimellä Riko. Ja täältä mää oon, 
Oulusta tulosin.

2. Jaa, mihinkä sitä suksis... Pitkälle tässä 
elämässä, toivottavasti.

3. Bilsa oli ainoa kiinnostava ala teatterin 
lisäks nii täällä sitä ollaan - kummasti 
helpompi päästä sisään ku teatterikor-
keaan :D

4. Mittään en tunnusta.
5. Lumisadetta :( tai sukkia. Neki on jees

1. Jonna Tauriainen, Suomussalmelta
2. Elämässä eteenpäin (ehkä)
3. Oikeasti mielenkiintoinen ala, jonka 

opiskelu vaikutti hauskalta
4. Lukion ihanan bilsan opettajan
5. Polkupyörä ja paljon ruokaa!

1. Lassi, Oulusta. 
2. Vasemmalle
3. Luonto jo elo on kiinnostavaa. 
4. Todennäköisesti N.Gustafsson
5. Uusi kahvinkeitin.

1. Otso Valkeeniemi, Kangasala
2. Eteenpäin
3. Bilsa on ollut aina kiinnostuksen kohde 

nro1.
4. Oma syy
5. Pölynimuri
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Marielin ryhmä
Horisontaalisessa tilassa PRO Mariel, vertikaalisista yksilöistä ei ole tietoa.
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Operaatio Pyhäntä
–Kolme maastopäivää, kolme tarinaa

Suo-laura & Metsä-Laura feat. Ropi
Olemme toki kuulleet arvon kanssabiolo-
geilta kauhukertomuksia selkä kyyryssä 
ojanpohjia pisin luikkivista biolookeista, 
kun on tuo paikallisten suhtautuminen ol-
lut niin kovin nihkeää. Omat kokemukset ai-
heesta ovat kuitenkin tähän asti olleet mel-
ko lailla päinvastaisia ja vastaanotto jos nyt 
ei suopeaa niin ainakin välinpitämätöntä. 
Tämän ”innostuneen ja asiantuntevan” tii-
min (kuten työnantajamme meitä kahden 
sähköpostin lähettämisen jälkeen kuvaili) 
usko sai kuitenkin kolauksen, kun olimme 
SLL:n värvääminä Pyhännän suunnalla te-
kemässä suojelualueisiin lisärajauksia.

Jo majapaikkamme emäntä naureskeli, 
että ei kannata varmaan hirveänä hehkut-
taa, keitä olette ja mitä teette, kun täällä 
tuo suhtautuminen ei välttämättä ole niin 
suopeaa. No, eihän se ollut. Ensimmäisen 
(rauhallisesti ylhäisessä yksityisyydessä ku-
luneen) päivän puolessa välin hypättyäm-
me levennykselle parkkeeratusta autosta 
kuulimme kauhuksemme moottorin hyri-

nän. Siihenhän se harmaa hiace pysähtyi. 
Seuraavaksi tietty ukko kysymään, että 
mitäs ne tytöt täällä tekee. Onneksi heijas-
tinliiviin ja valjaisiin naamioidusta koiras-
tamme ukko keksi ihan itse, että meillä on 
pelastuskoiraharjoitukset meneillään. Ja 
olihan meillä! Juuri oltiin poljettu jälki sii-
hen rinteeseen ja nyt oli tarkoitus odottaa 
jäljen vanhenemista. Siksihän meillä tämä 
GPS-laite ja kartat ja kynäkin käsissä. Että ei 
sitä oikein nyt sopinut tähän marjaan jää-
dä, mutta lenkkitien päässä oli kovasti isoja 
puolukoita. Siitäkös setä sitten intoutui ta-
rinoimaan viime kuussa kadonneesta perä-
kylän matista, jota ei vielä ollut löytynyt ja 
jonkun metsästäjän koirankin oli susilauma 
vienyt. Miten mahtaisi käydä hirvijahdin al-
kaessa huomenissa? 
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Ai niin, se pirun jahtikausi! Pitäisi siis 
suunnitella seuraavan päivän työt mah-
dollisimman hämyisiin kohteisiin. No, eipä 
onnistunut! Seuraavana aamuna jäimme 
kiinni rysän päältä ajaessamme suoraan 
keskelle passilinjaa. Siinä sitten ikkunaa 
veivaamaan auki ja kysymään, että missäs 
teillä on jahti, kun oltiin tuonne jokivarteen 
menossa? Keitäs ne tytöt on  ja miksikäs 
ne sinne haluaa? Ettette vaan olisi jotain 
luonnonsuojelijoita? (No mistä pirusta se 
sen nyt keksi?) Töissä ollaan ja saatiin teh-
täväksi käydä tsekkaamassa tuo jokivarsi... 
Mitenpä valehtelet 60-vuotiaalle miehelle, 
joka tuijottaa suoraan silmiin kiväärin piip-
pu olalla? Saarnahan siitä tuli, vaikka lail-
lisesti oltiin valtion mailla liikkeellä. Eipä 
siinä auttanut kuin luikkia henkisesti pies-
tyinä matkoihinsa. 

Josko sitä saisi suolla olla rauhassa, siel-
lä kun tuskin hirviä ajattavat. Sinä päivänä 
kuitenkin kuhinaa piisasi syrjäisillä metsä-
autoteillä ja heti kun lyötiin auto parkkiin 
siihen ajaa köröttää joku vanhempi linnus-
taja. Sammuttaa oikein moottorin ja hyp-
pää ulos. No mitäs ne tytöt täällä tekee? 
Karpaloitahan me tuohon suolle katso-

maan. Eihän ne nyt kypsiä vielä ole, mutta 
kun niin kovin huonosti tullut tänä vuon-
na... Pitää oikein kartoittaa, minne tulla 
sitten myöhemmin syksyllä. Hyvä siinä sa-
massa koiraakin juoksuttaa. Tehokasta lii-
kuntaa tuo rämeessä pomppiminen. Ja niin 
hieno ilmakin saatiin, kehtaa tällaista päi-
vää sisällä viettää ja kun puolukatkin on jo 
tälle vuodelle kerätty! Siihenhän se sitten 
jäi ja hekotteli ja turisi varmaan varttitun-
nin ennen kuin jatkoi matkaansa. Kyllä niin 
oli hymy naamassa koko sen ajan, että ihan 
poskilihaksia pakotti jälkikäteen. Ajoi siitä 
päivän mittaan muitakin ohi, mutta luojan 
kiitos eivät katsoneet asiakseen udella mi-
tään.

Luultiin jo olevamme kuivilla, kunnes 
matka karahti jälleen kohtalokkaaseen jo-
kivarteen. Auto parkkiin ja ulos. Ja sieltä-
hän joku jo tulla körötti paikalle. Ette kai te 
oo niitä luonnonsuojelijatyttöjä? (No nyt 
oli kyllä rohkea avaus.) Mekö? Mitä luon-
nonsuojelijatyttöjä? Jahtikaveri kun kertoili 
että niitä on täällä pyörinyt. Ei kait me nyt 
sellaisesta oltu kuultukaan? Marjaan oltiin 
aikeissa, niitähän tuolla hakkuuaukeilla niin 
hyvin kasvaa. No ette te sitten vissiin ole, 
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kunhan vain aattelin, kun eipä sitä turhan 
paljon nuoria naisia näissä metsissä yleen-
sä liiku... niin että olisitte hyvin voineet olla 
ne samat. (No eipä vissiin ollut se aamui-
nen ukko turhan tarkkaan tuntomerkkejä 
meistä katsonut, jos pelkkä sadetakki ja 
pipo päässä riittivät hämäämään.) Tuonne 
jokivarteen olivat kuulemma olleet menos-
sa. Ai täällä on jokikin?!? Viattomuudes-
tamme vakuuttuneina hirvimies intoutui 
selvittämään oikein kartan kanssa, miten 
hieno joki tuossa ihan lähellä virtasi. Ma-
javiakin siellä kuulemma oli. Ja komeita 
alueita löytyi myös joen toiselta puolel-
ta. Mistäpä saimmekin hyvän aasinsillan 
kysäistä, että pääseekö sinne joen toisel-
le puolelle jostain? Suurin ongelmamme 
kun oli nimenomaan ollut tavoittaa virran 
molemmat reunat. Pääsihän sinne. Tuo-
hon kohtaan kartalla olivat ihan itse vuo-

si sitten rakentaneet sillan, että saa koira 
ajettua hirven yli kohti passilinjaa. Pitäisi-
köhän meidänkin käväistä katsomassa sitä 
jokivartta, jos kerran niin hieno oli?  Voisi 
siinä samassa noukkia niitä puolukoita. Hy-
vän iltalenkin saisi, jos oikein käväisisi siellä 
toisella puolenkin. Ehdottomasti kuulem-
ma kannatti lähteä! Mikäs siinä, kiitimme 
kovasti avusta ja hirvimies naureskeli, että 
oli vielä luullut meitä luonnonsuojelijoiksi.

Heitettiin hyvästit ja jäätiin kaivamaan 
marjaämpäriä ja poimuria autosta, kun 
sattuivat ihmeen kaupalla siellä olemaan. 
Pölyn laskeuduttua tien pintaan uskallettiin 
katsoa toisiimme ja NAURAA. Mahtoiko-
han miesrukka saada kuulla kunniansa illal-
la mennessään jahtiporukan saunailtaan? 
No, kerrankos sitä ihminen erehtyy.

©Taru Suninen
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Fuksiesittely, osa II

Sannin ryhmä
PRO Sanni edessä toinen vasemmalta
1. Elina Hanhimäki vuosimallia -95 

täältä Oulun perukoilta.
2. Eteenpäin nyt ainaskin ja toi-

vottavasti pitkälle!
3. Maailma on kummallinen paikka 

täynnä varsin jänniä asioita jois-
ta olis hauska tietää enemmän.

4. Ketäs tästä voiskaan syyt-
tää... Hallitusta? 

5. Lämpimiä vaatteita että tarkenee 
kököttää hyytävissä luentosaleissa.

1. Oon Amanda Flankkumäki, tuun 
Länsi-Suomesta Seinäjoelta. 

2. Meen tästä välttelemään 
opiskelua jotenkin. 

3. Koska oon aina tykännyt biologiasta, 
ja kun en hammaslääkikseen ihan 
päässyt, niin tänne sitten päädyin. 

4. Ihan oma syy.
5. Tehosekoitin.

1.Oon Anna (Eskola) ja Oulusta tullu
2.Enkä oo menossa mihinkään
3.Bilsa, koska luonto on lähellä sydäntä.

4.Ai mikä on kenen syy?Haluan vastata, 
että yhteiskunnan syy, käykö se?

5.Paras joululahja ois luminen ja piparin-
tuoksuinen joulu perheen kanssa!

1. Roni Byman Lahest, ilman d:tä. Yleis-
urheilija, biologian fuksi 2015.

2. Only God knows.
3. Biologia oli mielenkiintoinen jo 

peruskoulussa, sekä hyvää poh-
jaa tulevaisuuden opiskeluil-
le, mahdollisesti lääkikseen.

4. Oma ja opettajien, tekivät liian mie-
lenkiintoisiksi oppitunnit, perhana.

5. Rauha maahan (Mahdolli-
sesti uudet kuulokkeet)

1. Jan Harju, Vantaalta.
2. Kohti ääretöntä ja sen yli!
3. Mysteeri myös itselle. Solut on kivoja?
4. Peilistä löytynee.
5. Eliömantsoista läpi.

1. Annika Alsila, Hämeenlinna :)
2. Eteen päin, ainakin toivottavasti
3. Kutsumus xD
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Annan ryhmä
PRO Anna takana kolmas oikealta
1. Olen Heli Keiski ja kotoisin Kälviältä.
2. Menen jouluksi kotiin.
3. Opiskelen biologiaa, koska se kiinnostaa 

minua.
4. Ihan oma syy.

5. Kiva joululahja ois lomamatka johonki 
lämpimään.

1. Niilo Hautala, tuun Raumalta
2. Tulevaisuuteen
3. Bilsa tuntu mukavalta
4. Mun
5. Loma

4. Perheen ja yläkoulun bilsanopen
5. Sähkövatkain

1. Olen Riku Elfving ja kotoisin Kajaanista.
2. Kohti maisteria ja sen yli.
3. Arpominen biologian ja lääkiksen 

välillä oli armoton, mutta biologia 
voitti enemmän kutsumuksena.

4. Aivan oma
5. Opiskelumotivaatiota

1. Terve mää oon Veera ja tuun oulusta!
2. No tänne bilsalle aattelin jäähä, eli 

en oo menossa vielä mihinkää.

3. Bilsan valitsin, koska se kattaa lähes 
kaiken, mistä oon tosi kiinnostunut ja 
haluaisin tulevaisuudessa tutkijaksi.

4. Mulla on ollut aina tosi inspi-
roivat bilsan opettajat ja niit-
ten syy, että tänne päädytty.

5. Joululahjaksi toivon reissun jo-
honki kauas maailmalle!
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Nykybiologian sanakirja
osa 1

Aarninappu Suojelunarvoisen metsän 
löytymisen kunniaksi otettava snapsi

Ansikka Killan toimintaa edistäväl-
lä toiminnalla tienattu juomalipuke

Hörtsö Kiltahuoneella kerrottu vitsi, 
jolle vain vitsin kertoja itse nauraa 

Ikiruskeinen Ekskulevyltä löytyvä paska 
biisi, joka renkkuu päässä seuraavan viikon

Imikkä Kutusta astetta pa-
hempi versio ks. kutunen

Iturikko Hetkellinen hairahdus hippiyteen

Jäkki Vanhentuneissa opetusmetodeis-
saan sinnikkäästi pitäytyvä luennoitsija

Karvaorvokki Lempinimi arvaat varmaan 
kyllä mille 

Karvarousku Kun karvaorvokin tuok-
su ei ole enää niin viehättävä

Katkokääpä Kätkökääpä kat-
kolla (ks. kätkökääpä)

Kauluskiilunen Liian sliipattu kaup-
patieteiden opiskelija, joka lähen-
telee bileissä, mutta kaikkoaa kuul-
lessaan sinun olevan biologi

Koivunsojokka Se yksi yksittäi-
nen puu, jota päin hiihdät met-
säsuksilla talvikenttiksellä

Konttakääpä Kätkökääpä opiske-
luvuosinaan (ks. kätkökääpä)

Kultakynsimö Allekirjoittanut 1, yrit-
tää panostaa habitukseensa 

Kurmio Et ole ehtinyt syömään koko päi-
vänä ja luennoitsija vain jatkaa ja jatkaa

Kutunen Julkisella paikalla kiehnäävä pari 

Kätkökääpä Alkoholiongelmaan-
sa peittelevä ikitutkija, jolla on 
suojatyöpaikka yliopistolla

Leväkkö Tilaavievä fuksi/toisen vuoden 
opiskelija, lojuu tyypillisesti kiltahuoneel-
la (muiden vuosikurssien edustajillahan 
on oikeus vastaavaan toimintaan)

Limipullokas Nuotiopiiriin viimeisenä 
saapuva henkilö, joka raivaa tilaa itselleen

Lorvineula Huonon omantun-
non pistos vappuviikon jälkeen

Lutukka Sympatiaa herättävä fuksi jon-
ka haluat käpynä ottaa siipiesi suojaan

Masmalo Spontaani kan-
santanssi tunturilla

Mesilillukka Biologian opiskelija, jonka 
habituksesta näkee käytävän toiseen 
päähän ao-suuntautumisvaihtoehdon

Mustaröyhelö Allekirjoittanut 2, innostuu 
pukeutumaan bileisiin kerran vuodessa

Nuhrunyhäkkä N. vuoden ekolo-
gi vrt. allekirjoittaneet 1 ja 2

Peittohämäkkä Krapulan kaltai-
nen olotila yhdistettynä orastavaan 
flunssaan fuksiekskun jälkeen

Sammalsolmunen Kun kahden päivän 
skooppaamisen jälkeen sammalnäyt-
teen lajinmääritys ei vieläkään onnistu

Uuvana Tunne maastossa, kun on 
nälkä, vilu ja väsy ja yli-innokas as-
sari vain jatkaa Sphagnumien ty-
kittämistä  ja olet ihan pihalla

Vihersolmunen Ideologisesti he-
rännyt opiskelija, joka ei itsekään 
pysy perusteluissaan mukana

Kultakynsimö 
& 

 Mustaröyhelö
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Fuksiesittely, osa III

Antin ryhmä
PRO Antti edessä
1. Levi Meriläinen. Vertikaalisesti rajoittu-

nut jäbä keskeltä mehtää (tunnetaan 
myös Oulaisina)

2. Takas sänkyyn
3. Käskettiin mennä lukemaan kieliä mut-

ta minustahan ei humanistiksi ole joten 
tänne päädyttiin

4. Mittään en oo teheny kunnes toisin to-
distetaan

5. Armoa Kelalta

1. Enpä taida tietää sitä itsekään. (Noora 
Malmi)

2. Kerro sä?
3. Mahdollisuuksien loputon suo (suo on 

tässä tapauksessa positiivinen vertaus-
kuva, pidän soista)

4. Oma vika
5. Sukkia! (koko 38)

1. Olen Sanni Litjo ja tulen Paimiosta.
2. Haluaisin mennä ulkomaille.
3. Biologia siksi, että se on kivaa ja mielen-

kiintoista. Käytännönläheistä.
4. Kaikkien syy... No ei, itseni.
5. Sanotaan vaikka lintukirja.

1. Olen Emilia Orava ja tuun Lopelta.
2. Se on vielä vähän epäselvää, mutta eikö-

hän se suunta tässä vielä valkene :)
3. Koska biologia on mielenkiintoista.
4. Ei kai tästä voi syyttää kun itteensä :)
5. Hmm...vaikka villasukat

1. Heikki Moilanen, Jääli-citystä
2. Mä lähen joraan
3. Kohtalon iva
4. Vahinko
5. Ruokaa jääkaappi täyteen
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Venlan ryhmä
PRO Venla vasemmassa reunassa.

Aurinkokylpy
nimim. Lumikukka

Tämä on se aika 
Tänään herään eloon 
Kuulen kuiskauksesi puissa 
Näen suukkosi aurinkokylvyssä

Kosketa hetki 
Tee pieniä väreitä 
Ollaan yhtä 
Edes huomiseen

Kuva: © Satu Aura
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Fuksien suusta kuultua
Anna Lukkarinen

Varma syksyn merkki on yliopiston käytäville ilmestyvä joukko eksyneen mutta innos-
tuneen näköisiä ihmisiä. Tätä joukkoa kutsutaan myös fuksipopulaatioksi. Lehdykän toi-
mitus päätti kysyä tämän vuoden fukseilta heidän mietteitään ja odotuksiaan biologian 
opiskelusta ja biologin urasta.  Kysely toteutettiin pienryhmänohjaajien avustuksella ja 
vapaan sanan periaatteella. Osa vastauksista kiteytti aika hyvin, mistä biologian opiske-
lussa on kyse. Yksilötasolla tarkasteltaessa fuksipopulaatiosta löytyi perinteisten maail-
manparantajien lisäksi se pakollinen lääkikseen pyrkijä. Railakas opiskelijaelämä –strate-
gia oli niin ikään edustettuna.
Tässä kyselyn satoa:

”Toivon bilsan opiskelun tuovan Excujen kaltaisia kokemuksia, uusia ihania ihmisiä elä-
mään ja suuntaa tälle elämälle myös.  Uralta toivon nousukiitoa, rahaa ja ruohon tuoksua 
xD”

”No joo... ihan fine, mutta lääkis”

”Odotan biologian uralta paljon mainetta ja V***STI MAMMONAA”

”Nobel”

”Sehän on Buteo buteo .”

”Odotan biologian opiskelulta paljon latinalaisia kasvin nimiä.”

”Odotan, että opiskeluni lisäävät ymmärrystäni maailmasta ja auttaa parantamaan yh-
teiskuntaa edes pienellä mittakaavalla.”

”Odotan oppivani”

”Ekan kuukauden perusteella, odotan tuskaisia hetkiä kemian parissa”

”Pöllö lensi puuhun

otti hiiren suuhun”

”Haluan saavuttaa biologian opiskelussa tason, johon olen tyytyväinen.”

”#Kasvit kasvit kasveja kukka plant flower luonto bilsa nature nenäkirjassa

Biologius on siistii, koska saa ja aion opiskella kaikkea maailman mielenkiintoisimpia asi-
oita, tavata uusia ihmisiä sekä viettää paljon aikaa luonnossa ja bileissä.

Kännikala Oulu Oulun yliopisto lovenature happy fiilis haalaribileet friends kukat lajisto”

Lopuksi voidaan todeta, että yleensä fuksivuosi on (lattareiden lisäksi)  ”Soluja, geenejä 
ja viinaa sopivassa suhteessa.”
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Puuhanurkka: 
Lumihiutaleet ja ristikko
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Vaaka:
1. Tappaa syöpäsoluja vaarallisia syöpä-

lääkkeitä tehokkaammin. Myös mauste.
2. Joulu joutui jo tähänkin ruumiinosaan.
4. Johdatti viisaita.
5. Mummon kuuloinen mauste.
8. Käskynhaltija Syyriassa
10. Miten ne toimii??
11. Lihaksi tullut sana
13. Nami, joka ei kuulu jouluun ollenkaan.
14. Sitä istutaan tai syödään.
15. Naapureiden jouluherkku.
16. Liike, joka auttaa joulusyömisten käsit-

telyssä.
17. Tilojen välissä.
18. Avataan.
19. Valkea vaippa.
21. Ihan hyvä juusto.
27. Pöllyävät tuhmilla.

Pysty:
1. Rakkaus vailla lajirajoja
3. Matemaattisessa lausekkeessa esiintyvä 

symboli, jolle voidaan antaa eri lukuar-
voja.

4. Tirkistelee ikkunan takana.
6. Tätä tekee mieli.
7. Eräs määritelmä joillekin eläinryhmille.
9. Sattumanvarainen.
12. Elitismin viimeinen linnake.
14. Välttämättömyys, jossa C8H10N4O2 .
20. Maailma on.
22. Voi löytyä puurosta.
23. Virtsakin on tätä.
24. Vahvasti humaloitu.
25. Tämän saaminen vaatii opiskelijalta 

ponnisteluja.
26. Viettävä maasto
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Johdanto
Perimätiedon mukaan biologian fuk-
sien (Homo biologicus ssp. vulpes) 
populaatiokoolla on merkittävä vaiku-
tus sekä varsinaisten biologien (Homo 
biologicus ssp. biologicus) että biolo-
gian tutkinto-ohjelman ja tutkimusryh-
mien rahoitukseen. Fuksipopulaation 
koosta yleisesti saatavilla oleva tieto 
on kuitenkin harvinaistunut yhteisva-
lintatulosten sähköistymisen myötä. 
Fuksimäärän laskeminen on aiemmin 
perustunut fuksien rekrytoitumisesta 
syntyvien sähköisten signaalien tieto-
koneavusteiseen laskemiseen. Tämän 
tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tieto-
koneavusteisen fuksimäärään seuran-
nan luotettavuutta empiirisin menetel-
min, jotta ekologisesti ja taloudellisesti 
merkittävän fuksipopulaation koosta 
voitaisiin saada entistä luotettavampaa 
tietoa ja jotta populaation hoito- ja suo-
jelutoimet perustuisivat parhaaseen 
saatavilla olevaan tietoon.
Fuksit ovat kädellisten (Primates) lah-
koon kuuluvia yksivuotisia eläimiä. Ne 
ovat tyypillisesti keskipituisia, keskipai-
noisia, päälakea lukuunottamatta lä-
hes karvattomia ja kulkevat selvinpäin 

pystyasennossa. Naaras- ja urosfuksit 
pystytään helposti erottamaan toisis-
taan ulkoisten tuntomerkkien perus-
teella, muista sukupuolidimorfisista 
lajeista poiketen urokset ovat selkeästi 
naaraita rumempia. On arvoituksellis-
ta, miksi fukseilla ylipäätään esiintyy 
kahta sukupuolta, sillä nykytietämyk-
sen mukaan fuksit lisääntyvät aseksu-
aalisesti yhteisvalinnan avulla.
Fuksit syntyvät kesä-heinäkuun vaih-
teessa ympäri Suomea ja lyhyen 
juveniilivaiheen jälkeen muuttavat 
asumaan yliopistojen tuntumaan. Ou-
lun yliopistolla fukseja esiintyy lähinnä 
YB210-salin ja kemian käytävän alu-
eilla, mutta fuksit voivat välillä vaeltaa 
ravinnon perässä pitkiäkin matkoja. 
Aiemmin populaatio oli keskittynyt 
biokadun alueelle, mutta taloudenmuu-
toksen vaikutuksesta levinneisyysalue 
on siirtynyt etelämmäs ja biologit jou-
tuvat taistelemaan elintilasta kemistien 
kanssa. Taloudenmuutoksesta johtuva 
elinkelpoisen alueen nopea siirtyminen 
etelämmäs todennäköisesti jatkuu, 
mutta fuksien tehokas dispersaali 
mahdollistanee populaation selviytymi-
sen tästä huolimatta.

Fuksibongaus 2015: populaatiokoon arviointi pyynti-
merkintä-takaisinpyyntimenetelmää  käyttäen 

Tiivistelmä
Fukseilla (Homo biologicus ssp. vulpes) voidaan olettaa olevan merkittävä vai-
kutus biologian laitoksen talouteen ja ekologiaan. Tähän mennessä kaikki tieto 
fuksipopulaation koosta on perustunut lähinnä sähköisten signaalien tietokone-
avusteiseen tulkintaan sekä silminnäkijähavaintoihin. Tässä tutkimuksessa po-
pulaatiokoko arvioitiin ensimmäistä kertaa empiirisesti käyttäen pyynti-merkintä-
takaisinpyyntimenetelmää. Tulokseksi saatu 44 yksilöä on 25% pienempi kuin 
perinteisillä menetelmillä arvioitu populaatiokoko. Tulos on huolestuttava, sillä se 
viittaa siihen, että populaatiokoko on jo useita vuosia arvioitu yläkanttiin ja että 
populaatio saattaa olla pikaisten suojelutoimenpiteiden tarpeessa. 

Konsta A. Happonen & Jens T. Laine,
Historiallinen Biologian laitos, Oulun yliopisto
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Fuksit ovat tyypillisesti kaikkiruokaisia. 
Tavanomaisimpia ravintokasveja ovat 
peruna (Solanum tuberosum), riisi 
(Oryza sativa), ja erinäiset muut hei-
näkasvit (Poaceae) sekä niistä valmis-
tetut juomat. Yleisimpiä saaliseläimiä 
ovat sika (Sus scrofa ssp. domestica), 
nauta (Bos taurus), broileri (Gallus gal-
lus ssp. domesticus) ja kebab (Agnum 
assum ssp. babeliensis). Fuksit eivät 
kuitenkaan mielellään saalista itse, 
vaan suosivat ihmisen jättämiä haas-
koja.
Fuksit tunnetaan parhaiten käyttäyty-
misekologisista piirteistään, joihin kuu-
luu yliopistolle rekrytoitumisen jälkeen 
useita toisiaan seuraavia peräkkäisiä 
ryhmäytymisiä. Fukseille ominaista 
käyttäytymistä on myös päämäärätön 
haahuilu eli ns. satunnaismigraatio. 
Nimestään huolimatta haahuilu ei ole 
täysin satunnaista, sillä fuksit eksyvät 
hyvin harvoin, jos koskaan, kiltahuo-
neelle tai killan liikuntavuoroille. Syk-
syisin fukseilla on taipumusta osoittaa 
lähes pakkomielteistä kiinnostusta eri-
näisiä kasvi- ja eläinnäytteitä kohtaan. 
Näytteitä ihaileva fuksi saattaa täysin 
laiminlyödä unen- ja ravinnontarpeen-
sa. Pakkomielle hellittää useimmilla 
yksilöillä alkutalvesta, mutta tunnetaan 
tapauksia, joissa se on jatkunut ke-
sään saakka.

Aineisto & menetelmät
Tutkimuksen kohteena oli Oulun yli-
opiston biologian fuksien vuoden 2015 
kohortti. Tutkimus tehtiin käyttäen 
pyynti-merkintä-takaisinpyyntime-
netelmää. Merkintä tehtiin fuksien 
parveiluaikaan ensimmäisenä opiske-
lupäivänä, jolloin käytännössä koko 
populaatio on löydettävissä samasta 
paikasta. Fuksipopulaatiosta valit-
tiin satunnaisesti kymmenen yksilöä 

merkattavaksi. Pyynti tapahtui vangit-
semalla merkintään valittu yksilö sosi-
aaliseen kanssakäymiseen. Merkintä-
välineenä toimi suuri maalarinteipistä 
rakennettu X-symboli, joka kiinnitettiin 
merkittävien yksilöiden dorsaalipuolel-
le. Merkinnän jälkeen fuksit vapautet-
tiin sosiaalisesta tilanteesta. Merkin-
nän jälkeen fukseja tarkkailtiin hetki 
huomaamattomasti, jotta voitiin var-
mistua että merkatut yksilöt diffundoi-
tuivat populaatioon normaalisti eivätkä 
alkaneet käyttäytyä poikkeavasti.
Takaisinpyynnissä käytettiin hyödyksi 
ekologista tietoa fuksien pienryhmäyty-
miskäyttäytymisestä. Fuksipopulaation 
rituaaleja ryhmäytymismailla seurattiin 
akustisilla tarkkailuvälineillä. Ryhmäy-
tymisen tapahduttua populaatiosta 
pyydettiin kahden pienryhmän satun-
naisotos. Pienryhmistä kirjattiin ylös 
ryhmän koko, sukupuolijakauma sekä 
merkattujen yksilöiden määrä. Tietojen 
kirjaamisen jälkeen fuksit vapautettiin.
Pistearvio populaatiokoolle laskettiin 
Lincolson-Petersonin estimaattorilla 
N=(Kn)/k, missä N on populaatiokoon 
estimaatti, K on merkittyjen yksilöiden 
kokonaismäärä, n on pyydettyjen yksi-
löiden määrä ja k on merkattujen yksi-
löiden määrä pyyntiotoksessa.

Tulokset
Pienryhmäotosten tiedot on esitetty 
taulukossa 1. Yhteensä takaisinpyyn-
nissä jäi kiinni 22 fuksiyksilöä, joista 
merkattuja oli 5 kappaletta.
Lincolson-Petersonin estimaatti luku-
vuoden 2015-2016 fuksipopulaation 
kooksi oli 44 yksilöä. Otoksessa naa-
raita oli 77%.
Koska otoksemme edustaa täydel-
lisesti fuksipopulaatiossa esiintyvää 
vaihtelua (tämähän on huipputiedettä), 
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Taulukko 1 Koko (yksilöä) Naaraita Merkattuja
Pienryhmä 1 12 9 1
Pienryhmä 2 10 8 4
Yhteensä 22 17 5

fuksien populaatiokoko on permutaa-
tiomenetelmällä laskettuna varmuudel-
la välillä 25-120. Naaraiden todellinen 
osuus populaatiosta on samalla mene-
telmällä laskettuna 75-80%.

Pohdinta
Lincolson-Petersonin menetelmällä 
laskettu fuksien populaatiokoko (44) 
oli 25% pienempi kuin yhteisvalinta-ai-
neistosta tietokoneavusteisella lasken-
nalla saatu ennakkoarvio (59). Tämä 
antaa huolestuttavan signaalin edellis-
vuosien fuksilaskentojen luotettavuu-
desta. Jos fuksimäärä on systemaat-
tisesti yliarvioitu edellisinäkin vuosina, 
voi biologian fuksi olla pian pelkkä mui-
nainen kuriositeetti luonnontieteellisen 
kirjallisuuden (kuten Lehdykkä) sivuilla. 
Pikimmiten olisi käynnistettävä kattava 
empiirinen seuranta fuksimäärän tem-
poraalisten trendien ja fluktuaatioiden 
dokumentoimiseksi. 

Lisäksi fuksien perusekologian tun-
temuksessa on vielä merkittäviä 
aukkoja: yhteisvalintalisääntymisen 
tarkka mekanismi, yliopistoihin rek-
rytoitumiseen vaikuttavat tekijät sekä 
pienryhmäytymisen jälkeinen perhe-
kuntiin jakautuminen, noin muutaman 
mainitaksemme. Taloudenmuutos ja 
habitaatin fragmentoituminen voivat 
vakavasti uhata oululaisen biologian 
fuksipopulaation säilymistä, mutta lisää 
tutkimusta tarvitaan.

Kiitokset
Kiitämme amanuenssi Minna Vanha-
taloa taustadatasta, ylioppilas Marco 
Stålforsia datan keräämiseen osallis-
tumisesta sekä pienryhmänohjaajia 
fuksipuppeleiden ammattimaisesta 
kaitsemisesta.
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Otteita Pölläs-Antin muistikirjasta 
keväältä ja kesältä 2015

Alkukesän vaellus Jumalissärkiltä Veihtivaaraan
24.5. klo 20:15

 ”Selkosessa, vihdoinkin! Tätä hetkeä olen odottanut viimeisen kahden kuukauden ai-
kana kuin morsiamen paluuta. -- Isä jätti minut Hyundailla Jumalissärkille, jonka laavun 
vihkoon nimen rustattuani aloitin taipaleeni. Kaksi ensimmäistä puutetta ilmeni heti kah-
den ensimmäisen kilometrin jälkeen: kiikarit ja vissyvesipullo unohtuivat Koskelaan ja 
autoon. Kiikareita murehdin enemmän; juomaa kyllä saisi lähes mistä vain.

 Kuitenkin lähes hälyttävä unohdus ilmeni erään mysteerisen, tai ei niin mysteerisen 
tapahtuman jälkeen. Ohitettuani pienen soramontun edestä n. 150-200 metrin päästä 
kuului kova, rytisevä ääni - joku tai jokin kaatoi puun nurin, mieleen juolahti vain kar-
hu.. Koputeltuani kirveen perällä puihin jatkoin matkaa, kunnes pieni sadekuuro yllätti 
minut. Laittaessani sadesuojan rinkkaan huomasin, että omat sadevaatteeni jäivät myös 
autoon! Voi helevetti. Kuurosta huolimatta pääsin suhteellisen kuivana Suoronsärkälle, 
johon leiriydyin ensimmäiseksi yöksi. 

 Paikka, johon pystytin juuri pakasta vedetyn uuden laavun, on hyvin kaunis. Edessäni 
kohoaa pienen kirkkaan puron takana jylhä Suoronsärkkä ja takanani humisee harskea 
petäjikkö. Puron vesi oli aivan juomakelpoista ja sammutinkin janoni sen vedellä, kun 
saavuin. Idyllin pilaa edellä mainitsemani kankaan leikkaava linjanauharivistö, joka lepat-
taa pahaenteisesti tuulen vireessä. Ensi vuonna tässä ei leiriydytä; kismittää. Metsähalli-
tus vie nykyään tuhkatkin pesästä omilla maillaan.. Kunhan eivät suojelualueisiin kajoa, 
se olisi jo liikaa. --”

25.5. klo 11:15
”Pohdin pitkään, kuinka ylitän kevättulvassa vellovan särkänjoen päästäkseni Luisoansär-
kille. Kun olin tutkinut karttaa tovin, päätin kiertää joen suo-osuuden ja yrittää yli koski-
osuudella. Se oli toden totta oikea päätös! 

Pääsin joen yli helposti ja kuivin jaloin isoista kivistä muodostunutta ”siltaa” pitkin. 
Toisella puolen huomasin uuden metsäautotien, joka hieman latisti tunnelmaani; en 
jaksanut seurata sitä pitkään vaan poikkesin tien vasemmalle mukavaan sekametsätai-
mikkoon. Käveltyäni n. 1,5 km jähmetyin aloilleni. Minua vastaan ”kävelee” kuusen alta 
tumma, matala olento. ”Supikoira!”, on ensimmäinen ajatukseni. Samassa eläin hoksaa 
minut ja pyörähtää kannoiltaan. Erehdyin, ja erehdyin pahemman kerran. Kaatuneen 
kuusentaimen alle säntää kaksi pienempää matalaa huiskahäntää - AHMOJA! Emo tui-
jottaa minua tovin, tekee pari naksahtelevaa äännähdystä ja murahdusta seisten kah-
della jalalla ja rientää johdattamaan pentujaan kauemmas muukalaisesta. Pennut eivät 
näy ymmärtävän ”vaaraa”. Ne hölkyttelevät vähin erin vuorotellen emonsa perään välillä 
pysähtyen ja telmien keskenään. Annan ahmaperheelle etumatkaa ja lähden hiipimään 
niiden perään. 
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Ne eivät juosseetkaan kauas! Kannon päältä vain tuijottaa kaksi uteliasta silmäparia, 
mutta emo on varuillaan. Se häätää pennut tanner tömisten matkoihinsa ja jää seuraa-
maan minun liikkeitäni - pysähdyn. Tuijotamme toisiamme 15 metrin etäisyydellä, emo 
murahtaa ja ottaa muutaman varoittavan askeleen kohti. En hievahdakaan. Vastapuoleni 
murisee vähän aikaa ja pyörähtää vauhdilla pentujensa perään kumman hölkyttelevällä 
juoksutyylillä ja jättää minut yksin haukkomaan henkeäni.. unohtumatonta.”

26.5.2015 klo 10:55
”Lähdin taivaltamaan kohti Veihtivaaraa. En ehtinyt saada Pientä Riihivaaraa edes näkö-
piiriini, kun kuulin tuon viime kesältä tutun sävelen: sinipyrstö. Siinä se laulaa täsmälleen 
samalla paikalla, mihin sen ”jätinkin”. Oiva lisä lintujen havaintotaulukkooni :) ”

 Klo 13:40
”Havainnot jatkuvat. Jokin poroaitaa kauheasti rytisyttänyt eläin poikasineen (pieni hah-
mo) ajoi minut juoksujalkaa suolle. Pelkäsin karhuemoa pentuineen..” 

(Jälkeenpäin ajatellen se oli varmaankin hirviemo+vasa, koska pieni hahmo, jonka 
näin, oli niin vaalea väriltään. Ei kuitenkaan huvittanut jäädä tekemään pidemmäksi aikaa 
havaintoja, koska olin ajanut eläimet aitaa ja suota vasten...)

Vesikenttis 4-10.6.2015 
4.6.2015 klo 14:15 Tutkimusaseman laboratorio

”Kävimme aamulla Putaanojalla keräämässä potkuhaavimenetelmällä ja surber-haavilla 
pohjan pieneläimiä. Ryhmässämme ovat Juutis-Atte, Sameli, Karppis-Antti, Jokis-Jaakko, 
Ollin Anne ja Koivus-Iina. Joenvarren metsiköstä kuulimme oudon linnun ääntä; täytynee 
tutkia tarkemmin illalla vapaa-ajalla luennon jälkeen. 

Labratunti on lepponen ja mielenkiintoinen. Etsimme pohjanäytteistämme ”kaiken 
liikkuvan” ja jaoimme ne alkoholilla täytettyihin petrimaljoihin ominaisuuksiensa, kuten 
peräsukasten lukumäärän, valejalkojen ym. mukaan.  - -”

8.6.15 klo 15:50
”Kalojen iänmääritys loppui aikaisemmin ja nyt piereskellään mökissä samalla yrittäen 
lukea parin tunnin päästä alkavaan tenttiin. Aamun verkoilla käynti oli melkoinen seik-
kailu ja soutajalle (minä) ja perämies Samelille oli täysi työ saada pidettyä vene pinnalla 
kovan aallokon vuoksi. Eilen teimme habitaattimittauksen Uopaojalle, jonka ikivanha ja 
järeä purokorpikuusikko ja kalkkikivinen, täysin kirkkaan veden läpi näkyvä pohja lumosi-
vat meidät kaikki opiskelijat. Koivus-Iinan sanoin: ”Elimme siellä elämämme onnellisinta 
aikaa”. Enpä tiedä. Minusta voisi tulla purotutkija välittömästi tuon reissun perusteella - - 
Lopuksi täytyy mainita jo moneen kertaan todettu asia. Tutkimusryhmämme toimii kuin 
tauti, eikä täältä huvita lähteä koskaan pois.” 

20.6.2015 klo 18:30 Vääränlammen salo
”2 kpl sinipyrstöjä! Toinen Partasuon länsireunalla, Pienen Riihivaaran eteläpuolella. Toi-
nen ”omalla paikallaan” Pienessä Riihivaarassa.

Lähdimme paikantamaan sinipyrstöä niin törmäsimme lapinpöllön pesään vanhassa 
korpin tai kanahaukan pesässä! (Emolintu istui pesässä hievahtamatta).
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Muista!! Ison Riihivaaran pahka, pohjoispuolen suopyöräkkeen länsireunalla.” (Kävin 
hakemassa myöhemmin. Parkkasin pahkan ja se oli erinomainen) 

Kasvikenttis 24.6.-6.7.2015
23.6.2015 klo 23:05 Marjaniemen satama, Hailuoto

”Asetuttiin taloksi tänne tutkimusasemalle ”tornitaloon”, jossa yöpyvät kaikki pojat: Jaak-
ko, Karppis-Antti, Kimmo, Tüchlerin Taavetti ja allekirjoittanut. Samassa huoneessa ylä-
kerrassa on kerrossänkyjen lisäksi ruokailutila jääkaappeineen ja pöytineen. Tunnelmal-
linen hirsirakennus! Saunaan emme päässeet ensimmäisenä iltana, minkä aiheuttamaa 
harmia marssimme rannalle lievittämään.

Poikaporukkamme parhaiten varustautunut kaveri on Kimmo luteidenpyyntivälinei-
neen ja kasviherbarioineen. - - Paluumatkalla aallonmurtajalta tulivat tytöt, Elli-Mari 
(Mariel), Heinäs-Emma ja Pale (Pauliina) vastaan. Tytöt majoittuvat isossa päärakennuk-
sessa. Poikien kanssa ilta kuluu kuunnellen radiosta räppiä ja puhuen paskaa; pääosin 
vittuillaan toisillemme ja puhutaan naisista... mites muutenkaan. 

En odota mitään huomisesta. Mukana on opiskelutarvikkeita vain tämä vihko kynän-
nysineen, kasvitunnistuspruju ja luuppi. Paperikauppa oli mennyt kiinni jo ennen Juhan-
nusta jättäen minut mattimyöhäisen kiipeliin.. täytyy pärjätä kavereitten materiaalilla. 
Luulen vaan, että raskas kurssi on tulossa - toivottavasti sää olisi ainakin suosiollinen eli 
kuiva...”

26.6.2015 klo 11:30 Hailuoto, tornitalo, ”muumitalo”
”Loppusiivousta ja lopputenttiä vaille Hailuodun osuus paketissa. Pirun raskasta aikaa.. 
Vain 3 päivää aikaa ja melko julma lajilista opeteltavana ulkoa. Mielenkiintoista on ollut 
kaiken kaikkiaan. Eilen kierrettiin Laitisen Jarmon kanssa suosukkession vaiheet meren-
rannasta yli 6 metrin korkeudelle olevaan suohon ja vertailimme lajiston muuttumista 
luhtalajeista nevan ja rämeen lajeihin. Heinät ja saran tulleet paljon tutummiksi kuin en-
nen, puhumattakaan muista kasveista. Tästä on hyvä jatkaa lajiston opettelua! - -”

”Hailuodosta jäi käteen myös liuta uusia lintuhavaintoja (pilkkasiipi, karikukko) ja mu-
kavia löytöjä, kuten merikotkan siipisulka. Meininki on ollut ryhmässämme leppoisaa 
ja mukavaa. Pelkää vain, että tytöt eivät aina arvosta minun ja Karppis-Antin perseilyä, 
kun koitamme keventää vähän tunnelmaa. - -  Verrattuna vesielukkaan, samanlaista ren-
nompaa kanssakäymistä ihmisten kanssa ei ole ehtinyt syntymään kovan opiskelutahdin 
takia. Eilenillalla sentään ehdimme Antin ja Kimmon kanssa käydä vähän kävelemässä 
pohjoisrannalla päin. Rantametsä oli aivan täynnä Moneses unifloraa! Mukava näky! Nyt 
siivous jatkuu, Oulangalla seuraavan kerran!”

30.6.2015 klo 21:30 Oulangan kota
”Tänään tutkimme Puukkosuon lettoa aamupäivästä. Näin lopultakin tikankontin luon-
nossa. Se kasvoi tien vieressä, ojan paltteessa kolmena kasvustona. Komea kasvi kerras-
saan! Soikkokaksikko ja lettorikkokin löytyivät erään hetteen viereltä. Iltapäivällä tutkim-
me Markkolan mukana Ylä-Hiidenlammen ympäristöä. Normilajistoa...

Eilen kävimme ”laskemassa” Putaanojan könkäälle ja Oulankajokivartta takaisin ase-
malle Antin, Kimmon ja David Tüchlerin kanssa. Aivan huikea matka maaston ja havain-
tojen puoleen. 
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Hyvin pian joen vartta käveltyämme päätimme ylittää sen sopivassa paikassa. Saap-
paanheittokisa, koivusta saikara tueksi ja ukotkin yli lahkeet haaroihin vedettynä. Ou-
jjeah! 200 metriä ylityksen jälkeen osuimme pöyhityn muurahaispesän luo - karhu! Ja 
jäljistä päätellen alle vuorokausi muurahaisateriasta: kusiaiset kantoivat muniaan vielä 
takaisin pesään. Matkalla könkäälle löysin täydellisen kuksapahkan...hmm. Ei taka-aja-
tuksia. 

Köngäs oli upea! - Paljon hienompi kuin Kiutaköngäs, tuumittiin koko porukalla. Muu-
tama sata metriä putoukselta lounaaseen löysimme keskeltä kuivaa kangasta suurimman 
Tapionpöydän, mitä olen koskaan nähnyt: n. 4 metriä halkaisijaltaan. Jep, alkaa silmä 
luppasemmaan pikku hilijaa, ja Rick Astley soi.. Huomenna Hautajärvelle oujjee! :)”

Lausahduksia kenttiskesältä
”Melekonen kutuverkko!” -Karppis-Antti Martin baarin tanssiringistä
”Silloin on vasta maha täynnä, ku inhoaa itseään” - Sameli Oulangan ruokapöydässä

”Kirsti tappo ne kalat niin paskanhimoisesti nauraen!” - Koivus-Iinalla meni järkytyk-
sestä ”paskainen” ja ”verenhimoinen” sekaisin
”Naisilla on parempi värinäkö, koska niillä on melonit ja persikka” - Karppis-Antti
”Toivottavasti Antin pienryhmässä on vaan poikia. Ei tartteis esittää kilttiä, vaan pau-
kutella huoletta menemään” - Sameli odotti syksyä kovasti
”Sopii kuin kirsikka peniksen päälle!” -Sameli riemastuu

Näin löydät töitä
Antti Väisänen

Sinä joka etsit kesätöitä. Voi olla, että et-
sit oman alasi töitä. Oletko valmistumas-
sa, ja varsinainen työpaikka pitäisi löytää? 
Missään ei kuitenkaan opeteta, miten se 
tapahtuu. Tässä on ohjeita, millä pääset al-
kuun.

Kirjoita itsellesi ylös, mitä osaat ja mitä 
haluat tehdä työksesi.

Työnhaku alkaa oman osaamisen tunnis-
tamisesta. Kirjoita itsellesi ylös mitä me-
netelmiä osaat, mitkä ymmärrät ja mistä 
olet kuullut. Mitä laitteita olet käyttänyt 
opinnoissasi? Mitä tekniikoita? Mitä ohjel-
mistoja? Missä yhteydessä olet käyttänyt 
niitä – kursseilla, harjoittelussa, kandissa, 
gradussa, töissä? Listaa ylös menetelmät, 
laitteet ja ohjelmistot mistä sinulla on ko-
kemusta, ja kirjoita CV:seesi ne opintojen, 
työkokemuksen tai muun osaamisen alle.

Tee LinkedIn-profiili.
LinkedIn on ammatillinen sosiaalinen me-
dia. Se on Facebookin kaltainen sivusto, 
minne voit tehdä profiilin ja listata sinne 
kuvauksen itsestäsi, millainen koulutus-
tausta sinulla on, millainen työkokemus ja 
mitä taitoja sinulla on. Voit seurata siellä 
alan yrityksiä ja liittyä ammatillisiin ryh-
miin, joissa keskustellaan oman alasi uu-
tisista ja työnhausta. Kun kirjaat profiiliisi 
avainsanoina pääaineesi, menetelmiä ja 
työkokemustasi ja liityt itseäsi kiinnosta-
viin ryhmiin, LinkedIn alkaa tarjota sinulle 
uutisvirtaasi alasi työpaikkoja ja uutisia. 
Vaikkei työnhaku olisikaan sinulle ajankoh-
taista juuri nyt, profiilin tekemällä ja uutisia 
seuraamalla näet kuitenkin mistä alallasi 
keskustellaan, ja näet työpaikkailmoituk-
sia sekä nimikkeitä. Niistä voit lukea mitä 
työnhakijoilta odotetaan, ja voit opintojesi 
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aikana hankkia niitä taitoja, mitkä vastaa-
vat työpaikkailmoituksissa mainittuihin 
osaamistarpeisiin.

Seuraa rekrytointisivustoja ja lue läpi 
alan yritysten nettisivut

Duunitori. Monsteri. Uranus. Mytech.fi. 
Siinä on jo neljä rekrytointisivustoa, joille 
tulee työpaikkailmoituksia esimerkiksi ke-
sätyömahdollisuuksista. Jos työskentely ul-
komailla kiinnostaa, ensimmäinen vaihe on 
tietenkin lähteä vaihtoon. Voit myös kat-
soa, löytyisikö näiltä sivuilta sopivaa työtä: 
naturejobs.com, Finbionet ja Euroscience-
jobs.com. Oman alasi yrityksiä löydät käy-
mällä Suomen Bioteollisuus ry:n nettisivuil-
la ja katsomalla listaa jäsenyrityksistä. Voit 
myös katsoa Kemianteollisuus ry:n sivut, 
sieltä jäseniä ja haun kautta voit listata esi-
merkiksi lääkealan yritykset. Katso jokaisen 
yrityksen nettisivut läpi, etsi avoimia paik-
koja tai yhteystiedot, minne voit soittaa tai 
lähettää avoimen hakemuksen (jos lähetät 
avoimen hakemuksen, soita yritykseen silti 
ensin).

Räätälöi CV:si ja työhakemuksesi haet-
tavaa paikkaa kohtaan

Ei ole olemassa universaalia CV:tä. Kor-
keakoulutetun CV:n pitää näyttää erilaisel-
ta kuin juuri peruskoulusta valmistuneen 
CV:n. Hakemuksen lisäksi CV pitää aina 
räätälöidä haettavaa paikkaa kohden, ko-
rostaa työkokemuksessa ja kuvausteks-
teissä motivaatiotasi, uratavoitteita, ja sitä 
osaamista, joka vastaa haettavan paikan 
odotuksiin. Älä toista asioita. Jos CV:ssäsi 
lukee koulutustaustasi ja kuvaus itsestäsi, 
hakemuksessa on turha enää käyttää kap-
paletta samaan. CV ja hakemus on täynnä 
faktoja, jos näet tekstin seassa turhan lau-
seen, poista se.

Liity ammattiliittoon ja kysy neuvoa.
Kun sairastut, kysytkö reseptiä ja hoito-
ohjeita kavereiltasi, vai menetkö lääkäriin? 
Todennäköisesti vastaat meneväsi lääkä-
riin, koska hän on alan ammattilainen, osaa 
tunnistaa oireesi ja määrätä sopivan hoito-
kuurin. Kun haet töitä, teetkö kaiken itse, 
vai pätisikö tähänkin sama ohje? Aivan kuin 
sairastuessani, kysyn itse apua ennemmin 
alan ammattilaisilta kuin internetin itse-
koulutetuilta self-help asiantuntijoilta. LAL 
auttaa luonnontieteilijöitä työnhaussa. 
Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä, 
edistää luonnontieteilijöiden työllistymis-
tä, antaa uraohjausta jo opiskeluvaiheessa 
ja auttaa työuran taitekohdissa. Olemme 
töissä sitä varten. Hyödynnä jäsenetusi, 
käytä työnhakupalveluitamme ja lähetä 
CV:si kommentoitavaksi. Et ole murheidesi 
kanssa yksin. Liity liittoon.

Antti Väisänen, opiskelija-asiamies
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto
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