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Pääto imi t t e l i j an 
pilkkitarina
Teksti: Emmi Virsula

Kokeilin pilkkimistä ensimmäistä kertaa elämässäni 
viime helmikuussa Oulangalla pidetyllä talvikent-
täkurssilla. 

Innokkaasti kairasin reiän ihastuttavan puhdasvetisen 
Talvilammen paksun jään läpi, koukutin kiemurtele-
van toukan surkeillen sitä hieman mielessäni ja laskin 
sen kylmään veteen. Siima meni koko ajan solmuun 
ja ehdin jo synkistellä, että eihän tästä tule mitään. 
Luovuttamisen sijaan päätin sitten oppia edes jotakin 
ja aloin kelailla siimaa edestakaisin, keksiä pyörää 
uudestaan. Vitsailin lähellä hangessa värjötteleville 
opiskelutovereille: ”Täältähän ei lähdetä ennen kuin 
on saatu kalaa!”  Ja sitten tunsin nykäyksen siiman 
toisessa päässä.

Pikaisesti määritin nykijän olevan mahdollisesti kala 
ja kelasin siimaa hetken väärään suuntaan, kunnes 
alkukantaiset saalistajan vaistoni hoksasivat miten  
siimavehje oikeasti pelittää, ja sain vedettyä 
hämärästä reiästä lumipeitteen loistavaan valkeuteen 
pulleaa pullakkoakin pönäkämmän ahvenen. 

Piristävän pilkkikokemukseni jälkeen tuntui lep-
poisalta palata Lehdykän pariin, kun mielessäni oli  
valmis visio siitä, miten vaikeatkin vonkaleet päi-
hitetään ja ollaan tyytyväisiä. Valmistaessani saalis-
tamaani ahventa ravinnokseni, tulin siihen tulokseen, 
että ei haittaa, jos ahven paistuu karrelle pannulla (ja 
hyppii sieltä välillä yli), kyllä se silti maistuu hyvältä 
– vielä paremmalta, jos sen jakaa tovereiden kanssa. 

Mutta kuten upea ura biologina, myöskään Lehdykkä 
ei synny itsestään vailla ponnistuksia, uutteraa työtä 
ja aktiivisuutta. Vaikka lehden sisällön tuotolle aset-
tamani kuollut linja ylittyi monen tekstin osalta perä-
ti parilla viikolla (hyi teitä, miksi teette kuin meikä), 
olen koko sydämestäni iloinen, kun niin moni kil-
talainen osallistui tämän lehden tekemiseen: lämmin 
kiitos teille kaikille. 

Erityiset kiitokset avusta sammalneiti Vuoksenmaal-
le sekä edeltäjilleni Tainalle ja Juhanille. Lisäksi  
suurkiitos kalamies Karjalaiselle siitä, että Leh-
dykästä taittui kahvihuonekelpoinen kiltalehti! 

Opiskelun iloa ja leppoisia kahvituokioita kilta-
lehtemme parissa toivotellen,

Emmi Virsula
Lehdykän päätoimittaja
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Sanonta uusi vuosi, uudet kujeet pätee tämän vuoden aloitukseen paremmin kuin hyvin. Yliopiston 
säästökuurista johtuva biologian laitoksen muutto uusiin tiloihin aiheuttaa suuria muutoksia myös meille 
opiskelijoille. Aikaisemmin biologian laitoksella tapahtunut opetus on nyt sijoitettu uusiin paikkoihin 
ympäri yliopistoa, ja se aiheuttaa päänvaivaa vanhemmallekin opiskelijalle, kun ei ole ihan varma, että 
mihin päin yliopistoa pitäisi lähteä suunnistamaan.

Varmasti suurin muutos koskee rakkaan kiltahuoneemme sijaintia. Maaliskuun puolessa välissä kääntyi 
uusi sivu kiltamme historiassa, kun kiltahuoneemme muutti uusiin tiloihin kemian laitokselle. Nykyisten 
tilojen saaminen ei kuitenkaan ole ollut ihan helppo juttu, sillä jouduimme odottamaan tietoa uusista tiloista 
helmikuun loppuun asti. Muutenkin tiedonkulku liittyen muuttoon on ollut häviävän vähäistä ja opiskeli-
joiden ääntä on ollut vaikea saada kuulumaan.
 
Jos et ole vielä käynyt katsastamassa uutta kiltahuonetta, tee se pikimmiten! Kannattaa käydä ihastelemassa 
kahvin tai teen juonnin lomassa uusia sohviamme ja ikkunoita, joista näin keväisin voi bongata ihmeellisen 
valoilmiön. Myös oma keittiö on aikamoista luksusta!

Muutosta huolimatta jatkamme toimintaamme uusissa, entistä ehommissa tiloissa. Toivottavasti tästäkin 
keväästä tulee monella tapaa ikimuistoinen. Kevään aikana on luvassa sitseilyä, fuksien järjestämä Vappu-
vinpa sekä kevätkauden päättäjäiset aka Rantabileet.
 
Aurinkoista kevään odotusta, 

Sirkku 

PJ:n palsta
Teksti: Sirkku Lehtinen
Kuva: Miia Myllylahti
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Oppositio kysymyksenalaistaa hallituksen 
- ”voi jeesus nuita kysymyksiä”

Nico Alioravainen kyseli, Miia Myllylahti kuvasi, Emmi Virsula kokosi

Syntaksis ry:n hallitus vuodelle 2013. 
Ylärivi vasemmalta oikealle: Janette Hautaluoma (kopo-ministeri), Sirkku Lehtinen (puheenjohtaja), Ville Näreaho 
(sisäministeri) ja Karoliina Takalo (rahastonhoitaja).  
Alarivi: Miia Myllylahti (sihteeri), Emmi Virsula (ympäristöministeri), Stiina Lehmus (nakkiministeri), Mira Niemelä 
(sopo-ministeri), Meeri Haataja (ulkoministeri), Heini Remes (varapuheenjohtaja) ja Sonja Viljamaa (tiedottaja).

1. Millainen on kontribuutiosi toimintaympäristön synergiaetujen penetraation fokusoimiseksi 
tulevana vuonna?

2. Millaisia ovat visiosi strategististen linjausten refektoinnista tulevalla kvartaalilla?
3. Miten arvioit kokonaisvaltaisen ejakulaation funktiota profiloinnin viitekehyksessä killan  

tulevaisuuden kannalta?
4. Millaiset intressit aidosti monikanavaisen menstruaation saavuttamiseksi kaikille toimijoiden 

osa-alueille sinulla on, ja miten suhtaudutte mahdolliseen muutosvastarintaan?
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Sirkku Lehtinen (puheenjohtaja)
sirlehti@paju.oulu.fi
neljännen vuoden eläinekologi

1. Synenergian avulla voidaan saada aikaan innovatiivinen ja aidosti moni-
kanavainen toimintaympäristö ja pitkässä juoksussa pystytään kohentamaan 
ainejärjestömme haastavuutta, joten fokusointi on ensisijainen toimenpide 
tulevalle vuodelle.

2. Linjaukset pitää saada refektoitua face-to-face prosessiosaamisen mahdol-
listamiseksi. Toivon mukaan tulevalla kvartaalilla pystymme maksimoimaan 
itseohjautuvan mielihyvän saavuttamisen.

3. Tämähän on erityisen tärkeää tulevaisuuden kannalta, tällaisten pro-
sessien avulla voidaan maksimoida opiskelijalähtöisyys ja minimoida  
opiskelijoiden epämukavuusalueet.

4. Tällaisen kokemuksen saaminen kaikkien tietoisuuteen on yksi tärkeim-
mistä intresseistä tälle vuodelle. Muutosvastarinta pitää nujertaa, eikä 
sille pidä antaa edes mahdollisuutta.

Miia Myllylahti (sihteeri)
miimylly@paju.oulu.fi
vsk 2009, eläinekologia 

1. Kysymyksen agenda on niin ilmiselvä, että en viitsi tämän takia vaivautua 
törmäyttämään keskeisiä presentaatioitani kongruoidakseni.

2. Aion korostaa ns. klikkijournalismin ja monimediallisuuden voimauttavaa 
vaikutusta ja samalla virtaviivaistaa johtamistasoa, kuitenkin pysyen reu-
naehtojen luomassa viitekehyksessä ja kustannustehokkuutta parantaen.

3. Klusterien itseohjautuvuus vähentänee sparrauskulttuurin tarpeellisuutta 
itsestään. Nykyisellään tiimi-ilmapiiri aiheuttanee kuitenkin haasteita Syn-
taksis ry:n sisäisen ekosysteemin käyttäjälähtöisyyteen, jolloin lisäarvoa on 
haettava SoMe-jalanjäljen kasvattamisesta.

4. Proaktiivinen muutosjohtaminen vaatinee tietynlaisia ambitioita ja visioi-
den konkretisoitumista, jotta tilanteen biopsykososiaalinen verifiointi ja 
resurssien hyötykäyttö mahdollistaisi missioiden sisäistämisen matalamman 
kynnyksen.

Karoliina Takalo (rahastonhoitaja)
katakalo@paju.oulu.fi
alottanu 2010, ja kasvieläinfysiologigeneetikko, mutta varmasti biologian- ja 
maantiedon tukeva (hihi) opettaja. 

1. Hmm…Frankly, my dear. I don’t give a damn. No eiku Bond. James Bond. 
Surely you can’t be serious? I am serious...and don’t call me Shirley. 

2. Nitwit! Blubber! Oddment! Tweak! 
3. You’re gonna need a bigger boat. 
4. The Force is strong with this one. I’m going to make him an offer he can’t 

refuse.  

Syntaksis ry:n hallitus 2013
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Sonja Viljamaa (tiedottaja)
sviljama@paju.oulu.fi
kolmannen vuosikurssin kasvifysiologi

1. On tunnettu tosiasia, että synergiaedut ovat häviävän pieniä. Olen usein 
kohdannut henkilöitä, jotka eivät edes usko niiden olemassaoloon, vaikka 
se on tieteellisesti todistettu jo useaan kertaan. Henkilökohtainen tulos-
tavoitteeni on havaita toimintakauteni aikana edes yksi synergiaetu, ottaa 
se hellävaraisesti kiinni ja aloittaa niiden luonnonmukainen viljely.

2. Emme missään nimessä saa toimia hätiköidysti, mutta turhaa viivytte-
lyä on myös vältettävä. Oikea ajoitus on avainasia kaikessa toiminnassa. 
Mielestäni paras toimintatapa on perustaa erillinen komitea tai työryhmä 
miettimään linjauksia koskevia jatkotoimenpiteitä. Samalla keskittyminen 
vain tulevan kvartaalin ajanjaksolle on liian kapea-alaista kiltamme tu-
levaisuuden kannalta. Tämän sijaan käsittelyyn tulisi ottaa pidempiä ajan-
jaksoja, kuten aioneita tai epookkeja.

3. Nykyisellä ajanhetkellä killan tulevaisuus näyttää selkeältä kuin ”klimp-
pinen kaurapuuro sumuisena aamuna”. Tämä biologien ammattisanastoon 
kuuluva lausahdus viittaa siihen, että tarvitsemme radikaaleja uudistuksia 
sekä profilointia että viitekehyksiä koskien. Entiset halvat muovikehykset 
on mitä pikimmiten vaihdettava kestävää kehitystä tukeviin, kotimaisiin 
puukehyksiin (mieluusti Oulun lähiseuduilla tuotettuihin), ja kalliiden pro-
viilien tilalle on hankittava paikallisia maitotuotteita.

4. Kuukausittaisia hallituksen kokouksia voidaan osuvasti verrata menstruaa-
tioon. Hallituksen jäsenet ja organisaatiomme muut toimihenkilöt vuodat-
tavat verta, hikeä ja kyyneliä varmistaakseen opiskelijakunnan syntaksik-
sen, yhteisen liikkeen, kohti parempaa tulevaisuutta. (Erityisesti vapun tai 
muun suuren opiskelijajuhlan läheisyydessä kyseessä saattaa olla myös ke-
motaksis kohti C2H5OH:a sisältäviä yhdisteitä.) Aidosti monikanavaisuus 
näkyy kiltatoimijoiden määrän korrelaationa toiminnan laatuun. Muutos-
vastarintaan suhtaudun erittäin myönteisesti ja olen valmis nousemaan bar-
rikadeille osana oululaisten biologien voitokasta joukkoa.

Heini Remes (varapuheenjohtaja)
heremes@paju.oulu.fi
ensimmäinen vuosi (wannabe eläinekologi + aineenopettaja)

1. Fokusoin mielelläni penetraation päin vittua.
2. Visioin linjojen pyöristyvän tulevalla kvartaalilla, kiitos Unirestan.
3. Kiltalaisten kannattaa ejakuloida funktionaalisesti mahdollisimman usein 

keskenään. Killan tulevaisuudessa tämä näkyisi uusina jäseninä, sekä ylei-
senä hyvänä olona jäsenten keskuudessa.

4. Monikanavaista menstruaatiota ei toivo yksikään nainen, yhdessäkin 
kanavassa on tarpeeksi kestämistä kuukausittain.

“Hahaa näistä tuli ihan höpöt :D”
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Heini Remes (varapuheenjohtaja)
heremes@paju.oulu.fi
ensimmäinen vuosi (wannabe eläinekologi + aineenopettaja)
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2. Visioin linjojen pyöristyvän tulevalla kvartaalilla, kiitos Unirestan.
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Ville Näreaho (sisäministeri)
villenar@paju.oulu.fi
vsk 2012

1. Sykkivä.
2. Pullan tuoksuinen.
3. Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu.
4. Arvelisin, että jos voisin strategisesti implementoida integraalisesti 

importantteja, mutta viimekädessä myös pliantteja struktuureja toi-
mijoiden kriittisiin kipupisteisiin, niin sopivalla voitelulla vastarin-
nan pitäisi jäädä vähäiseksi, mutta onnistuen kuitenkin loppupeleissä 
maksimoimaan kaikkien partisipanttien gratifikaation toiminnan 
jokaisella kannalla.

Stiina Lehmus (nakkiministeri)
slehmus@paju.oulu.fi
vuosikurssi -11, (kasvi)eko

1. Kaiken kaikkiaan arpikudosta lisäävä, vaikkei vielä ole edes ilta.
2. Painajaismaisen ilman päällä kävelyn on aika kohdata syksynsä. Puisto 

puhuu, jos kuuntelee tarkkaan..
3. Kaikenlaisten virtojen on hyvä virrata läpi killan historian johtaen mei-

tä, kuivumista on vältettävä, pidän varani!
4. Totuutta ja tehtävää on kunnioitettava, jotta tulevaisuuden minämme 

olisivat sellaisia kuin toivomme niiden olevan, parannus ei saa olla 
toiveiden ulottumattomissa. Jahdatkaamme aamua.

Janette Hautaluoma (koulutuspoliittinen ministeri eli kopo)
jhautalu@paju.oulu.fi
vuosikurssi -09, kasviekologi/ao

1. Ei ole edunmukaista keskittää kaikkea toimintaa penetraation saavut-
tamiseksi.

2. Kaiken toiminnan, kuten refektoinnin, reflektointi.
3. Hallituksen naisvaltaistuessa ejakulaation merkitys killan toiminnassa on 

selvästi pienentynyt, ja näin lienee tulevaisuudessakin.
4. Kaikilla osa-alueilla menstruaation eriaikaisuus on voimavara, jota vas-

taan on vaikea nousta.

Mira Niemelä (sosiaalipoliittinen ministeri eli sopo)
mirnieme@paju.oulu.fi
vuosikurssi -09, eläinekologia 

1. Ottaen huomioon yhteisön affirmaation kontribuution suhteen, on kollek-
tiivin adhokratian vahvistamiseksi tarpeellista penetraation affiniteetin 
reduktio negaation kautta.

2. Refektointi on tarpeellista ja tulee agitoimaan restituution optiota.
3. Gonorrealla gratinointi on harmoniassa ejakulaation intensiteetin suhteen, 

joten tulevaisuus ei ole kovin  pompöösi, pikemminkin sodomiaa reflek-
toiva.

4. Pyrin etabloimaan dipsomaniaa kaikilla osa-alueilla, potentiaalisen muu-
tosvastarinnan dementoimme ginilla.
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Meeri Haataja (ulkoministeri)
meehaata@paju.oulu.fi
vuosikurssi: riippuu laskentatavasta, mutta hyviä vaihtoehtoja ovat -1, 0,1 ja 2 
pääaine: Haha kemia

1. Joo-o, jaa-a ja koska en jaksanut kaivaa sanakirjaa esille, näin vastaan.
2. Ja jotta en vastaa samaa kuin edellä, taidan vastata jotain muuta. Poimin siis 

ymmärtämäni sanat ja lisään niihin tajunnanvirtaa: 
• visio: vihreä 
• strategia: oppia jotain ja varoa liian totista linjaa
• linjaus: katso edellinen vastaus
• tuleva kvartaali: olisi ihan jees päästä opiskelemaan ainetta, jota jo 

tällä hetkellä opiskelen.
3. Tulevaisuutta en osaa ennustaa, enkä hirveän hyvin arvioidakaan. Siitä todis-

teena ihmeelliset opiskelu- ja muuttokuviot.
4. Intressejä on paljon ja välillä liikaakin. Muutosvastarinnat pyrin kiertämään ja 

jos ali, yli tai vierestä ei pääse niin sitten pittää opetella lentämään korkeam-
malta.

Emmi Virsula (ympäristöministeri)
evirsula@paju.oulu.fi
vsk -09; fungeja ja akvaattisia aiheita fiilistelevä eläinekologi

1. Näkemykseni mukaan synergistinen vaikutus on potensoituva, vaikkakin 
välillä sosiaalisten resurssien reduktio vaikuttanee akkomplissoivan impo-
tenssia. Yritän kaikin effortein ranttaliksi panolla minimoida populaation 
disjunktoivan penetraation negatiivista influenssia.

2. Mikrotason perspektiivistä fobioin lipaston epätasaisesti jakautuneen al-
lokaation redusoivan niin yksilön kuin yhteisön sivistyksen fekunditeet-
tia ja visualisoivan makrotasolla epäedullisten olosuhteiden mahdollisesti  
negatiivista influenssia tälle laatikolle aiheuttaen sen vähenemisen 
sekundaariseksi optioniksi muun muassa lokaatiolle immigroivien disper-
soitujien kognitioissa.

3. Ejakulaatin päätyessä haalareiden [”kokonaisvaltainens”] sijaan oikeaan 
ad(d)ressiin, voidaan odottaa jotakin syntyvän.

4. Vaikka tulisi vastaa rintaan, me mahdollistetaan muutos, jos aletaan vas-
tarintaan.

Joni Saarinen
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Muumien biologia

Muumit ovat neliraajaisia, pystyasentoisia nisäk-
käitä, joiden ihoa peittää tiheä, karkea ja lyhyt 
karvapeite. Olkapäät sijoittuvat torson puolivä-
lin tietämille. Raajat ovat lyhyet verrattuna eläi-
men kokoon, vain noin ⅓ torson ja alle kuudesosa 
koko eläimen pituudesta. Yläraajoissa on erotetta-
vissa viisi sormea, joista sisin muistuttaa peukaloa.  
Alaraajojen varpaiden lukumäärää ei tiedetä. 
Muumit ovat kanta-astujia. Koko eläin on hieman 
päärynänmuotoinen, pyöreälinjainen ja töpäkkä.

Dorsaalipuolelta lähtee rihmamainen häntä, joka 
on hieman torsoa lyhempi. Hännän päässä on tupsu 
pidempiä karvoja. Eläin kykenee liikuttamaan ja tai-
vuttamaan häntäänsä kaikkiin suuntiin.

Sukupuolidimorfismia ei esiinny ulkoisrakenteissa. 
Jonkinasteista sukupuolidikromatismia on kuiten-
kin havaittavissa, urosten ollessa yleisesti naaraita 
tummemman ja sinertävämmän värisiä. Väritys on 
valkoinen, sininen tai kellertävä.

Muumien pää on suuri, jopa yli kolmasosa eläimen 
koosta. Pääkoppa on suurikokoinen, ja silmät ovat 
noin eläimen nyrkin suuruiset. Kuonon pituus on 
sama kuin matka niskasta päälaelle. Kuono alkaa 
ventraalisesti silmien jälkeen osoittaen eteenpäin, ja 
dorsaalisesti noin kaksi vaaksaa silmien takaa nii-
den tasalta. Tästä johtuen kuono roikkuu kiinteän 
pussimaisesti eläimen pään alapuolella.

Alaleuka puuttuu, suuaukko liikkuu vapaasti kuonon 
alapuolella (kuva 1). Kenties muinainen sopeuma

 
 
 
 
 

ravinnon hankkimiseen rapsuttamalla? Suuaukon 
reunat ovat ilmeisesti kovan, mutta muotoutuvan 
sarveisaineen peittämät, sillä muumi kykenee pilk-
komaan kiinteitä ruokia puremalla. Suurin osa 
kuonosta lienee suuaukon liikutteluun tarvittavia li-
haksia. Sieraimet ovat karvan alla piilossa. Päälaen 
molemmin puolin on kaksi pystyä teräväkärkistä 
korvaa, jotka ovat sisäpuoleltakin tiheän karvan 
peitossa.

Muumien systemaattinen asema
Konsta Happonen, aloitteleva muminologi

Muumien l. muumipeikkojen systemaattista luokittelua on tähän päivään saakka yritetty vain harvoin, eivät-
kä näiden yritelmien tulokset ole kestäneet tieteellistä tarkastelua (1). Muumit ovat harvinaisia ja piilotte-
levia eläimiä, joita vain harva on päässyt seuraamaan luonnossa lähietäisyydeltä.

On kuitenkin löydettävissä kattavia kirjallisia kuvauksia tämän lajin elämästä, jotka on ruotsista käännetty 
kymmenille kielille. Japanilaiset taas ovat tallentaneet videolle useita kymmeniä tunteja kuvaa muumeista 
(3). Näitä resursseja käyttäen on täysin mahdollista tehdä kohtuullisen perusteltu oletus muumipeikkojen 
systemaattisesta asemasta. Seuraavassa on kirjoittajan yritys korjata valitettava aukko ihmiskunnan muu-
mitietämyksessä.

Kuva 1. Muumipeikkojen suuaukko liikkuu vapaasti 
kuonon alapinnalla.

Krista Heikkinen
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Muumien tunnettu levinneisyys rajoittuu alueelle, 
jossa on lämpimät kesät ja kylmät talvet. Huo-
limatta sosiaalisuudestaan, talonrakennustaidostaan 
ja kyvystään lämmittää asumustaan ulkoisella läm-
mönlähteellä, muumit vaipuvat kylmäksi vuodena-
jaksi horrokseen. Hibernaation ajan ne elävät mitä 
ilmeisimmin paksuun rasvakerrokseen varastoitu-
neella vararavinnolla. Valintapaine horroksen yl-
läpitämiseksi on ilmeisesti viimeaikoina höllenty-
nyt, sillä yksi muumipeikko on havaittu talviaikaan 
täyden aktiivisuuden tilassa.

Muumit ovat sekasyöjiä, mutta suosivat marjoja ja 
erityisesti vaapukkatuotteita. Talvihorrokseen val-
mistautuessaan ne täyttävät vatsansa havunneulasil-
la, oletettavasti välttyäkseen ulostamisen tarpeelta 
neulasten parkki- ja pihka-aineiden tukkiessa perä-
suolen.

Muumien sosiaalisuus

Muumit ovat sosiaalisia eläimiä. Ne elävät perhe-
kunnissa, joissa toisinaan on myös muiden lajien 
pentuja. Kasvojen lihaksisto on hyvin kehittynyt, 
kenties alunperin paikatakseen alaleuan puutetta, 
mutta on sittemmin mahdollistanut monivivahteisen 
sosiaalisen ilmehtimisen. Kasvojen karvoitus on  
riittävän lyhyttä, jotta ihon rypistämisellä voisi 
välittää viestejä.

Molempien silmien yläpuolella on ohut alue, jossa 
karvoitus on tavanomaista tummempaa, jopa mus-
taa. Tummemman karvoituksen voidaan otaksua te-
hostavan kasvolihaksilla välitettäviä viestejä.

Muumien aivojen tilavuuden voidaan olettaa olevan 
melkoinen. Ei olekaan yllättävää, että muumit käyt-
tävät puhuttua kieltä kommunikoimiseen. Mysteeri 
on kuitenkin se, että ne osaavat ihmisyhteisöissäkin 
käytettyjä kieliä, kuten ruotsia, suomea ja japania.

Muumien evoluutio

Muumien lähin tunnettu sukulainen on esi-isä (kuva 
2). Oraalisen perinteen mukaan nykymuumit oli-
sivat kehittyneet esi-isän kaltaisista eläimistä vain 
noin tuhannessa vuodessa, mutta tämä voitaneen si-
vuuttaa suulliselle tarinankerrontaperinteelle tyypil-
lisenä liioitteluna (4).

Esi-isä-tyypin eläimet ovat ainakin modernina ai-
kana eläneet ihmisen seuralaisina taloissa, joista 
löytyy kaakeliuuni. Vain yksi esi-isä on koskaan 
havaittu suoraan. Esi-isien taantuminen johtuu ken-
ties kaakeliuunien harvinaistumisesta asumusten 
lämmitysmuotona. Muutkin muumimaiset eliöt 
lienevät kehittyneet esi-isämäisistä olennoista usei-
den johdettujen ominaisuuksien läsnäolon vuoksi

Muumien oletetaan usein virheellisesti polveutuvan 
virtahevonsukuisista eläimistä pinnallisten saman-
kaltaisuuksien vuoksi. Virtahevot ovat nelivarpai-
sia sorkkaeläimiä. Muumien eturaajojen sopeutu-
minen viisisormiseksi tarttumaelimeksi ja sisimmän 
sormen muuntuminen peukaloksi sijoittaakin ne 
kädellisten (Primates) lahkoon. Ne jakavat monia 
ominaisuuksia alalahkon Haplorhini kanssa, kuten 
nenästä irtonaisen ylähuulen ja päiväaktiivisuuden 
(5). Täysin muumeille ominaisten piirteiden, kuten 
karvapeitteisen nenän, alaleuattomuuden ja valta-
van kuonon omaaminen erottaa ne kuitenkin muista 
“kuivanenäisistä” kädellisistä.

Muumit sijoittuvatkin omaan alalahkoonsa, Mag-
norhini, jonka eroaminen muista kädellisistä on 
tapahtunut todennäköisesti Haplorhini/Streptorhini 
-jaon jälkeen, joskin asian varmistaminen vaatisi 
tarkempia molekylaarisia ja morfologisia tutkimuk-
sia. Tämä asettaa muumien synnyn noin 60 miljoo-
nan vuoden takaiseen menneisyyteen. Ihmismäiset 
piirteet, kuten kanta-astuminen ja puhekyky ovat 
kehittyneet konvergentisti, kenties sen jälkeen kun 
esi-isämäiset olennot alkoivat oleskella ihmisasu-
tuksen parissa. Esi-isältä nämä ominaisuudet kuiten-
kin puuttuvat (6) (Taulukko 1).

Kuva 2. Esi-isä ja muumipeikko 
Krista Heikkinen
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Kuva 2. Esi-isä ja muumipeikko 
Krista Heikkinen
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Viitteet

1. Hikikirjasto: Muumin anatomia ja käyttäy-
tyminen, viitattu 27.9.2012: http://hikipedia.
info/wiki/Hikikirjasto:Muumin_anatomia_
ja_k%C3%A4ytt%C3%A4ytyminen

2. esim. Jansson, Tove: Det osynliga barnet (“Vår-
visan”). 1962

3. Jansson, Tove: Tanoshii Mūmin Ikka
4. Jansson, Tove: Trollvinter. 1957
5. Wikipedia: Haplorhini, viitattu 18.1.2013: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplorhini
6. Muumitalo: Esi-isä, viitattu 18.1.2013:  

ht tp : / /muumi ta lo .wik ia .com/wik i /Es i -
is%C3%A4

Ominaisuus             Muumi          Esi-isä
Pitkä turkki  Ei            On
Talviuni   On            Ei
Lyhyet distaaliosat On            On
Puhekyky  On            Ei
Kanta-astunta  On            Ei
Sekasyöjä  On            ?

Taulukko 1. Muumipeikon ja esi-isän ominaisuuksien 
vertailua

Kuvaaja 1. Muumieläinten hypoteettinen fylogenia
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Jaa niin mikä?

Tenttiakvaario on web-pohjainen tenttimismuoto, jossa tentti suoritetaan tenttimisjärjestelmän kautta. 
Akvaariossa ei ole vettä, mutta se on erillinen tila, jossa on tietokone tenttiakvaario-ohjelmineen ja valvon-
takamera, joka nauhoittaa tenttitilanteen tai lähettää sen tentin valvojan koneelle. Opettaja lataa ohjelmaan 
etukäteen kysymyspatteriston kutakin kurssia varten ja ohjelma arpoo kysymykset tenttiin. Tentit tehdään 
ensisijaisesti tietokoneella, mutta myös paperitentit tehdään mahdollisiksi. Ohjelma valvoo tenttiajan kulu-
mista ja lähettää tiedot tentityistä tenteistä opettajille kerran viikossa. Opiskelija saa arvostelun ja mahdol-
lisen palautteen sähköpostitse. 

Jaa niin miksi?

Opiskelija voi varata tenttimisajan ohjelmasta itse: aamuvirkut kahdeksalta ja yökyöpelit illan suusta. Tentti 
voi opettajasta riippuen olla kerrallaan auki vaikkapa kaksi viikkoa tai kuukauden, jonka aikana opiskelija 
voi varata itselleen sopivan ajan tentin suorittamiselle, tarpeen tullen perua ajan ja varata uuden. Kirjatent-
tejä, lopputenttejä ja kypsäreitä on helppo pitää avoinna koko ajan.

Jos yöllä iskee epätoivo, aikaa tenttiin on muutama tunti ja slaideille ei näy loppua, voit nukkua tentin ohi ja 
suorittaa sen vasta seuraavana päivänä! Kuten normaalisti, kurssin tentin voi suorittaa kolme kertaa, mutta 
nyt sinun ei tarvitse odottaa seuraavaa uusintaa viikkotolkulla. Tenttiakvaario lisää opiskelun joustavuutta, 
purkaa kasautuvien tenttien aiheuttamaa kuormitusta ja auttaa aikataulujen suunnittelussa. Esimerkiksi 
mantsan laitoksella yleinen tenttipäivä on kerran kuussa ja globaalit kehitysproblematiikat kuumaa tavaraa, 
joten kirjat ovat paremmin saatavilla, kun kaikki eivät ole menossa tenttiin samaan aikaan. 

Jaa niin missä ja milloin?

Tenttiakvaariotiloja tulee muutama eri puolille Linnanmaata ja jatkossa mahdollisesti muuallekin. Yhtä ai-
kaa tenttimässä voi olla noin 70 henkilöä. Ohjelma kertoo, minne menet suorittamaan tentin. Optimistisena 
tavoitteena on ottaa tenttiakvaario käyttöön syksyllä 2013, ja laajentaa käyttöä 2014 vuoden alusta alkaen. 

Kun haluat lisätietoa tenttiakvaariosta tai antaa siitä palautetta, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen! Opiskeli-
joina voimme itse edistää tai mahdollisesti vastustaa akvaarion käyttöönottoa biologian laitoksella, kunhan 
perusteluja löytyy.

Janette Hautaluoma, Syntaksiksen koulutuspoliittinen ministeri eli KOPO
jhautalu@paju.oulu.fi

P.S. Voit myös kertoa, jos sinulla on mielessä mikä tahansa opetukseen liittyvä asia, joka ei tunnu reilulta tai 
johon haluaisit muutoksen! Kiltahuoneella voi toki avautua, mutta asiat voi viedä myös oikeasti eteenpäin, 
ja tässä kopo toimii linkkinä. Koputa kopoa esimerkiksi, kun 

• Tenttituloksia ei kuulu kolmessa viikossa – taaskaan.
• Haluat antaa kurssipalautetta, mutta opettajaa ei kiinnosta: palautetta ei kerätä tai palautteeseen ei 

vastata.
• Haluat tietää mitä yliopiston johtoportaissa juonitaan…

Tenttiakvaario tulee!
Teksti: Janette Hautaluoma
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Tiukkojen vaiheiden jälkeen Syntak-
sis vei mestaruuden Oulun yliopiston 
miesten B-sählysarjassa kaatamalla   
finaalissa runkosarjanelosen Pakarat 
numeroin 9–4.

Syntaksiksen miesten joukkue voitti Ou-
lun yliopiston sählymestaruuden kaudella 
2012-2013. Tänä vuonna A-sarjassa oli 
käynnissä työsulku, joten tähtipelaajien 
virta nosti B-sarjan tason ennätyskovaksi. 
10 joukkueen runkosarjassa Syntaksis si-
joittui kolmanneksi Maaseudun Tulevai-
suuden ja YMP:n jälkeen. Neljä parasta 
joukkuetta etenivät loppupeleihin, missä 
Syntaksis voitti otteluistaan kaksi ja pelasi 
tasan runkosarjaykköstä vastaan. Näin ol-
len biologikilta saavutti ensimmäisen mi-
esten sählymestaruutensa. 

Joukkueensa tähtipuolustaja ja räkämaa-
lien erikoismies Nico Alioravainen antoi 
haastattelun Lehdykälle heti taiston tauot-
tua.

Mestarit ja Poika.
Takarivissä vasemmalta: Antti “Fantti” Flyktman, Juho Peltola, Ville 
Mäkinen, Mikko Karjalainen ja Nico Alioravainen.
Eturivissä vasemmalta: Jere Tolvanen, Antti “Peda” Ihantola ja Jani 
Raitanen.
Kuvasta puuttuvat sivussa olleet Antti Hannila ja Risto Paakkonen.

Poika on kotona!
Teksti: Mikko Karjalainen
Kuva: Maria Rajakallio

Mikä ratkaisi voiton?
Noo, meillä oli leveyyttä, eli materiaalin leveys, 
ehottomasti. Meillä löyty ratkaisijoita laajalla rinta-
malla, joka jätkä teki töitä 110 rosenttia. Meillä liike 
säilyi, kaveri alkoi väsyä, niin rangaistiin kaverin 
virheistä.

Miten kuvailisitte joukkuetta?
No, se on joukkue, on sejoo joukkue joo. Ja mentiin 
eteenpäin, että että, pidettiin oma peli ja ei lähetty 
mukaan vastustajan virheisiin. Mentiin eteenpäin 
koko ajan.

Miltä se nyt tuntuu?
Hyvältähän se tuntuu, pelikin suju ihan hyvin.

Millä mielin ensi kauteen?
Noo, mennään joukkueena eteenpäin, hyvällä 
tatsilla peruskuntoa hiomaan. Parit korkeanpaikan-
leirit tulee ja vähän juostaan stadionin rappuja jät-
kien kanssa. Panostetaan syöttöpeliin, pallolla ei oo 
keuhkoja.

Aiotteko tehdä muutoksia?
Ei, meillä on pelikirja kunnossa. Pallo tekee työt ja 
joka jätkä pelaa tilanteet loppuun asti.

Kiitos!
Kiitos hei sulle.
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Seuraavan ihmetyksen aiheen ilmaisen Agapion 
”loistavaa” dubbausta mukaellen, saanpahan aina-
kin aikaa kulumaan kun pitäisi selkkaria kirjoitella, 
tosin eräpäivähän meni jo aikoja sitten.
”-- Kaikkialta etsin nyt / ne eivät ole täällä / mikä 
ne pois on täältä vienyt / ei ihmiset lopeta valitusta. 
/ Tuo kahvilusikat takaisin / Kiltis niitä kaipaa niin. 
/ Onko pyyntöni mahdoton / kerro missä kahvilusi-
kat on. --” Eli kahvilusikoita on mystillisesti kadon-
nut ja vain muutama on jäljellä. Jos jollain on niistä 
havaintoa, niin ilmoitelkoot emännille.

Ja vihdoin päästään niihin varsinaisiin harmistuk-
sen aiheisiin. Suoraan sanottuna ottaa päähän niin 
perkeleesti, kun sekajäteastian pohjalta löytyy kiv-
asti muhineita teepusseja, jotka ovat sinne vielä 
kivemmin li(i)mautuneet. Kuka ruoja niitä sinne  
nakkelee? Lisäksi Vappu-Vinpa-tavarat läpi käynei-
den henkilöiden on syytä kerrata paperin ja muovin 
ero. Tämän jälkeen selvittäkää vaikka netistä tai alan 
kirjallisuudesta, kuuluuko paperi ja muovi (ja roihun 
metallikuppi ja muutama paristo) samaan keräyslaa-
tikkoon. Kuitenkin osoittaakseni, etten ole vähim-
mässäkään määrin suivaantunut -20 asteen pak-
kasessa lajittelun merkeissä käytetystä laatuajasta, 
säästän aikaanne ja annan ilmaisen ja lyhyen vinkin: 
EI. Isännän homma ei ole lajitella roskia, mikäli 
sitä joku ei vielä tajunnut. Lisäksi isäntää ihmetyt-
tää suunnattomasti monien kiltalaisten kyvyttömyys 
taitella maitopurkit oikein. Normaalisti laittaisin ar-
tikkelin mukaan kuvan itsestäni, mutta se saattaisi 
järkyttää heikkohermoisimpia. Siispä laitan kuvan 
esimerkillisesti taitellusta maitopurkista. Ja sitten 
muistetaan laittaa taiteltu (tai pikemminkin litattu) 
purkki aukko ylöspäin laatikkoon. Eipä tällä kertaa 
muuta.

Isäntä avautuu eli kuinka lakkasin taittelemasta 
maitopurkit väärin ja rakastamaan lajittelua

Teksti ja kuva: killan isäntä Aleksi Takala
Kirjoitus ilmestyi postyymisti (R.I.P. Vanha Kiltis)

Kuten isännillä on ollut tapana ja perinteenä, on minunkin tullut aika huomauttaa erinäisistä asioista, jotka 
kiltahuoneella harmistusta aiheuttavat. Ensin asia, joka ei itseäni suuremmin vaivaa, mutta josta moni valit-
taa eli mukien lojuminen kiltahuoneen pöydällä. Viekää ne mukit kaappiin, kun olette saaneet kahviteltua. 
Toinen mukeihin liittyvä asia; vierasmukien surkea kohtelu. Peskää ne mukit käytön jälkeen, ettei käy kuten 
itselleni. En uskalla katsoa kuppini pohjalle, koska pelkään, että jokin siellä elävä hyökkää kimppuuni. 
Lisäksi huomautan, että tiskausvelvoite koskee myös killan lusikoita ja muita aterimia. Isännän tehtäviin ei 
nimittäin kuulu kahveleitten putsaaminen.

Esimerkillisesti taiteltu maitopurkki, huomaa yläreunaan 
revitty aukko, josta huuhteluveden jämät valutetaan pois.



15Lehdykkä 1/2013

Seuraavan ihmetyksen aiheen ilmaisen Agapion 
”loistavaa” dubbausta mukaellen, saanpahan aina-
kin aikaa kulumaan kun pitäisi selkkaria kirjoitella, 
tosin eräpäivähän meni jo aikoja sitten.
”-- Kaikkialta etsin nyt / ne eivät ole täällä / mikä 
ne pois on täältä vienyt / ei ihmiset lopeta valitusta. 
/ Tuo kahvilusikat takaisin / Kiltis niitä kaipaa niin. 
/ Onko pyyntöni mahdoton / kerro missä kahvilusi-
kat on. --” Eli kahvilusikoita on mystillisesti kadon-
nut ja vain muutama on jäljellä. Jos jollain on niistä 
havaintoa, niin ilmoitelkoot emännille.

Ja vihdoin päästään niihin varsinaisiin harmistuk-
sen aiheisiin. Suoraan sanottuna ottaa päähän niin 
perkeleesti, kun sekajäteastian pohjalta löytyy kiv-
asti muhineita teepusseja, jotka ovat sinne vielä 
kivemmin li(i)mautuneet. Kuka ruoja niitä sinne  
nakkelee? Lisäksi Vappu-Vinpa-tavarat läpi käynei-
den henkilöiden on syytä kerrata paperin ja muovin 
ero. Tämän jälkeen selvittäkää vaikka netistä tai alan 
kirjallisuudesta, kuuluuko paperi ja muovi (ja roihun 
metallikuppi ja muutama paristo) samaan keräyslaa-
tikkoon. Kuitenkin osoittaakseni, etten ole vähim-
mässäkään määrin suivaantunut -20 asteen pak-
kasessa lajittelun merkeissä käytetystä laatuajasta, 
säästän aikaanne ja annan ilmaisen ja lyhyen vinkin: 
EI. Isännän homma ei ole lajitella roskia, mikäli 
sitä joku ei vielä tajunnut. Lisäksi isäntää ihmetyt-
tää suunnattomasti monien kiltalaisten kyvyttömyys 
taitella maitopurkit oikein. Normaalisti laittaisin ar-
tikkelin mukaan kuvan itsestäni, mutta se saattaisi 
järkyttää heikkohermoisimpia. Siispä laitan kuvan 
esimerkillisesti taitellusta maitopurkista. Ja sitten 
muistetaan laittaa taiteltu (tai pikemminkin litattu) 
purkki aukko ylöspäin laatikkoon. Eipä tällä kertaa 
muuta.

Isäntä avautuu eli kuinka lakkasin taittelemasta 
maitopurkit väärin ja rakastamaan lajittelua

Teksti ja kuva: killan isäntä Aleksi Takala
Kirjoitus ilmestyi postyymisti (R.I.P. Vanha Kiltis)

Kuten isännillä on ollut tapana ja perinteenä, on minunkin tullut aika huomauttaa erinäisistä asioista, jotka 
kiltahuoneella harmistusta aiheuttavat. Ensin asia, joka ei itseäni suuremmin vaivaa, mutta josta moni valit-
taa eli mukien lojuminen kiltahuoneen pöydällä. Viekää ne mukit kaappiin, kun olette saaneet kahviteltua. 
Toinen mukeihin liittyvä asia; vierasmukien surkea kohtelu. Peskää ne mukit käytön jälkeen, ettei käy kuten 
itselleni. En uskalla katsoa kuppini pohjalle, koska pelkään, että jokin siellä elävä hyökkää kimppuuni. 
Lisäksi huomautan, että tiskausvelvoite koskee myös killan lusikoita ja muita aterimia. Isännän tehtäviin ei 
nimittäin kuulu kahveleitten putsaaminen.

Esimerkillisesti taiteltu maitopurkki, huomaa yläreunaan 
revitty aukko, josta huuhteluveden jämät valutetaan pois.



16 Lehdykkä 1/2013

Kaurahiutalemössö

- Kaurahiutaleita jonniin verran
- Sokeria reipas heitto
- Voita sen verran kun sopivalta tuntuu

Sulata voi mukissa mikrossa, lisää sitten kaura-
hiutaleet ja sokeri, sekoita ja käytä vielä hetki mik-
rossa. Nauti lämpimänä suoraan mukista teelusikal-
la. (Perimätiedon mukaan kyseinen sekoitus kuuluu 
omenapiirakan päälle, mutta se lienee pelkkä villi 
huhu.)

Toffeemössö

- 1dl maitoa (koska kermaa ei kuitenkaan ole)
- 1dl sokeria
- 1dl siirappia

Sekoita ainekset paistinpannulla tai teflonkattilassa, 
kuumenna ja anna kiehua hiljalleen, kunnes väri 
muuttuu kullanruskeaksi. Voit myös tehdä karamel-
lisoitumistestin, eli tiputa seosta lusikalla kylmään 
vesilasiin. Seos on valmista, kun se pysyy kasassa. 
Kaada seos leivinpaperilla vuorattuun vuokaan ja 
anna jähmettyä. Ennen nauttimista varaa aika ham-
maslääkärille. 

Kaakaojauhemössö

- Pari lusikallista kaakaojuomajauhetta
- Pari lusikallista maitoa

Sekoita ainekset mukissa ja nauti sellaisenaan, jos 
on ihan pakko.

Pilattu suklaafonduemössö

- 1 suklaalevy
- 1 prk kuohukermaa
- Dipattavaksi vaahtokarkkeja, mansikoita, 
   viinirypäleitä yms.

Sulata suklaa. Lorauta jääkaappikylmää kuohuker-
maa, yritä sekoittaa ja ihastele, kuinka seoksesta 
tulee rakeinen mössö. Nauti vuorotellen mössö ja 
dipattavat jutut.

Suklaamössökierteet

- 1 pussi Pätkiksiä
- 1 paketti lehtitaikinalevyjä
- 500 g suloista itsepetosta

Anna taikinalevyjen sulaa huoneenlämmössä let-
keiksi ja pilko Pätkikset pieniksi paloiksi. Ripottele 
Pätkiksen paloja taikinalevyille ja kääri ne rullalle 
pituussuunnassa. Leikkaa rullat terävällä veitsellä 
neljään yhtä leveään kiekkoon, käännä kyljelleen 
pellille ja paista 225 °C:ssa noin 10 minuuttia. Sopii 
nautittavaksi karkkilakon aikana, sillä taikina py-
hittää suklaan, jolloin se ei enää ole karkkia vaan 
leivoksen ainesosa.

Kätevät emännät
Reetta Hämäläinen & Saima Glumoff

Tällä palstalla emännät paljastavat jo isoäidin aikana tunnettuja herkullisia reseptejä sekä viihdyttäviä 
askartelupaskarteluohjeita. Vuorossa alkuvuoden karkkilakkospesiaali (sopii myös rahapulaan ja yleiseen 
mielenhäiriöön).
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Koska kaikkiin ruokaloihin suurin osa ruoasta tulee 
Juliniasta, on riisi joka paikassa yhtä tuimaa (joskus 
yllätyksiä) ja kana mautonta. Salaatin, leivän ja voin 
laatu heikkenee iltaa kohden kaikissa ruokaloissa. 
Kiitämme kuitenkin, että sitruunalevite on poistettu 
valikoimasta ja pippurilevitteen poistumista odotel-
laan. Koska suuria eroja ruuassa ei ole, keskityimme 
arvostelemaan löytämiämme poikkeamia. Ruuhka-
ajat iskevät yleensä kellontarkasti, joten myös 
ajoitus kannattaa huomioida ruuantarpeen kas-
vaessa. Menjyyt eivät kerro usein suomeksi mitään, 
mutta lontooksi ne ovat paljon informatiivisemmat. 
Opiskelkaa kieliä!

Juliniaa lähinnä löytyivät Snellmania pohjoisesta ja 
Aularavintola kylmäkäytävästä etelään. Muuttomat-
kan edetessä ravinto löytyy helpoiten Discuksesta. 
Eteläisimmät ruokalat ovat Saalastinsalin kupeessa, 
keskellä ei mitään. Siellä kulttuuri on jo täysin eri-
lainen: rotu- ja luokkajaottelua harrastetaan edelleen. 
Dataniassa tuolikoodi jakaa istumapaikat sukupuo-
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Julinia

Biologien ykkösravintolaikku. Maantieteilijät valit-
tavat, että vaatteisiin tarttuu rasvan käry. Ekologinen 
vaihtoehto, sillä tarjoaa lähiruokaa: täältä lähtevät 
rämisevät ruokajunat maailmalle. 

Ravinnonhankinta täällä voi olla yllättävän hanka-
laa kokemattomalle yksilölle. Liikennejärjestelyissä 
ei ole mitään järkeä, joten Jullessa lounastamista 
kannattaa vältellä ruuhka-aikaan henkensä uhalla. 
Täällä kaksikaistainen liikenne yhdistyy yhdeksi 
kolmisuuntaiseksi kaistaksi. Valinta suosiikin saa-
liinvalinnassa röyhkeimpiä sekä kassalle suunnat-
taessa käyttäytymiseltään joustavimpia yksilöitä. 
Lisäksi vähän parempi salaatti on aina sillä toi-
sella linjastolla. Istumapaikasta riippumatta suoraa 
näköyhteyttä seinäkelloihin ei ole.

+ Lähiruokaa
+ Palvelu ja ruokalan tädit
+ Kaksi kassaa
+ Valkosipulit öljyssä
+ Mahdollisuus syödä käytävällä
+ Hyvä kahvileipävalikoima
+ Herkkukeidas

- Liikennejärjestelyt

Yleisarvosana: 5 / 7 lihapullaa

Aularavintola

Iso paikka keskeisellä sijainnilla. Auki klo 19.00 
asti. Kulttuurien sulatusuuni kärsii Julinian tavoin 
suurista kävijämääristä. Maustepöytä on usein heik-
ko. Perjantai-iltapäivänä nopeimmat saavat hyvät 
salaatit, kun salaattibaari tyhjennetään. Kyljessä si-
jaitsee wokkipaja, joka on edelleen melko myöhään 
auki, vaikka lyhensikin aukioloaikaansa. 

+ Aukioloaika
+ Wokkipaja
+ Salaattibaari (ei arvosteltu)
+ Pähkinöitä (piilossa)

- Maustepöytä
- Valkosipulitönkkö
- Väittävät että täällä käy viima
- Salaattibaari auki vain vähän aikaa

Yleisarvosana: 3 kuivaa sämpylää kevytlevitteellä

Snellmania

Humanistien ja maantieteilijöiden suosiossa. Hu-
manismi huokuu sisustuksessa kaikesta ja tuntuu kai-
kkein eniten selässä. Tuolit olivat vertailun epämu-
kavimmat; kiltiksen jakkarakin on ergonomisempi. 
Ruoka-aikaan meluisa, akustiikan lisäksi syynä on 
asiakaskunta, joka koostuu liiaksi korkeaäänisistä 
naisista (Romppanen T. pers. comm.). 

Salaatti ei ole testimme perusteella sen kummempaa 
kuin muuallakaan, vaikka sitä paremmaksi väitet-
tiinkin. Jos torstaisin eivät hernekeitto ja pannari 
maistu, niin Snellu tarjoilee pizzanpuolikkaita sa-
maan hintaan. Ruokalista poikkeaa eniten muista 
ruokaloista ja sopii paremmin hipstereille ja muille 
poikkeaville.

+ Pizzaa torstaisin
+ Paahdettu sipuli
+ Poikkeava ruokalista

- Epämukavat tuolit
- Valkosipulimössö
- Muovinmakuiset täytekakut
- Liikaa naisia?

Yleisarvosana: 4 / 7 lihapullaa

Discus

Juliniaan tottuneille biologeille melko kotoisa, 
mutta ahtaampi (tosin kävijämäärätkin ovat Jullea 
alhaisemmat). Täälläkin kannattaa valikoida linjasto 
huolella. Yhteistä Julinian ja Aulan kanssa on myös 
tarjolla oleva kalliimpi ruoka; täällä on mahdollista 
tilata pizzaa. Onko täällä muuten servettejä?

+ Paahdettu sipuli
+ Valkosipulia
+ Pähkinöitä aina tarjolla

- Linjaston valinta
- Kassan sijainti vaihtelee kellonajan mukaan
- “Kaks ja kuuskymmentäää. Kitoooosss.”

Yleisarvosana: Jauhomakkara
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Datania

Järjestelmän huijaaminen ei koskaan ole ollut näin 
helppoa. Lihapullia ei tarvitse piilottaa muusiin, 
koska ruoka maksetaan etukäteen (ruokakriitikot 
ovat rehellisiä ihmisiä, eivätkä hyödyntäneet tätä 
epäkohtaa, toim. huom.). Tuolit ovat huonot renk-
kanat ja pöydät liian pienet sekä hankalan malliset. 
Huonosti lisukkeita: vain riisiä ja ohrasuurimoita 
tarjolla testipäivänä. Mitä on ruoka ilman pommerin 
omenaa? Toista testiämme varten Datania oli kiinni 
(klo 14.30).

+ Tietää mihin istua
+ Rutonkeja

- Kaukainen sijainti
- Pakko istua käytävällä
- Lisukkeet
- Joka toinen kerta kiinni

Yleisarvosana: 3,5 kalapullaa

Kastari

Järjestelyt on selvästi suunnattu ne tunteville kanta-
asiakkaille, esim. lohipullarajoitukset oli piilotettu 
ja leipiäkin joutui etsimään. Penkit olivat ihan mu-
kavat, mutta pöytien välit ahtaat. Kokemattomat 
päätyivät sikariportaalle tarkoitettuun kabinettiin, 
joka oli ehkä tällä kertaa kuitenkin kaikille avoin. 
Kastarin lautaset olivat pettymys, eivätkä sen pa-
remmat kuin muuallakaan.

+ Laktoositonta maitoa samaan hintaan
+ Rutonkeja

- Parempien ihmisten paikka
- Ahdas
- Kaukana kaikesta
- Aukioloajat

Yleisarvosana: 3 / ∞ rutonkia sekä puolikas nakki 

Unirestalla on myös muita ravintoloita yliopiston ulkopuolella. Näitä ei kuitenkaan arvosteltu. Mainitta-
koon kuitenkin, että keskustastakin saa ilmeisesti ihan hyvää ruokaa samaan hintaan kuin lipastolta. Janoi-
sille on myös vaihtoehtona ravintola Caio Kaijonharjussa.

Mikko Karjalainen
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Hallituksen vaihtoiltamissa nimeltä mainitsemat-
tomalla päätoimittajalla oli kaksi karvaista pikku-
miestä, jotka isoilla silmillä tapittaen saivat pää-
toimittajan luopumaan kotiinlähtöaikeistaan. Sitten 
tuli kolmas ja se seisoi, joten sillä ei ollut mitään 
vaikutusta.

Ekosysteemiekologian luennolta:
 ”Jos on pienenpieni pikoplankton, niin sillä ei ole 
muuta tehtävää kuin olla ja kärsiä.”
”Häiriön hillitty charmi”
”Kuolleet orgasmit vajoavat merenpohjaan” (huom. 
harhakuulon mahdollisuus)

Solubiologian luennoilta: 
”Meidän solut on ihan surkeita  ̶  ne on kuin neuk-
kuja sosialistisessa yhteiskunnassa.”
”Yksisoluisuus on kivaa  ̶  ne voi osallistua yh-
teiskunnallisiin toimintoihin (joista tärkein on sek-
si)”
”Tämä on se voittaja (DNA:sta)  ̶   muitakin yrityk-
siä varmaan oli, mutta ne ei selvinneet”
”Ribosomi on koko elämämme napa”
”Kromosomit mitoosissa on kuin vainaja hautajai-
sissa”

Evoluutioekologian luennolta:
”Levä on elämäntapa”

Eläinfysiologian luennolla meille kerrottiin veri-
suonten seinien sisältävän elastaania

Data-analyysin kurssilla:
Esimerkkitehtävässä oli ruohoja: ”pitäisi olla heinää, 
koska ruoho on sitä mitä poltetaan”
”Kenkälaatikon muotoinen käyrä”

Eliökunnan evoluutiota ja systematiikkaa:
”Idioottimainen ja typerä nimi!”
“Onko kukaan muuten kuunnellut Charlie Mingu-
sia?” *syvä hiljaisuus* “Hah, nuoriso!”
”Avautuu kuin osteri. Herkullisia otuksia.”
”Magnolia menestyy Etelä-Suomessa,  ei Oulussa  ̶  
mikäpä täällä menestyisi.”
”Australia on vielä etsimässä itseään, tai paikkaansa 
maailmassa”
”Ginkgobonzai  ̶  olishan se aika söde” 

Ekologiset menetelmät II harjoituksissa:
“Don’t use LSD.”

Luennoilla kuultua
Koonneet Stiina Lehmus ja Anna Lukkarinen

Karimetsoraptori

Mikko Karjalainen
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Soluttautuminen. Osa 1.
Teksti: Laura Vuoksenmaa

Luonnon salojen tieteilijä muuttuu salaluonnontieteilijäksi, soluttautuu hankaliin 
paikkoihin ja tarkkailee.

To 17.1. klo 10.15.

Aulassa yritän löytää ihmisvirtoja menossa luennoille, mikä osoittautuu yllättävän hankalaksi. Päätän ottaa 
edessäni kävelevän oranssiraitapaitaisen miehen kiintopisteeksi, mutta tämä kääntyykin prosessikäytävälle 
niin pikaisesti, että jänistän. Huijaan vähäsen ja katson läheisen salin aikataulua - tilastotiedettä. Ei, ei 
mitään näin tuttua. Näiden hutien jälkeen päädyn saliin, mihin näin menevän ihmisiä. Sali on puolityhjä, 
mutta porukkaa enemmän kuin keskimäärin biologian luennoilla. Miehiä vain yksi kappale. Kaikki näyt-
tävät tuntevan toisensa ja tervehtivät ja juttelevat iloisesti, joten mietin, voinko tulla huomatuksi. No, ilmei-
sesti joku muukin “aloittaa kurssin vasta nyt”. Kurssin tavoitteet... vaikuttaa matematiikalta, en ehdi lukea 
enempää, kunnes valot sammuvat ja vierestä kuuluu “Oho!”.

En ole koskaan ollut näin meluisella luennon alulla. Kaksi miestä saapuu lisää, hieman myöhässä. 

Post hoc-testaus l. samanaikainen vertailu. Tukey HSD. Bonferroni... Parivertailu. Aluksi pelästyin, sillä 
lukkoisilla korvilla olin kuulevinani, että jotain olisi tehtävä parin kanssa. Esimerkissä luennointi on huono 
opetusmenetelmä. 

Monimuuttujamenetelmät. Ihmisen toiminnassa näkyviin muuttujiin vaikuttavat yhtä aikaa lukuisat muut 
muuttujat... ihmistieteilijät? Olisiko tämä joku opettajakurssi?
“Raapaistaan pintaa niin että vähän vanhentunut pinta pöllähtää”, tilastollisista menetelmistä. Varianssi-
analyysi, no niin! Voin olla olevinani kärryillä. 

Luentotehtävä 6: regressiosuora ja sen yhtälö, predikoidut arvot ja residuaalit. “Tätä kutsutaan regressio-
suoraksi”, nojoo. “Nimi liittyy älykkyystutkimukseen 1900-luvulla”. Neljäs mies astuu saliin klo 10.34. 
Kuuluu kysymys: “Onko paras paikka regressiosuoralle, kun molemmille puolille jää pisteitä?”. Yhtälöpa-
rin ratkaisua... ehkä tämä ei tosiaan ole matemaattisten tieteiden laitoksen kurssi. Hmm, onko tehtävä 
TEHTÄVÄ? Näköjään ei. Näytetään, miten osittaiskorrelaatiokerroin lasketaan. H1 on, että opetusmene-
telmällä ja motivoinnilla on yhdysvaikutus oppimistulokseen. Oletetaan normaalijakaumamalli, esitetään 
hypoteesit. Valitaan testisuure... en pysy kirjoittamisessa mukana. Joillakin näyttäisi olevan tulostettu pruju. 

Opettajajohtoinen ja motivoitu... yritän motivoida itseäni kirjoittamaan. Voisiko tästä kirjoittaa edes jotakin 
jännää? Lasketaan neliösummia, 11.05 iskee ramaisu. Olen itse asiassa koettanut katsoa, milloin edessä 
istuva syö toisen puolen Tuplastaan. Aineisto on niin pieni, ettei siinä ole tarpeeksi voimaa - taaskaan. 
Nyt kysellään perusteita p-arvon valinnalle: milloin 0,01, milloin 0,05. Diskordinaalinen disordinaalinen 
yhdysvaikutus pätee silloin, kun tutkitaan humalatason vaikutusta siihen, koetaanko karkea vai hienova-
rainen vitsi hauskemmaksi. Lähtiessäni luennolta totean, että kyseessä oli kasvatustieteen kvantitatiivisen 
tutkimuksen peruskurssi. Tuplan arvoitus ei kuitenkaan selvinnyt.
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RAIMA JA SIIMA MERILLÄ – 
kertomus Itämeren tyrskyjen suolasta ja 
rakkauden voimasta

Teksti: Megatron, piirros: Aija Lehikoinen, valokuva: Karoliina Takalo

PROLOGI

Tekstini tulee olemaan synkkä kertomus synkistä 
asioista ja tapahtumista. Vaikka alun perin yritin 
kirjoittaa tekstiä iloisista asioista, rakkaudesta ja 
senkaltaisista voimista, veti lopulta melankolia 
minut puoleensa. Tavoittakoon kirjoitukseni teidät 
sellaisena, millaiseksi se on tarkoitettu: ilman sen-
suuria niistä olotiloista, joihin moinen pyhiinvaellus 
johti mielettömän laumamme.

***

Oli synkkä ja myrskyinen aamu Oulun kaupungin 
vasta heräillessä työpäiväänsä. Oli kuitenkin tullut 
opiskelijoiden aika. Aika lähteä jokavuotiselle reis-
sulle uhmaamaan maanteiden pölyä, terminaalien 
humua, laivavuoteen imelänsuloista tuoksahdusta – 
kaikki se, vain rakkauden tähden.

Bussin lähtiessä keinuen matkaan ja pullojen kilis-
tessä vienosti kassien pohjilla tiesimme kaikki, että 
perimmäiset kysymykset elämästä ehkä saisivat 
vastauksensa vielä seuraavien kahden vuorokauden 
aikana. Tunnelma oli suorastaan kiihtynyt, kun bus-
si kääntyi moottoritielle, kun kaikkien mielessä oli 
vain edessä häämöttävä kymmenen tunnin tiukka 
istumalihastreeni.

Tässä vaiheessa voisi hetkeksi eksyä pohtimaan, 
mitä rakkaus on. Aivokemiallinen ilmiö, joka voi 
johtaa ihmisen joko tuhoon tai hurmioon. Milloin 
sen voi saavuttaa, miten sen tavoittaa? Milloin ih-
mismieli on valmis siihen universumit unhoittavaan 
yhteyteen? Kun miehen katse porautuu naisen sil-
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eläimiinsekaantumissyytösten välttämiseksi).

Toim. huom. jatkuu ensi numerossa, jos ei loppunut 
kesken. 

Harlekiinipeippo (Erythrura gouldiae)

Hytistä hyttiin.

Harlekiinipeippo (Erythrura gouldiae).
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Huikea matka alkoi aamukymmeneltä tutusta ja 
turvallisesta kiltahuoneesta, ja heti aluksi suunta-
simme vaaroja uhmaten humanistipäädyn uumeniin. 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kolmannesta ker-
roksesta paljastui outo näky: tasakaton harmaaseen 
soraan oli tehty kuvioita ja kiemuroita valkoisilla 
kivillä. Katolla oli myös pöytiä ja tuoleja. Virallista 
ovea emme löytäneet, mutta kaipa tasanteelle pää-
sisi ikkunan kautta.

Seikkailimme humanistipäädyn kapeissa käytävis-
sä vielä jonkin aikaa. Naistutkimuksen tiloissa 
törmäsimme käytävän keskellä töröttävään penk-
kiin, mutta muuten paikka ei ollut kovinkaan kum-
mallinen. Tästä huolimatta onnistuimme eksymään 
ainakin kerran, ja hieman myöhemmin löysimme 
itsemme Väylältä. ”Kuinka ihmeessä me tänne 
päädyimme?”

Humanistisesta päädystä selvisimme tutuimmille 
vesille. Biologian laitoksen yläkerrokset eivät 
sisältäneet mitään uutta tai ihmeellistä, mutta 
eläinmuseon kakkoskerroksessa pysähdyimme 
miettimään täytettyjä kummajaisia täynnä olevaa 
kaappia. Mistähän tupakoiva hauki, kypäräpäinen 
gorillanpää, silmälasipäinen hamsteri sekä lintuhiiri 
ovat tulleet? Kuka ne on tehnyt tai löytänyt?

Matka jatkui Julinian ohi, lasikäytävän läpi, ohi L5:n 
ja L6:n, sivukäytävälle ja alas yliopiston katakom-
beihin. Mystiset seinäkirjoitukset kertoivat muista 
samoille poluille eksyneistä matkaajista: ”Twisted 
Sister is the best” julistettiin eräässä niistä. Käytävän 
mutkan takaa paljastui ilmeisesti johonkin fysiikan 
tutkimukseen liittyvä lineaarimittausrata, jonka 
yhteydessä oleva lappu ilmoitti vuonna 1982 aloite-
tun kokeen olevan yhä kesken, älä koske. Löysimme 
myös Akustiikan laboratorion sekä todisteen siitä, 
että Oulun kaupungilla on oma viittaan pukeutuva 
suojelijansa. 

Yliopiston kummallisimpia paikkoja
Teksti: Sonja Viljamaa, kuvat: Juhani Hopkins

Maaliskuussa 2012 kaksi urheaa Lehdykän toimittajaa lähti pitkälle ja vaar-
alliselle tutkimusretkelle yliopiston uumeniin ja salattuihin kolkkiin. 

Kattonäkymä jostain.Hytistä hyttiin.

Harlekiinipeippo (Erythrura gouldiae).

Hytistä hyttiin.
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Kemian käytävän päässä olevan huoltokeskuksen 
vierestä nousevat portaat kakkoskerrokseen. Täällä 
piileskelee kiltahuonekompleksi, jossa majailevat 
muun muassa OLuT, Atlas ja Histoni. Vaikka kello 
oli jo puolessa päivässä, tila oli täysin autio. Vanda-
lisoimme tussitaululle mutanttifisun merkiksi käyn-
nistämme ja hipsimme pois paikalta.

Hetkeä myöhemmin löysimme itsemme tietojen-
käsittelytieteen laitoksen kakkoskerroksesta. 
Olimme päätyneet lasikäytävälle, joka kulkee Tel-
luksen päältä, ja vakoilimme kattoikkunoiden 
kautta allamme istuvia opiskelijoita. Ympärillä 
avautuvat maisemat vaikuttivat tuttuudestaan huoli-
matta täysin oudoilta tästä kulmasta katsottuna.

Klo 12.15 oli aika kaivaa kompassi esiin, sillä onnis-
tuimme hukkaamaan itsemme biokemian laitoksen 
sokkeloihin. Haahuilimme kolmannessa kerrokses-
sa, kunnes löysimme toisen mystisen lasikäytävän. 
Sen kautta päädyimme suureksi ihmeeksemme 

geofysiikan laitokselle. Seikkailimme portaikoissa ja 
onnistuimme lopulta lukitsemaan itsemme H3-oven 
ulkopuolelle. Onneksi sisäpihan toisella puolella oli 
avoin ovi, josta pääsimme takaisin sisätiloihin.

Muutaman mutkan kautta päädyimme ravintola Dis-
kuksen vieressä olevan R-oven päälle. Kummaste-
limme paikkaa hetken ja jatkoimme matkaa tuo-
tantotalouden laitoksen yläkerroksiin. Ihastelimme 
neljännen kerroksen ikkunoista aukeavaa huikeaa 
näköalaa yli L-salien ja yliopiston eteläpuolen ja ih-
mettelimme käytävällä seisovia puisia mallinukkeja.

Seikkailuretken lopuksi käväisimme Datanian 
lähellä tietojenkäsittelytieteiden yläkerroksissa. 
Metallisen steriilit käytävät loivat paikkaan täysin 
erilaisen tunnelman kuin mitä biologian laitok-
sella on. Täällä emme kohdanneet enää mitään 
jännittävää ja nälkäkin kurni jo vatsassa, joten 
palasimme takaisin tuttuihin maisemiin ja juhlis-
timme seikkailusta selviämistä syömällä Juliniassa.

Aija Lehikoinen
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Tänä vuonna SOOPA:n eli Yliopiston partiolippu-
kunnan vuotuinen kaamosvaellus tehtiin Saariselän 
ja Hammastunturin maisemiin. Kohteena Saariselkä 
on varsin aloittelijaystävällinen, sillä siellä on reit-
tivalintoja tekemällä mahdollista yöpyä autiotuvissa 
ja päivämatkat jäävät varsin kohtuullisiksi. Teksti 
on vapaasti mukailtu ryhmäkronikasta. 

Keskiviikko

Illalla Linnanmaan parkkipaikalla käy kuhina: kol-
misenkymmentä ihmistä ahkioineen, suksineen ja 
rinkkoineen pakkautuu bussiin. Telttoja jaetaan, 
varusteita tarkistetaan ja viimeiset varustepaniikit 
iskevät. Onpa eräskin piolooki unohtanut saappaan-
sa kotia, ja Soopan varusteista etsitään kuumeisesti 
korvaavaa. Juna-asemalta haetaan vielä parisen-
kymmentä pitkänmatkalaista mukaan ja vihdoin 
bussikuski starttaa matkan kohti 4-tietä ja pohjoista. 
Bussissa on jännittynyt ja odottava tunnelma. 
Viitisenkymmentä ihmistä pakkautuneena pieneen 
tilaan, mielessä vilkkuen tunturit ja tähtiyöt. Vain 
harva malttaa nukkua matkalla. 

Torstai: FC Nysvärit

Saavumme Saariselän Kiilopäälle aamun pimey-
dessä. Me ja puolet bussista aloitamme matkamme 
täältä. Muut jatkavat kohti Kutturan tietä ja Hammas-
tunturin erämaita. Pimeällä parkkipaikalla otsalam-
put syttyvät ja varusteita kootaan lähtövalmiiksi. 
Ensimmäiset ryhmät lähtevät pikaisesti — on kiire 
nähdä ja kokea. Kokoan ahkion aisat ja kokeilen  
hiihtää eteenpäin. Ahkio tuntuu suurelta vastus-
televalta kiveltä, joka alamäessä tuuppaa vauhtia 
selkään.  Viimeisetkin säätävät varusteensa ja sitten 
lähdemmekin.

Kiilopään matkakeskukselta lähtee vasta höylätty 
latu, leveä kuin moottoritie. Kiikumme Kiilopään 
huipulle pimeydessä, ja Saariselän valot loistavat 
kaukana. Ylistän mielessäni nousukarvoja. Alamäki 
alkaa yllättäen ja pitkänä, ja se tuntuu ahkion kanssa 
erityisen haasteelliselta. Ylistän mielessäni vieläkin 
nousukarvoja, jotka unohdin suksien pohjaan, ja jot-
ka jarruttavat menoa sopivasti hallittavaksi. Takana 
tulevien otsalamppujen valojen heilahdukset ja yl-
lättävät katoamiset kertovat, että kaikilla ei mene 
ihan niin leppoisasti. 

Kaamosvaellus 2.- 8.1.2013
Teksti: Taina Romppanen, kuvat: Mikko Karjalainen

Hiihtelyä lumisessa maisemassa yöllä kuunvalossa, tuntureita ja huikeita maisemia... 
Tällaisestahan moni haaveilee — minäkin. Joskus viime joulukuussa kaamosreissu 
konkretisoitui yhtäkkiä. Tuleva reissu, makuupussi, ahkio ja ryhmä (ryhmänjohtaja 
Mikko, Perttu, Eero, Mari, Niina ja Sami) varmistuivat ja vuosien haaveilun jälkeen 
tuli vihdoin tunne, että nyt lähdetään. 
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Aamu valkenee vihdoin. Kokoonnumme tien-
risteyksessä ja pidämme pikku tauon. Ahkion kät-
köstä löytyy kuumaa mustikkasoppaa, Niinan suk-
sisiteiden ruuveja kiristellään ja Perttu kokeilee 
ahkionsa telttaominaisuuksia. Sitten jatkamme 
matkaa ensimmäisten ryhmien jättämää latua pitkin 
umpiselle kohti Rautulammen päivätupaa. Aakean 
laakean maiseman ja erinäisen tunturikoivupusikon 
läpi saavuimme Rautulammelle ja lämpimälle tu-
valle, jossa päätämme yöpyä ensimmäisen yön. 
Myös Annan ryhmä saapuu tuvalle yöksi, ja tuvan 
pihapiiriin pystytetään lisäksi kaksi telttaa. Alueella 
on kylttejä kenkiä ja ruokaa varastelevasta kesystä 
ketusta. Tuvassa tunnelma on väsynyt. Bussimat-
kan univelka painaa, eikä unta tarvitse odotella. 

Perjantai: Mikon talli

Aamu on hidas. Kettua ei ole näkynyt ja Mikko 
kertoo riekkojen pitävän metakkaa ulkona. Toinen 
ryhmä lähtee hyvissä ajoin ja me jäämme aamiai-
selle. Pitkän pohdinnan jälkeen yksi ryhmästämme 
päättää kääntyä kotimatkalle kipeytyneen polven 
vuoksi. Mikko, Perttu ja Sami käyvät soittamassa 
kyydin tunturin päältä. Myöhemmin myös loppu 
porukka innostuu tekemään päivämatkan tunturin 
päälle. Kamerat laulavat. Valo ja maisema ovat niin 
kauniita että ahdistaa mennä tuvan pimeyteen lou-
naalle. 

Jatkamme matkaa Lankojärven tuvalle pimeyden jo 
laskeutuessa. Tähtitaivas loimottaa. Alkumatka on 
pimeydessä yhtä mäissä kaatuilua ja kiipeämistä. 
Kaadun varmaan yli kymmenkunta kertaa ja kokoan 
itseäni pimeydessä. Välillä hyvin hiljaa, välillä 
nauraen. Välillä porukassa ja nauraen. Tasaisella 
matka sujuu joutuisasti tähtien alla, ja vastaan tulee 
yksinäinen matkamies. Vaihdamme sanasen. Mies 
liikkuu kevyesti ja yksin. On kiire Rautulammen 
kautta Saariselälle ja aamuksi töihin Sodankylään. 

Matkaa on kertynyt. Ihmettelen, ja sitten kumpikin 
jatkaa matkaansa. 

Perillä Lankojärvellä pakkasta on lähes -20 ºC. Olen 
järkyttynyt kuinka vähillä vaatteilla pärjää, kun liik-
kuu! Lankojärven tupa on iso ja tyhjä. Mahtavaa! 
Mikko innostuu vuolemaan kiehisiä viidakkoveit-
sellä. Kiehispuu on haaste. Hieman myöhemmin 
tupaan vaeltaa yöksi yksin liikkuva Petteri ahkion 
kera. Korttipelejä viritellään kynttilöiden loisteessa. 

Lauantai: Mäkikotkat

Aamu on hidas, ja pääsemme matkaan juuri ja juuri 
päivänvalossa. Tähtäämme Porttikoskelle. Yöllä 
pakkanen on lauhtunut melkein suojasääksi ja val-
mista jälkeä on hyvä hiihdellä. Rantakoivikossa pu-
jottelu vaatii hieman ennakoimista ahkion kanssa, 
ja juutun muutaman kerran puiden väliin. Jänniä 
äkkipysähdyksiä. Matka on vaihteleva polveilevine 
maastoineen ja saavumme perille Porttikosken 
autiotuvalle hämärän laskeutuessa. Tupakirjasta 
selviää että edellisyö on ollut ruuhkainen tuvalla 
— yksi ryhmä on majoittunut jopa kylmän saunan 
puolella. Parempi meille, nyt on koko tupa käytettä-
vissä yksin meidän ryhmälle.

Illalla paistetaan lettuja! Kera kermavaahdon ja 
marjakiisselihillon. Nam. Pertun pikakahvi ja 
Mikon coffee creamer huomataan oivaksi yhdis-
telmäksi kermavaahdolla ryyditettynä. Ruuanlai-
tossa kulutetun voin määrää ei pysty arvioimaan... 
Illan korttipelien lomassa joku huomaa taivaanran-
nassa heikkoja revontulia. Ja taas kamerat laulavat! 

Eräskin piolooki.

Alamäissä ahkio kävi hieman kilpailuhenkiseksi.
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Eräskin piolooki.

Alamäissä ahkio kävi hieman kilpailuhenkiseksi.

27Lehdykkä 1/2013

Sunnuntai: Ryhmä Rasva
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punkassa trooppinen (~30 ºC). Lumikammi olisi ol-
lut viisaan valinta.

Porttikosken autiotupa.

Auringonlasku tunturissa.
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Maanantai: Tiim Ahma

Toinen porukka herää viideltä ja poistuu pimeään 
aamuun. Me emme pidä kiirettä. Päivän tavoite on 
Kivipään tunturin huippu ja siitä illaksi Vellinsär-
pimän tai Luttotuvan autiotuvalle. Matka Kivipään 
huipulle on työläs ja viima vihlova, mutta maisemat 
huikeat! Taivaanrannassa auringon kajo ja taivaa-
seen sekoittuvat tunturijonot.

Tunturin huipulta jatkamme tunturin viertä ja 
pidämme suojapaikassa lounastauon. Taukopaikalta 
lähtiessämme maisemat antavat parastaan: kitukas-
vuinen tunturinrinne on peittynyt tuulen muovaa-
miin lumimuodostelmiin, kaukaisuudessa näkyvän 
tunturijonon ylitse valuu laaksoihin sumua, taivas 
värjäytyy auringonlaskun räikeisiin punasävyihin, 
ja aavistus pilvistä sekoittaa maan ja taivaan raja-
pintaa. Maisemasta irtaantuminen tuntuu melkein 
kivuliaalta. 

Hieman etäämpänä ladun poikki menevät tuoreet 
ahman jäljet, jotka aiheuttavat porukan biologijaos-
tossa kuvaustauon (ja suksiakrobatiaa toisissa). 

Mutta kyllähän sieltä tunturin päältä on alaskin tul-
tava! Hämärän laskeutuessa ryhmä lasketteli up-
polunta pitkin omia polkujaan alas, kuka ahkion, 
kuka rinkan kera. Mikko menee metsään, Perttukin 
kaatuu nousukarvasuksillaan, Eero tulee korrek-
tisti perästä ja tytöt viuhahtavat kevyen näköisesti 
alas. Laskettelen, väistelen, rämmin ja kaatuilen. 
Rinteessä uppolumeen kaatuminen jättää ainoaksi 
vaihtoehdoksi ahkion vapaaksi päästämisen selkää 
painamasta, ja johtaa vääjäämättä ahkion yliajamak-
si joutumiseen. Kaiken kaikkiaan paras päivä ikinä!

Laaksoon laskeuduttuamme poikkeamme Vellinsär-
pimän päivätuvalle, jonne edellisillan tuttumme ovat 
jo majoittuneet. Lyhyen lämmittelytauon ja päivän 
kuulumisten jälkeen jatkamme matkaa. Pakkanen 

on kirinyt yllättäen jo -21 ºC ja vauhdittaa mat-
kaamme mukavasti kohti parin kilometrin päässä 
sijaitsevaa Luttojoen päivätupaa. Tupa on pieni ja 
sievä. Ja kylmä. Mutta varsin hyvä viimeisen illan 
majapaikaksi. Tuvan lämmettyä tuhoamme viimei-
siä eväitä ja suklaavarastoja, koomaamme täydellä 
vatsalla ja teemme vähän puutöitä. Pienellä tetris-
pelillä saadaan kaikkien nukkumapaikat sovitettua 
tupaan. Kamiinaan puuta heitettäessä lattianrajaan 
syntyy armoton viima. Lattialla nukkujilla on mel-
koinen niskasärky aamulla.

Tiistai: Rasvatut salamat

Reissun aikaisin herätys klo 7.00 ja matkaan jo 
melkein 9.30! Eeron malliin yön yli termarissa 
haudutettu puuro tekee aamiaisesta nopean. Kaikki 
eivät taida aamiaista edes syödä. Saariselän sauna 
ja lounas siintävät mielissä. Luttojoelta Saariselälle  
hiihdetään tasaista tahtia valmiiksi höylättyä latua 
pitkin ja vastaan tulee jo muitakin hiihtäjiä sutjakoine 
luistelusuksineen. On outoa pölähtää pystymetsästä 
metsäsuksien ja ahkion kanssa keskelle Saariselän 
turisteja, laskettelijoita ja after ski-baareja. Perillä 
hotellin respa neuvoo meidät kokeneesti eteenpäin 
saunoille — räjähtänyt habitus ei jätä arvailun va-
raan mihin porukkaan kuulumme.

Sauna on taivas. Piste.

Buffetlounaalla hotellin ravintolassa venäläiset  
turistit katsovat pitkään yli 50 reissussa rähjään-
tyneen, joskin puhtaan, vaeltajan porukkaa. Ruoka 
katoaa kummasti.

Paluumatkalla lämpimässä bussissa vaihdetaan  
reissukuulumisia, katsellaan kuvia ja yksitellen ih-
miset sammuvat unten maille, haaveillen ehkä jo 
seuraavasta reissusta…

Iloinen ryhmä ja sen hylje.
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Katsoja A:

Syksyn lehtiä: Syksyn lehtiotsikoista aiheensa saa-
nut esitys. Pirstaleinen ja yritteliäisyydessään vä-
lillä hieman vaivaannuttavakin sketsikooste. Välillä 
kuitenkin ihan nokkela ja hauska, pientä traagisuut-
takin sekaan mahtui maailman yksinäisimmän va-
laan muodossa.

Urho: Aika jännä esitys. Utopistinen aihe mutta 
perinteinen näytelmärakenne. Taitavaa näyttelyä. 
Traaginen kertomus miehestä joka arasta kansalais-
oikeustaistelijasta muuntuu hormonikuurin avulla 
Tallinnan kuuluisimmaksi mieshuoraksi, ja päät-
tää päivänsä omakätisen kastraation seurauksena 
kohtalon häntä ohjatessa sekä tajutessaan virheiden-
sä suuruuden. 

Rengas sopassa: Muodostui kahdesta näytelmästä. 
Ensimmäinen oli parodiamainen kertomus yliopis-
toon lähtevästä tytöstä. Toinen puolisko oli dysto-
pinen todellisuudesta vieraantumispläjäys. Onhan 
näitä nähty. Vahvat näyttelijäsuoritukset pelastivat 
teennäisen näytelmän, jossa – pakko myöntää – oli 
kuitenkin aika-ajoin oma kiehtovuutensa. Esityksen 
sekavuutta saattoi lisätä näytelmien vaihtumiskoh-
dassa tapahtunut hetkellinen nukahtaminen.

Katsoja B:

Syksyn lehtiä: Sai minussa aikaan epäuskoisuutta ja 
kysyvää paloa sisälläni, voisiko tämä episodimainen 
konsepti todellakin toimia? Alkuun olin ideasta in-
nostunut ja tyytyväisenä sitä seurasin. Näytelmä 
vaihtui lennosta hyvin sulavasti käsitellen taitavasti 
syksyn “polttavimpia puheenaiheita”, huomasi kyllä 
olevansa tekemisissä ammattilaisten kanssa. Jos-
sain vaiheessa esitystä tämä looppi alkoi kuitenkin 

menettämään hohtoaan. Oliko näytelmä sittenkin 
liian tilkkutäkkimäinen, jopa siinä määrin, että sau-
mat alkoivat ratkeilemaan kesken kaiken? Missään 
nimessä näytelmä ei kuitenkaan antanut lupaa ottaa 
itseään liian vakavasti eikä se sitä tehnyt itsekään. 
Viihdyttävä paketti.

Urho: Väkevä kuvaus naisten hallitsemasta maail-
masta, tulevaisuuden dystopiasta, jossa miehiä on 
orjuutettu jo pitkään tekemään... no, ei puhuta siitä. 
Miten näin onkaan mahtanut päästä käymään? Mie-
tinpä vaan. Kokonaisvaltainen, koskettava ja raaka 
tarina miehisen mieskunnan viimeisestä tukipila-
rista, joka olosuhteiden pakosta joutuu kokemaan 
rankkoja asioita ja niistä selvitäkseen tekemään vielä 
rankempia tekoja. Taitavat yksilösuoritukset ja to-
imiva ryhmädynamiikka, niistä täytyy antaa tunnus-
tusta. Muutamissa kohtauksissa kyllä pelonsekaisin 
tuntein pisti miettimään, että tarvitsiko Urhon edes 
näytellä. Vaikuttavaa, todellakin vaikuttavaa.

Rengas sopassa: Näytelmäkavalkaadin outolintu. 
Psykedeelinen kahdesta näytelmästä yhdeksi fuu-
sioitu paketti. Kolmesta näytelmästä tämä oli se, 
jossa piti ihan miettimällä miettiä, että mitä tässä 
nyt tapahtuu. Niitä tiettyjä miehisiä asioita neppail-
len tätä ei pystynyt sivuuttamaan. Paitsi jotkut kyllä 
nukkuivat, omaksi epäonnekseen. Näyttelijäsuori-
tukset olivat todella taitavia ihan kuten koko illan ai-
kana muutenkin, mutta tässä muutamat suoritukset
suorastaan loistivat! Olin häkeltynyt. 

Näytelmän toisesta puoliskosta, jossa suunta vaihtui, 
täytyy sanoa sen verran, että siitä jäi päällimmäisenä 
tunteena mieleen jonkinasteinen pettymys. Yleisöltä 
tämä vaati paljon, eikä pelkästään kestonsa takia. 
Painoin kuitenkin “tykkää”-nappulaa.

Arvostelut Oulun ylioppilasteatterin näytelmästä Tuoretiski
Koonnut: Perttu Anttonen

Kävimme seitsemän henkilön delegaation voimin katsastamassa Oulun ylioppilasteatterin 
(OYT) näytelmän Tuoretiski, jonne oli eksynyt näyttelemään killan raumalaisvahvistus Joni 
Saarinen. Delegaation arvosteluiden pohjalta kasattiin kooste, jonka pohjalta lukija voi yrit-
tää saada käsityksen myös näytelmän juonenkulusta. Lisäksi onnistuimme houkuttelemaan 
itse tähden vielä haastatteluun.

Raututunturin risukkoa.
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Raututunturin risukkoa.
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Katsoja C:

Syksyn lehtiä: Aika mitäänsanomaton. Episodi-
maisuus ihan hauska juttu, mutta tarinassa ei kuiten-
kaan ollut mitään mikä olisi jäänyt mieleen.

Urho: Jännä aihe, omalla tavallaan aika syvällinen. 
Tappamaan yli-innokkaat naiset loivat mukavaa 
huumoria.

Rengas sopassa: Eka puolisko oli hauska, opiskeli-
joiden täysin järjettömät vallankumoushaaveet oli-
vat hyvin samaistuttava asia. Toinen puolisko oli 
kaikessa outoudessaan kiehtova, ja omasta mielestä-
ni paras osa koko lihatiskistä.

Joni:

Syksyn lehtiä: Humoristinen useasta eri kohtauk-
sesta yhteenvedetty kokonaisuus, joka oli vekkuli 
esitys kaikin puolin.

Urho: Kaikkien aikojen spektaakkeli. Suorastaan 
monumentaalinen teos, joka tullaan muistamaan. 
Ja mitä näyttelyä, mikä pääosan esittäjä, mikä 
show, mikä... miten niin olen jäävi sanomaan tähän 
mitään?

Rengas sopassa: Katsojaltaan hieman enemmän 
vaativa kahdesta näytelmästä kyhätty kokonaisuus, 
joka ei varmana iskenyt kaikkiin, mutta osaan 
varmasti senkin edestä.

Katsoja D:

Emmä oikein tiiä, Joni oli kyllä ihan hassu.

Katsoja Koivukapina:

Syksyn lehtiä: Sekava, mutta värikäs. Sain traumat 
verkkahousuihin pukeutuneista yläastelaisista.

Urho: En ole koskaan nähnyt kenenkään mäiskivän 
miestä niin barbaarisen valtavalla dildolla! Monet 
näyttelijöistä oli meikattu samansävyisellä huuli-
punalla. Urhoa näytellyt Joni oli ainoa mies sangen 
naarasvaltaisessa näytelmässä ja oli ilman muuta 
edukseen ilman paitaa, ah.

Rengas sopassa: Ainoa näytelmä, jossa ei karjuttu 
kirosanoja valtaosaa esityksestä, vaan käsikirjoituk-

sessa oli keksitty tunteiden ilmaisemiseen muitakin 
sanoja, mitä arvostan. Tunnelma pysyi näennäisen 
rauhallisena näytöksen alussa, mutta loppua kohden 
se äityi jopa ahdistavaksi näyttelijöiden ilmeiden 
ja eleiden ollessa niin vakuuttavia. Näkisin samoja 
näyttelijöitä mielelläni uudestaan.

Katsoja GreenPartyHipster:

Siinä ensimmäisessä (mikä lie sen nimi oli), joka 
oli koottu niistä lehtileikkeistä, ei ollut päätä eikä 
häntää, vaikka idea sinänsä ihan jännä olikin. Tosin 
ei voi odottaa, että tällaisessa näytelmässä mitään 
päätä tai häntää olisikaan, mutta ko. näytelmässä ei 
ollut päätä eikä häntää siinä, ettei siinä ollut päätä 
eikä häntää. Kyseisen idean voisi kyllä laittaa jo-
tenkin ovelasti nippuun, mutta siinä ei tässä ollut 
onnistuttu. Kuitenkin ihan katseltava ja viihdyttävä 
näytelmä, vaikka minua häiritsi suunnattomasti se, 
että tytöt näyttelivät poikia. Tai siis olivat hahmoja, 
jotka olivat poikia, mutta näyttelijöinä oli tyttöjä. 
Lisäksi näytelmään oli vaikea keskittyä, kun Arttu 
istui vieressä.

Toinen näytelmä, Urho, kuvasi mahtavaa utopis-
tista tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa, jossa nai-
set sortavat miehiä. Itseäni tällainen sortaminen ja 
alistaminen kiinnostavat suunnattomasti. Joka ta-
pauksessa kyseinen näytelmä oli paras kaikista kol-
mesta näytelmästä ja tämä ehkä-biologi oli roolis-
saan hyvinkin kiihottava ilman paitaa, mutta housut 
jalassa. Tässä näytelmässä ihaninta oli kuitenkin se 
kuinka siinä huudettiin, sillä noin 60 neliömetrin  
tilassa, josta puolet on katsomoa, on hyvin vaikeaa 
kuulla mitä näyttelijät sanovat. Se minua häiritsi, 
että iso osa näyttelijöistä oli selvästi vapaamuura-
rivasemmistokommunisteja.

Siitä kolmannesta sitten. Ei ollenkaan tekotaiteel-
lista eikä pitkäveteistä. Hyvä, että tuli katsottua, sil-
lä kokonaisuutena ei ollenkaan hassumpi setti kol-
mella eurolla. Näytelmän jälkeen kävimme pizzalla 
yhdessä pizzeriassa, jossa keskustelimme miesten 
ja naisten välisistä rooleista homoseksuaalisessa 
parisuhteessa.
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Marco: Kuka olet ja mitä teet täällä?
Joni Saarinen, en tiedä, minut pyydettiin tänne.

Perttu: Miltä tuntuu kastroida itsensä lavalla? 
Erittäin vapauttava kokemus, suosittelen sitä kai-
kille.

P: Oliko tämä ensiesiintymisesi?
Joo, en ole näytelmätouhuissa ollut mukana. Kou-
lunäytelmissä tietenkin, mutta eihän niitä oikein 
lasketa.

P: Jouduit nyt heti ensimmäisessä näytelmässä 
pääosaan. Iskikö ramppikuume? 
Niin jouduin. Ei iskenyt, se oli ihan mukavaa. olisin 
halunnut sivuosaan, mutta tätä tarjottiin. Eipä sillä 
ole väliä onko lavalla 5 vai 15 minuuttia. [Toim. 
huom. 30 minuuttia lavalla.]

M: Miten tällaisessa miestenvastaisessa 
näytelmässä esiintyminen vaikutti sovinistisiin 
asenteisiisi? 
En usko, että ne muuttus mihinkään. En alunpe-
rinkään mielestäni ollut sovinisti. En ainakaan tässä 
myönnä vaikka olisinkin.

P: Roolisi sisälsi puolittaista alastomuutta, miltä 
tämä tuntui? 
Ensin jännitti, mutta kun siihen tottui, niin se oli va-
pauttavaa. Oikeastaan sitä jäi kaipaamaan (nauraa)!

M: Pitääkö meidän nyt pelätä näkevämme alas-
toman Jonin bilsan laitoksen käytävillä? Ei vält-
tämättä, ehkä mä pystyn pitämään itseni aisoissa. En 
mene lupaamaan mitään.

P: Miltä tuntui olla puolialastomana naisten huo-
mion keskipisteenä? 
Ei se kauhean ikävääkään ollut. Jos ymmärrät mitä 
tarkoitan (röhönaurua)!

M: Miten ajattelit jatkaa tulevaisuudessa näissä 
näytelmätouhuissa? 
Kyllä minä ajattelin olla mukana näytelmätouhuissa. 
Eniten näyttelijänä, mutta tällä hetkellä olen lupau-
tunut auttamaan valaistuksen kanssa nyt meneillään 
olevassa näytelmässä.

P&M: Miten päädyit mukaan tähän hulluuteen? 
Olin Vulcanaliassa messuilla tuossa käytävällä, siel-
lä oli yksi passiständi, jossa piti lukea teksti kovalla 
äänellä ja tunteella keskellä käytävää. Kun tehtävä 
annettiin, kysyin ”Ja mitä muuta?” Ei ollut mitään 
muuta. Totesin että ”prrrrrrrh” ja hoidin sen hom-
man siinä, ja siinä oli tuleva ohjaajani ja eräs näyt-
telijä jotka antoivat esitteen ja kehottivat tulemaan 
ehdottomasti paikalla teatteriin Valve-talolle.

M: Olet siis helposti manipuloitava? 
En, halusin vain tehdä jotain uutta.

M: Millä tunteella luit ko. tekstin? 
Se oli vaihtelevaa. Kävi ylhäällä ja alhaalla. Mentiin 
raivosta suruun, ja ilon kautta mielihulluuteen. Ei 
siis ongelmaa minulle (nauraa)!

P: Oliko harjoittelu kuinka intensiivistä? 
(Ylimielinen näyttelijä keskittyy feispuukkiinsa, 
kääntyy ympäri ja selvittää kurkkuaan.) Harjoit-
telu oli semmoinen, että se oli aluksi maanantaisin 
kuudesta puoli kymmeneen. Ja sit, kun esitys alkoi 
lähestyä, alettiin harjoitella myös viikonloppuisin. 
Ensin harjoituksissa vain lähinnä improttiin.

Joni Saarisen haastattelu
Haastattelijat: Perttu Anttonen ja Marco Tuominen
Kuva: Arttu Kärkkäinen (erityiskiitos Samuli Karvoselle)
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P: Missä vaiheessa aloitte harjoitella tätä näy-
telmää? 
Siinä kohdassa, kun käsikirjoitus valmistui. Se oli 
varmaan siinä marraskuussa. Se oli sen jälkeen, kun 
meillä oli Nukessa improkeikka syksyllä puolessa 
välissä produktiota, jossa haluttiin totuttaa meidät 
yleisöön. Keikka oli menestys, tai ainakin yleisö 
tykkäsi.

M: Miten paljon teillä oli sananvaltaa käsikir-
joitukseen? 
Ei juuri ollenkaan, mutta yksittäisiin repliikkeihin 
sai vaikuttaa. Halukkaat olisivat saaneet osallistua 
käsikirjoitusprosessiin, meillä niitä ei nyt vain ollut.

P: Käsikirjoitus oli siis kokonaan uusi? 
Joo oli, se tehtiin ihan tätä varten. Tosin kolman-
nen ryhmän esitys oli vanhoista käsikirjoituksista 
kasattu. Meidän ryhmässä ohjaajat ja käsikirjoittaja 
halusivat nähdä ilmeisesti improjen avulla millai-
set henkilökemiat ja millaista huumorintajua ryh-
mässä oli ja missä meni rajat, ja sen pohjalta otettiin 
vaikutteita henkilöhahmoihin. Sitä en sitten tiedä 
mitä Urhossa on mitä minussa on. Se on katsojan 
päätettävissä. Mies kuitenkin sekosi, murhasi ja tap-
poi itsensä.

P: Rooli oli käytännössä tehty sinua varten. Oliko 
sitä luonteva esittää? 
Sanotaan, että siinä oli omia haasteitaan. Näytelmän 
alussa piti puhua kirkkaalla ja lohduttomalla ää-
nellä, ja oma ääniskaala on kuitenkin siitä matalam-
masta päästä. Mielestäni pärjäsin siinä kuitenkin 
suht hyvin. Fyysiset jutut olivat kuitenkin luonte-
via… P (keskeyttää Jonin): Kolmen naisen kans-
sa rakastelu sujui siis hyvin luontevasti? 
Joo, kyllä. Oikeastaan naisiahan oli parhaimmillaan 
neljä.

M: Rupesiko missään kohtaa moraali ja jaksa-
minen loppumaan? 
Viimeisen esityksen jälkeen.

P: Montako esityksiä oli? 
Kenraali + neljä. 

P: Miltä näyttelijästä tuntuu kun täytyy vetää 
samaa roolia monta kertaa? Muuttuuko rooli jo-
tenkin? 
Yritin joka kerta vetää sen edellistä paremmin, mut-
ta ainahan se oli erilainen eikä varmaan parempi. Ei 
siinä isoja sooloiluja ollut. Ensimmäinen ilta meni 
hyvin. Toinen oli vähän blääh, kun oli muka itsevar-

ma. Kolmas esitys oli jo paljon parempi, kun siinä 
tsempattiin. Neljäs oli paras, kun siinä oli kunnon 
loppurutistus ja yleisö oli mukana. Jotenkin se aut-
taa paljon, jos yleisö reagoi mukana, kuten nauraa 
sopivissa kohdissa. [Toim. huom. Killan delegaatio 
näki kolmannen esityksen.]

M: Näytelmähän kuvattiin. Mihin salaisiin kan-
sioihin tämä video lopulta päätyy? Ja onko sitä 
mahdollista päästä katsomaan? 
Sehän pistettiin aikakapseliin ja lähetettiin avaruu-
teen luomaan hyvää kuvaa meistä muille sivilisaa-
tioille [Toim. huom. God help us all]. Tai sitten se 
jäi jonnekin Oulun ylioppilasteatterin arkistojen 
kätköihin. Työryhmän jäsenille kyllä luvattiin oma 
kopio, mutta toistaiseksi kyselyistäni huolimatta en 
ole sitä vielä saanut. 

[Toim. huom. Marco joutui lähtemään ja Joni tuli 
itse korvaamaan toista haastattelijaa.] 

P: Roolisihan oli kaksijakoinen, eli arka kan-
sanoikeustaistelija ja Tallinnan kuuluisin mies-
huora, varsinainen mahtisonni. Oliko jompi-
kumpi puoli lähempänä sydäntäsi? 
Ehkä kumpikaan ei ollut kyllä täsmäosumia, mutta 
ehkä helpompi oli samaistua tähän jälkimmäiseen, 
lähinnä sen luontaisen hyökkäävyyden kannalta.

J: Väität siis itseäsi mieshuoraksi? 
Kuten sanoin, kumpikaan ei ehkä ollut ihan napa-
kymppejä.

P: Kuinka hyvin mielestäsi näytelmän mies- ja 
naishahmot vastasivat todellisuutta? 
Olihan perinteinen asetelma tavallaan käännetty 
ja kärjistetty. Feministiset naiset alistivat miehiä, 
mutta maskulinisteja ei juuri ollut. Eli naiset olivat 
suurimmaksi osaksi naisia. Eversti Volkoff tosin oli 
julma, aggressiivinen ja kostonhimoinen, miesmäi-
nen? Hänethän Urho juuri tappoi.

P: Miksi Urho surmasi Volkoffin? 
Siitähän on monta versiota jo ihan tekijöilläkin. Yk-
sinkertaisin oli mieshormonien yliannostus, toinen 
oli Urholle tehtyjen vääryyksien patoutuminen ja 
puhkeaminen, ja yhtenä Urhon mielen särkyminen 
Tallinnassa tapahtuneiden kidutusten takia. Vai ihan 
pelkkä kostonhimo? Vai siksi että Urho oli vain 
mies?

P: Oliko näytelmä mielestäsi feministinen? 
Ei ollut.
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P: Oliko mielestäsi näytelmässä tarkoitushakui-
suutta johonkin suuntaan? 
Olihan se kantaaottava. Oma ohjaaja selitti sitä niin, 
että näytelmässä mikään ei ollut pyhää. Mitään 
elämän tarkoitusta siitä on turha etsiä.

P: Esitetyistä kysymyksistä saa kuvan hyvin ras-
kaasta ja taiteellisesta näytelmästä. Oliko se si-
nusta sellainen? 
Ei missään nimessä. Pidän itseäni aika maan-
läheisenä ihmisenä ja en varmaan olisi viihtynyt 
näin hyvin yli hilseen menevässä projektissa. Toki 
tiedän että OYT:llä on myös kuvailemasi tyylisiä 
näytelmiä, joten jokaiselle löytyy jotakin.

P: Suosittelisitko Oulun ylioppilasteatterin näy-
telmiä muille biologeille? 
Ehdottomasti, katsojana ja näyttelijänä. Etenkin, 
jos on esiintymiskammoa, niin missä se kitketään 
paremmin pois kuin yleisön edessä [Toim. huom. 
puolialasti] hyppiessä, huutaessa ja sählätessä. 
Lisäksi näytteleminen toi mukavaa vaihtelua arkeen.

J: Noh, entäs toimittaja itse. Mitä mieltä olit suo-
rituksestani Urho näytelmässä? 
Näytelmä oli viihdyttävä ja ihan rehellisesti voin 
sanoa, että roolisuoritus oli hyvin mukaansatempaa-
va ja voimakas. Ehdottomasti näkemieni - ainakin 
amatööri - roolien parhaimmistoa. Oli vaikea uskoa 
sitä ensinäytelmäksesi.

M [toim. huom. oikeasti J]: Kiitoksia oikein pal-
jon haastattelusta! Minä ja minun ammatti- 
taitoinen haastattelijakollegani emme ole kos-
kaan nähneet yhtä valovoimaista, komeaa, 
reiluhenkistä ihmistä. Kiitoksia, että saimme 
jakaa tämän ohikiitävän hetken kanssasi. Olette 
todellakin suuri mies.

P: Ja vaatimatonkin. Kiitos teille!

Joni Saarinen
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P: Oliko mielestäsi näytelmässä tarkoitushakui-
suutta johonkin suuntaan? 
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paremmin pois kuin yleisön edessä [Toim. huom. 
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taitoinen haastattelijakollegani emme ole kos-
kaan nähneet yhtä valovoimaista, komeaa, 
reiluhenkistä ihmistä. Kiitoksia, että saimme 
jakaa tämän ohikiitävän hetken kanssasi. Olette 
todellakin suuri mies.

P: Ja vaatimatonkin. Kiitos teille!

Joni Saarinen
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Bilsan leffanurkka 1/2013
Teksti:Joni Saarinen

Django: Unchained (2012)

Alkuvuoden viihdyttävimpiä elokuvia on ehdottomasti ollut Django: Unchained. Elokuva sijoittuu muu-
tama vuosi ennen Yhdysvaltain sisällissotaa, jossa tarinamme päähenkilöllä, orja Djangolla, elämä ei pyyhi 
erityisen hyvin. Vaimo hukassa ja mies itse joutumassa orjaksi jonnekin päin takahikiää. Kaikeksi onneksi 
paikalle saapuu hammaslääkäri Schultz, jonka pääelantona on koulutuksesta huolimatta palkkionmetsästys. 
Schultz tarvitsee Djangoa tunnistaakseen muutaman etsintäkuulutetun, ja tämän reissun aikana parivaljakko 
ystävystyy. Lopulta päätetään porukalla mennä pelastamaan Djangon vaimoa lipevältä orjaparonilta. Kaik-
ki ei kuitenkaan aina suju ihan suunnitelmien mukaan. Elokuva iski allekirjoittaneeseen hyvin, etenkin 
vanhojen spagetti-western kappaleiden käyttö kruunasi monen kohtauksen ja muutenkin elokuva oli tun-
nelmaltaan vaikuttava.  Elokuva ei ole niitä raaimpia, joita olen nähnyt, mutta kyllä elokuvassa verikin hie-
man lent… tai sanotaan suihkuaa. Erästä anonyymia kollegaani T. Käpylää tai siis Teemu K:ta lainatakseni: 
”Suosittelen etenkin käristemakkaroista pitäville”.

Ohjaus: Q.Tarantino
Näyttelijät:  Jamie Foxx, Christoph Waltz

Dredd (2012)

Tulevaisuuden yhteiskunnassa lakia ja järjestystä ylläpitää lautamiehenä, teloittajana ja tuomarina toimivat 
poliisivoimat, joita kutsutaan lyhyesti vain tuomareiksi. Tähän maailmaan on kurkannut Sylvester Stallone 
jo vuonna 1995 elokuvassaan Judge Dredd. Kyseinen elokuvahan oli aikanaan katsoessani yksi siisteim-
mistä elokuvista, IKINÄ! Valitettavasti hieman vartuttuani elokuva ei oikein ole säilyttänyt kiiltoaan ja 
nykyään kuvailisin sitä hieman eri sanoin. Uusi yritys tehtiin kuitenkin, nyt lyhyesti vain nimellä Dredd, 
vuonna 2012 ja tuloksena oli elokuva, joka floppasi ulkomailla ja ei edes päässyt Suomessa kunnon teat-
terilevitykseen. Tämä on sääli, sillä mielestäni elokuva on aivan loistava. Dredd-elokuvan dystopia on 
uskottava kuvaus tulevaisuuden raadollisemmasta yhteiskunnasta. Elokuvassa Tuomari Dredd ja hänen 
arvioitavanansa oleva tuomarikokelas Anderson menevät rutiinikeikalle yhteen megakortteleista (käytän-
nössä tosi iso kerrostalo). Muutaman juonenkäänteen jälkeen kerrostalon korttelit suljetaan, kun niitä hal-
lussa pitävä rikollispomo Ma-Ma haluaa tuomarit hengiltä. Kun uloskaan ei pääse, työlleen omistautuneet 
tuomarit päättävät lähteä ylöspäin kohti rikollispomoa ja tuomitsemaan naisen lainmukaisesti. ”In case you 
have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Ma-Ma is not the law... I am 
the law.” - Judge Dredd.

Ohjaus: Pete Travis
Näyttelijät: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Hadley

Koskemattomat

Aina silloin tällöin törmää elokuviin, jotka ovat vain jotenkin hienoja. Elokuva Koskemattomat kertoo 
neliraajahalvaantuneesta miljonääristä, Philippestä, jonka avustajaksi tulee pikkurikollinen Driss. Kahden 
erilaisen maailman kohdatessa sattuu ja tapahtuu tietenkin vaikka mitä. Elokuvassa on paljon hellämielistä 
hyvän tahdon huumoria, jota jokainen kaipaa ainakin silloin tällöin. Tarina on koskettava kertomus rajoja 
rikkovasta ystävyydestä ja elämästä ja… ja kun en nyt keksi enempää latteuksia tähän niin antaa olla, mutta 
edellä olevat pitivät kyllä paikkansa. Elokuva on mielestäni hyvä ja se kannattaa katsoa. Ei välttämättä kyllä 
missään äijäporukassa olutta juoden… tai noh, miksei vaikka silloinkin.

Ohjaus: Olivier Nakache, Eric Toledano
Näyttelijät: François Cluzet, Omar Sy
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Tilaisuus alkoi kello 18.00, ja viimeisten mattimyöhäisten saavuttua olutasiantuntija Timo Kanniainen piti 
lyhyen esittelyn valituista oluista ja illan kulusta. Tällä kertaa mu kaan oli valittu neljä eri olutta:

- Verhaeghe: Duchesse de Bourgogne (hapan ale, Belgia, 6,2 %)

- Mikkeller: Red/White Chrstmas (Witbier/Red ale, Belgia/Tanska 8,0 %)

- Klosterbrauerei Andechs: Andechser Doppelbock Dunkel (Doppelbock, Saksa, 7,1 %)

- Haandbryggeriet: Nissefar (Old ale/porteri, Norja, 7,0 %).

Tarjolla oli myös päärynöitä ja patonkia suun neutralisoimiseksi.

Oluet arvioitiin ulkonäön (5 p), tuoksun (10 p), maun (10 p), suutuntuman (5 p) sekä kokonaisvaikutelman 
(20 p) mukaan. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä oli näinollen siis 50 pistettä.

Pisteet olivat tasaisia ja hajonta suurta, mutta voittajaksi tuli keskimääräisen pistemäärän mukaan Verhaeghe: 
Duchesse de Bourgogne, toiseksi Mikkeller: Red/White Christmas, kolmanneksi Klosterbrauerei Andechs: 
Andechser Doppelbock Dunkel. Viimeiseksi jäi tällä kertaa Haandbryggeriet: Nissefar.
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Verhaeghe: Duchesse de Bourgogne

•	 Hapokkaan marjaisa
•	 Metsämansikka
•	 Vaahdossa hieman pitsiä
•	 Limpparia!
•	 Ei maistu yhtään oluelle
•	 Harvoja oluita joista olen tykännyt
•	 Marjamehunkostea nahkahanska
•	 Ei huono

Mikkeller: Red/White Chrstmas

•	 Vaahto kuin vaahdotettu keltuainen
•	 Tosi paha, EN JUO UUDESTAAN
•	 Huumaava IPA-humalainen tuoksu
•	 Suu kuin saippualla pesty
•	 Hyi, onko pakko juoda kaikki
•	 Quite bitter, almost too bitter
•	 Hieman makea appelsiini
•	 Jenkkihumalainen

Klosterbrauerei Andechs: Andechser 
Doppelbock Dunkel

•	 Helposti alas menevä
•	 Tuoksu palvilihainen, hikinen
•	 Nahkea jälkituntuma
•	 Jälkimaku vähän outo, muttei yököttävä
•	 Yllättävän mieto
•	 Haisee kissan pissalle
•	 Ihan jees, en ostais
•	 Haisee autotallin bensiinille ja palaneelle 

kumille

Haandbryggeriet: Nissefar

•	 Kusisen voinen
•	 Tupakkainen
•	 Aivan kamala, kuin tuhkis, jossa on vettä
•	 Kahvia, paahteisuutta
•	 Hirveän väkevä, kamalan paha!
•	 Vetinen

Tässä pieni läpileikkaus osallistujien antamista sanallisista arvioinneista:
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Teksti ja piirrokset: Lauralotta Muurinen

Jouduin hiljattain muuttamaan teoriaani biologinaisten 
oudosta mieltymyksestä itseään vanhempiin, auktori-
teettiasemassa oleviin miehiin; milloin perusteena on 
ollut halattavan suloinen joulupukkimaisuus, milloin 
villapaita, joka saa koko miehen tuoksumaan ihanasti 
lampaalta. Aineistoni on kuitenkin selkeästi ollut liian 
suppea, sillä jouduin muuttamaan teoriaa radikaalisti, 
nimittäin pyyhkimällä toisen sanoista kokonaan pois. 
Sen ”biologin”.

30.1. Teekkaritalo, naisten vessa 

Seison jonossa toisen biologin kanssa. Edessämme 
säheltää kaksi variksenpelätintä. Tyypillisesti niitä, 
jotka kiihkeästi toivovat seuraa, mutta todennäköisem-
min päätyvät illan mittaan nurkkaan itkemään elämän 
kurjuutta toisiinsa nojautuen, sillä miehen täytyy olla 
a) sokea b) niin humalassa että sammuu ennen  sänkyä 
ettei huomaisi tätä afroditea meduusaksi ennen aamua.

Ihastelemme tyttöjen teko-mitä-kaikkia-niitä-nyt-
olikaan, sillä se koskettaa sisällämme asuvaa turha-
maista naista, ainakin humalan turvin. Ilmeisen ihastu-
neina tästä tytöt alkavat kysellä alaamme. ”Biologeja –me ollaan oltu yhdellä bilsanluennolla! Se oli joku, 
joku luonnon mon- moni --” ”-- muotoisuuden suojelu”, autan. ”Niin! Ei me siitä mitään tajuttu, mutta se 
luennoitsija, miten jotkut professorit voivatkin olla niin seksikkäitä, se charmy!”

Tyttöjen posket hehkuvat suorastaan hot pink:einä, kikatamme kuin seiskaluokkalaiset, mielessäni pyörii 
tyttöjen kuvaus luennoitsijasta: pikkutakki, silmälasit, kalju, outo englanti, pikkutakki, silmälasit, kalju, 
outo englanti.

HÄ(I)R(I)ÖN HILLITTY CHARMY

Energiavoita

43Lehdykkä 1/2013

Fuksit esittäytyvät!
Kysymykset: Sonja Viljamaa ja Nico Alioravainen, ryhmäkuvat:  pienryhmäohjaajat 2012

Sattuneiden kommellusten vuoksi vuonna 2012 aloittaneet fuksit ovat saattaneet vastata jopa kaksiin esit-
telykysymyksiin. Kummankaan kysymyssetin vastausprosentti ei harmittavasti noussut kovin suureksi, 
joten osa fukseista jäi Lehdykälle tuntemattomiksi.

Kysymyssetti A

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mikä sinusta tulee isona?
3. Mikä on lempieläimesi, -kasvisi ja/tai -geenisi?
4. Mikä biologiassa on kaikkein mielenkiinto-

isinta?
5. Jos metsässä kaatuu puu ja kukaan ei ole 

kuulemassa, kuuluuko ääni?

Kysymyssetti B

1. Nimi (ja ikä)
2. Mistä olet pois (eli kotoisin)?
3. Mikä sinusta tulee isona?
4. Mikä biologiassa on ehkä kaikkein mielenkiin-

toisinta?
5. Miten se?

A-kysymykset:

1. Nimeni on Petri Vänni, tulen Lempäälästä.
2. Minusta tulee isona toivottavasti biologi.
3. Lempieläimeni on Asio flammeus, koska se 

näyttää stressaantuneelta.
4. Biologiassa mielenkiintoisinta on solu-

biologia, koska kyseisellä alalla on vielä 
niin paljon asioita, joista ei tiedetä yhtään 
mitään.

1. Olen Tuukka Rautiainen, Oulusta.
2. Voittaja.
3. Okapi on kiva.
4. Biologia.
5. Puun kaatuessa kuuluu yhden käden tapu-

tus, mutta koska kukaan ei ole kuulemassa 
sitä, kukaan ei myöskään tiedä miltä se 
kuulostaa. Tämän takia jotkut ihmiset vielä 
tänäkin päivänä miettivät tunteja kerrallaan 
miltä se ääni kuulostaa, sen sijaan että teki-
sivät työnsä Teklissä ja Lemminkäisellä.

1. Olen Meeri Haataja ja Tyrnävän pottu-
mailta tulen.

2. Isomeeri.
3. Tervapääsky, rauduskoivu jaaaaa en tiiä.
4. Genetiikka ja eläinfysiologia! Opintojen 

yhdistäminen johonkin konkreettiseen ja 
lähellä olevaan.

5. Ei kait ääni kuuntelijaa tarvitse? Siis kyllä 
kuuluu!

Karon ryhmä.
Pojat takana vasemmalta oikealle: 
Petri Vänni ja Tuukka Rautiainen. 
Keskirivi: Anna-Leena Taskinen, Niina Sissala, Krista Su-
orsa, Meeri Haataja, Hanna Knaappila ja Emmi Wilenius. 
Eturivi: Senni Suhonen, Elina Tenhunen, Karoliina Takalo 
(PRO) ja Venla Virtanen. 
Kuvassa on koko ryhmä.

KAROLIINAN RYHMÄ
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1. Oon Krista Suorsa ja kotoisin Rova-
niemeltä.

2. Isona minusta tulee vanha ja ryppyinen 
eläinekologi.

3. Tetrao urogallus!
4. Populaatioekologia.
5. Vaikkei kukaan kuullut, ääni kuului silti!

1. Olen Venla Virtanen ja tulen Ulvilasta. 
Nykyisin kuitenkin Toppilasta.

2. Työtön biologi…
3. Koirulit ja sudet ovat sydäntäni lähellä. 

Myös valaat ovat söpöjä.
4. Elukat ja niiden käyttäytyminen. Varsinkin 

meressä.
5. Jänikset kuulee.

B-kysymykset:

1. Olen Emmi Wilenius, 21 v.
2. Kiimingistä.
3. Viisas, ehkä biologi.
4. Mikroskooppi ja naakka.
5. Hyvin!

SAMIN RYHMÄ

A-kysymykset:

1. Olen Ville Näreaho ja tulen metsästä.
2. Tuskimpa minä tästä enään kasvan.
3. Siili.
4. Varmaankin tuo ekologia.
5. Tokkopa tuosta mittään kuuluu.

1. Olen Heini Remes Sodankylästä, Lapista
2. Eläinekologi! Toivottavasti myös ainee-

nopettaja. Riistanhoitaja olis aika hieno tit-
teli...

3. Eläin: Ursus arctos
Kasvi: Trollius europaeus
Geeni: Yks hailee.

4. Evoluutio! Se miten pienestä rumasta li-
mapallosta on kehittynyt jotain vielä jär-
jettömämpää.

5. Jos metsässä kaatuu puu ja paikalla sattuu 
olemaan kuurosokea henkilö, niin kaatuuko 
puu lainkaan?

B-kysymykset:

1. Oon Julia Rousu, 20 v.
2. Oululainen oon.
3. Onnellinen toivottavasti, mitä se sitten minkäkin 

ikäisenä sisältää.
4. Fysiologian ja genetiikan kiemurat kiinnostaa, 

erityisesti ihminen.
5. Hyvinhän se, on ollut mukava syksy. :)

1. Olen Sanni Putus, 19 v.
2. Aurasta.
3. Jaa-a, hyvä kysymys.
4. Eläimet.
5. Siten.

Samin ryhmä.
Takarivi vasemmalta oikealle: Sami Saarenpää (PRO), Julia 
Rousu, Ville Näreaho, Sanni Putus, Inka Remes, Lari Heikkinen 
ja Juho Peltola. 
Eturivissä: Emma Nyman ja Heini Remes. 
Kuvasta puuttuvat: Vilma Niskanen ja Jenni Saksio.
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1. Olen Maiju Kemppainen, paljasjalkainen 
oululainen. 

2. En aio koskaan kasvaa isoksi vielä vähään ai-
kaan, joten en voi vastata.

3. Lempieläimeni on se mitä avarassa luonnossa 
aina kunakin kertana esitetään. Viimeksi oli 
gepardeja ja leijonia.

4. Tietää miten jotkut jännät mekanismit ja muut 
systeemit pelittää tällä planeetalla saumat-
tomassa yhteistyössä kaikkien muiden me-
kanismien ja systeemien kanssa.

5. Kyllä kuuluu! Olisi julmaa jos puun kaatu-
misesta ei kuuluisi ääntä. Sokee orava ei osais 
muuten väistää. Eli pakko on kuulua. Toisaa-
lta sokeita oravia ei taida luonnosta muuten-
kaan löytyä, koska luonnonvalinta.... vaikea 
kysymys.

1. Olen Saana Lepola, ja alun perin tulen 
Rovaniemeltä, mutta Oulussa olen asunut jo 
7-vuotiaasta asti.

2. Ehkä sittenkin biologi, vaikka syksyn alussa 
olin vähän toista mieltä...? :)

3. Capsella bursa-pastoris on aika söpö kasvi, 
koska sillä on sydämenmuotoiset lidut. :D

4. Elämä.
5. Kyllä kuuluu, mutta sitä ei kuule, jos ei kuun-

tele!

1. Olen Sanna Leinonen Rovaniemeltä (synty-
nyt Ivalossa).

2. Haaveilen bilsan ja mantsan opettajan työstä.
3. Lempieläin on aviomieheni ja kasveista 

suosikkini on mustikka.
4. Elämän monimuotoisuus.
5. Kyllä kuuluu ja aina siellä joku on, vaikka pi-

eni punkki karikkeessa. :)

MARIAN RYHMÄ

A-kysymykset:

1. Olen Markus Hytönen, kavereiden kesken 
Make, ja tulen Seinäjoelta, Etelä-Pohjan-
maalta.

2. En ole vielä ihan varma, mutta kandivai-
heessa meinaan suuntautua biotieteisiin ja 
maisterivaiheessa tällä tietoa genetiikkaan 
tai kasvifysiologiaan. Myös geenitekniik-
ka kiinnostaa. Tulevaisuuden duuni tullee 
kuitenkin olemaan labrahommia.

3. En osaa oikein sanoa.
4. Geenien toiminta, sen ymmärtäminen ja 

muokkaaminen. Toksikologia on myös 
äärimmäisen mielenkiintoista, mutta se me-
nee enemmän biokemian puolelle.

5. Liian humanistinen kysymys. :)

Marian ryhmä.
Takarivi vasemmalta oikealle: Maiju Kemppainen, 
Rebekka Komu, Markus Hytönen, Ulla Kämäräinen, 
Saana Lepola ja Sara Kotka. 
Eturivi: Maria Rajakallio (PRO) ja Noora Karikko. 
Kuvasta puuttuvat: Sanna Leinonen, Sakari Hautala ja 
Visa Kamppari.

Mikko Karjalainen
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STIINAN RYHMÄ

A-kysymkset:

1. Olen Aikion Emmi, tulen Rovaniemen kautta 
Ivalosta.

2. Biotieteilijä.
3. Koira! Mustikka on kiva kasvi. Geeneistä ei ole 

vielä hajua.
4. Biologiassa mielenkiintoisinta on kaikki.
5. Kukkuluuruu.

B-kysymykset:

1. Olen Sanna Kanerva ja tällä viikolla täytän 
24!

2. Oulussa aina ja ikuisesti.
3. Minusta tulee isona joko eläinfysiologi, ge-

neetikko tai kasviekologi, aika kertoo mikä ni-
istä. Tavoitteena joka tapauksessa olla kivassa 
työssä ja olla ehkä ihan fiksukin ja nähä maai-
lmaa.

4. Miten kaikki toimii yksin ja yhteistyössä. Eli-
mistöt, luonnon kiertokulku ja kaiken vaikutus 
kaikkeen jne. Jaksan ihmetellä kaikkea niinku 
pieni lapsi.

5. Oikein hyvin, kiitos kysymästä. Uskon, että 
pääsen pian maksimilevelille.

1. Olen Aleksi Husso, 21 v.
2. Haukiputaan Kellosta.
3. Ei voi tietää.
4. Pullakot. Ehdottomasti.
5. ?

Stiinan ryhmä.
Takarivi: Jenni Kaisto, Aleksi Husso, Emma Johansson, Emmi Aikio, Maiju Arhipoff, Joni Haapakoski ja Hanna Hangas-
maa. Eturivi: Ameli (Anna-Maria) Borshagovski, Eija Järvenpää, Sanna Kanerva ja Stiina Lehmus (PRO). 
Kuvassa on koko ryhmä.

Mikko Karjalainen
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LEENAN RYHMÄ

A-kysymykset:

1. Olen Miia Nikula, 19 v., Pohjois-Pohjanmaan 
maisemista kotoisin, tarkemmin Pyhäjoelta.

2. Tällä hetkellä koen siivoojan ammatin erittäin 
potentiaalisena uravaihtoehtona. Mutta kai sitä 
biologinkin nimikkeeseen voisi tyytyä.

3. Eipä ole aiemmin tullut asiaa mietittyä, 
heitetään tähän vaikka Regulus regulus elikkä 
hippiäinen. Ovat kyllä niin yltiösöpöjä ja ollaan 
jotakuinkin samaa kokoluokkaakin.

4. Kaikki se evoluutio, biologiset prosessit ja 
perinnölliset ominaisuudet, jotka yhdessä johti-
vat tähän hetkeen, jona nyt tässä koneen ääressä 
vetelehdin naputtelemassa vastauksia näihin 
kysymyksiin.... Ja totta kai sirrit.

5. Milloin bilsalaisista tulikaan filosofeja?

B-kysymykset:

1. Olen Timo Aslak Kumpula, 18.
2. Haapajärvi, Kuusaan Kylä.
3. Yliopiston käynyt, toivottavasti vielä kasvien 

lajintuntemuksesta järkensä säilyttänyt salmia-
kinsyöjä.

4. Toistaiseksi koirassuokukkojen kekselijäisyys.
5. Mitä mustempi se raakkuu.

Mikko Karjalainen

Leenan ryhmä.
Takarivi vasemmalta oikealle: Miia Nikula, Nelli Mik-
kola, Mikke Laiho, Liisa Nenonen, Katri Mustola ja 
Timo Kumpula. 
Eturivi: Leena Rinta-Runsala (PRO) ja Petra Mommo. 
Kuvasta puuttuvat: Joni Koski-Vähälä, Jenni Länsisyrjä 
ja Elina Multasuo.
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Oli se biologian opiskelu hyvä harrastus, vaik-
ka juuri tällä hetkellä ei niistä opituista tiedoista 
ole pahemmin hyötyä nykyisissä työtehtävissäni 
vapaaehtoisjärjestössä MIBOSCOssa. Kuitenkin ne 
taidot, jotka hakattiin päähän oikeaoppisen raportin 
kirjoittamiseksi, ovat olleet hyödyksi paikassa jos 
toisessakin.

Opiskelijajärjestö AIESECia hyväksikäyttäen 
päädyin Nairobin slummialueelle Githurain ihmisiä 
auttamaan. Enimmäkseen avustustyö on neuvon-
taa kouluissa. On sitä päässyt puhumaan hyvistä 
käytöstavoista ja lasten oikeuksista. HIV/AIDSkin 
on jostain kumman syystä ollut puheenaiheena. 

Lisäksi on saanut yksityisneuvonnassa kuulla yhtä 
sun toista, kerrankin sai olla neuvomassa miten 
lesboksi pakotettu tyttö voisi olla taas hetero. Jep, 
oikeasta napista kun painat, niin oot taas hetero. 
Homoseksuaalisuus on täällä pannassa. Sellin ovi 
pamahtaa, jos erehtyy julkisella paikalla alkaa liiak-
si saman sukupuolen edustaja miellyttämään.  

Eikä tuo homosta heteroksi –keissi ole ainoa, jol-
loin on saanut miettiä sanomisiaan. Esimerkiksi 
yleisen mielipiteen mukaan lukioikäisten seurustelu 
ja suutelu on NO,NO, Jeesus on pop ja kirkossa 
olisi hyvä käydä joka sunnuntai. Mutta onneksi löy-
tyvät SMILE - God loves–tarrat, ja muut vastaavat 
kannustustarrat matatuissa (minibussi) ja muualla 
ympäristössä, joten ei tässä epätoivo iske. 

Ei ne kulttuurierot tuohon jää, täällä todella toteu-
tetaan sitä afrikkalaista aikaa, vaikka nigerialaisen 
ajan sanotaan olevan vielä jotain enemmän. Sopi-
maasi tapaamiseen paikalliset tulevat poikkeuksetta 
keskimäärin 1,5 tuntia myöhemmin. Ainoa poikkeus 
on työpaikkahaastattelu.  Sinne paikalliset tulevat 
ajoissa ja jopa joskus etuajassa. Täytyneekin tästä 

lähtien kaikki tapaamiset naamioida työpaikkahaas-
tatteluksi. 

Johtajan assistenttina (käytönnössä pomona) on 
saanut olla potkimassa paikallisia työntekijöitä 
per-suuksille.  Jos silmä välttää, eikä ole tehtävää 
heille lykkäämässä, niin 50 % työntekijöistä on 
Feispuukissa tai unten mailla. Järjestön virallinen-
kin johto on päässyt nauttimaan ohjauksestani mm. 
hallitustyöskentelyn, toimintasuunnitelman, budje-
tin ja markkinasuunnitelman tekoon. 

Käytännössä katsoen hommassa ei ole ollut mitään 
suunnitelmaa, tai ainakaan minä (muiden mzungu-
harjoittelijoiden tavoin) en ole päässyt näkemään 
sitä järjestystä kaiken kaaoksen keskellä. 

Elossa yliopistonkin jälkeen – elämä ajoi Afrikkaan
Teksti ja kuvat: Heidi Kosunen 

Täällä sitä viimeinkin ollaan, Kenian savanneilla kaiken odotuksen jälkeen! 8-vuotiaana saa-
tu päähänpinttymä biologin urasta on saanut jonkinlaisen täyttymyksen. Suunnitelmista poi-
keten en varoittele viattomia seeproja ilkeästä jellonasta – eihän Leijonakuningas Simbakaan 
ole ilkeä, vaikka nuoruuden typeryydessään menikin sössimään kerran jos useammankin. Yksi 
jos toinenkin tekee virheitä, niin minäkin. Tekemäni erheen huomasin noin puolessavälissä. Sil-
loin välähti viimein, ettei se tutkijan ura ole sitä, mitä hain elämältäni. Kaikesta huolimat-
ta pyristelin kaikki ne puuttuvat kurssit loppuun ja ulostauduin lipastolta viime syyskuussa.

Ei kannata paljon aukoa päätä, jos ei ole omaa tussaria 
mukana: ei tainnut olla lakritsia tämäkään pyssy. Luon-
nonpuiston vartija työssään.
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On täällä kuitenkin kuri ja järjestyskin olemassa. 
Keniaa voisi väittää länsimaaksi Nigeriaan verrat-
tuna. Kenian puolella ainakin kaupunkialueilla vesi 
tulee hanasta kantoveden sijaan, sähköt on ja bus-
sireitti ja pysäkitkin löytyy. Poliisikin pamputtaa, 
jos matatukuski erehtyy laskemaan ihmisiä väärässä 
paikassa matatusta ulos.    

Mukavaa täällä on olla, vaikka välillä kiristyy pinna, 
jos hommaan ei meinaa tulla mitään rotia. Haasteet  
kuitenkin virkistävät elämää. Oishan se tylsää, jos 
biologian opiskelukaan ei vetäisi epätoivoon ja 
masennukseen. Kuitenkin päivä paistaa vielä risu-
kasaankin ja Oulun pajupusikoihin. Huomattu on.  

Ei kannata stressata liikaa opintoja, ei kannata. 
Sen sijaan kannattaa panostaa harrastustoimintaan. 
Järjestötoiminta on oikein oivallinen tapa hankkia 
taitoja, joita koulunpenkistä ei irtoa. Niiden taitojen 
varassa allekirjoittanutkin pönkkää järjestystä, kuria 
ja tehokkuutta paikalliseen järjestökenttään.

Hengissä siis ollaan, ei se elämä valmistumiseen 
lopu. Valmistumisen jälkeen on vapaa tekemään 
mitä haluaa, ellei sitten ole hankkinut jonkin sor-
tin kahleita elämään. Tässä vaiheessa viimeistään 
onkin hyvä omia Jim Glymphin (Gehry Part-
ners) sanat: ‘If you freeze to an idea too quickly, 
you fall in love with it. If you refine it too quick-
ly, you become attached to it and it becomes very 
hard to keep exploring, to keep looking for better.’ 

Nairobin slummialuetta.

Kuvan ainoa funktio on saada sinut kateelliseksi. Nättejä olivat norsut Amboslin safarilla.

Työpaikan ikkunasta.
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Taisin minäkin rakastua liian pian ajatukseen 
opiskella biologiksi ja eihän sitä jääräpäänä voinut 
enää myöhemmin mennä muuttamaan. Opiksi on 
kuitenkin otettu. Niinpä noita Jimin viisaudensanoja 
minäkin toitotan itselleni markkinasuunnitelmaa 
tehdessäni. Ja arvatkaa vain, kuinka paljon olen  
lipastoaikoinani opiskellut taloustieteitä, arvauksia? 
Jep, ei se opiskelu siihen valmistumiseen lopu, siitä 
se vastaa alkaa. Lipastosta saa revittyä eväät oppi-
mistaitojen tehostamiseksi valmiin viisauden sijaan. 
Siis toisin kuin naivina fuksina kuvittelin. 

Don’t freeze! Onnea ja menestystä! 
 
Terveisin,

Heidi Kosunen, itseään pseudobiologiksi titulee-
raava, omasta tahdostaan työtön valmistunut, jolla 
vapaaehtoistyöntekijänä on kädet täynnä töitä Nai-
robin slummissa.

PS. Kyllä niitä palkkatöitäkin sitten joskus löytyy, 
kun niitä oikeasti olen etsimässä. 

Kirahvien ruokatauko kirahvien orpokodilla.
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“Mikä mä oon?”

Mikko KarjalainenMikko Karjalainen

Joel Nyberg

Emmi Virsula Emmi Virsula

Emmi Virsula




