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Hyvin menee, mutta menkööt. Hyvillä 
mielin voinen todeta ensimmäisen 
päätoimittamani Lehdykkän olleen 
yllättävän kivuton tuotos. Etukäteen 
suuresti pelkäämäni taittamisvaihe sujui 
nopeasti parissa päivässä, kiitos Mikon 
ja Juhanin avun. Joka tapauksessa tartuin 
varsin innokkaasti tähän ”nakkiin”, koska 
en kokenut vielä saaneeni kiltatoiminnasta 
tarpeeksi ja olen aina tykännyt ideoida 
ja kirjoittaa. Joten ”miksipä ei” vastasin, 
kun Lehdykkä haki uutta päätoimittajaa. 
Suurin tavoitteeni on madaltaa kiltalaisten 
kynnystä kirjoittaa lehteen. Näin ollen 
tämäkin läpyskä sisältää sekä perinteisiä 
matkakertomuksia, mutta myös lyhyempiä 
kirjoituksia ja erityisesti kuvia. Voi niitä 
huonojakin juttuja kertoa, niitä pitää vain 
kertoa enemmän, kuten eräs maisterismies 
on viisaasti todennut.
 Lehden sivuille on myös vangittu 
sanoin ja kuvin muutamia hienoja hetkiä 
ja asioita ympäröivästä maailmasta (s.4 
ja s.25). Valitettavasti välillä tuntuukin, 
että sanat ja kuvat ovat pian ainoita 
keinoja säilyttää pala koskemattomasta 
luonnosta. Sanginjoen metsät on kohta 
sänkenä kuin solttupoikien tukat, Itämeri  
välkehtii puhtaana kuin pöntön vesi 
aamupaskan jälkeen, sudet jauhetaan 
minkin rehuksi, järvet on happamampia 
kuin sitruunamehussa kylpevä Paavo 
Lipponen. Yritä tässä maailmassa, jossa 
luonnonsuojelu on kirosana, olla saatana 
biologi. Noh, aina kannattaa yrittää, sanoi 
liito-orava hakkuuaukion reunalla.  

- Nico Alioravainen -
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PJ:n palsta 
Moikkelismoiiii!

Uusi vuosi, uudet kujeet, uusi puheenjohtaja! Viimeinkin kolmen vuoden kaksilahkeisten 
valtakauden jälkeen killan ylin valta on jälleen palautettu kauniimmalle sukupuolelle. 
Niille, jotka eivät minua vielä tunne, olen Sirkku Lehtinen, ja olen kotoisin melkein 
kehäkolmosen sisäpuolelta, Järvenpäästä. Opiskelen biologiaa kolmatta vuotta ja tänä 
keväänä olisi tavoitteena saada kandidaatintutkinto kasaan. Saa nähdä miten siinä käy. 
 Vaikka olen ollut kiltatoiminnassa mukana kaksi vuotta, opin vieläkin uutta, enkä 
usko, että tästä vuodesta tulee mitenkään helppo. Puheenjohtajan pitää aina olla perillä 
asioista ja tietää kaikesta kaikki. Onneksi kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, vaan 
mukana häärii hallitus ja toimihenkilöt, joille voi jakaa vastuuta.  Toivottavasti myös 
rivikiltalaiset ovat toiminnassa aktiivisesti mukana, jotta vuodesta saadaan ikimuistoinen 
ja kokemusrikas. 
 Eniten odotan syksyllä järjestettäviä Sadonkorjuu-juhlia, joiden järjestäminen on 
ollut alusta asti hieman hankalaa. Toivottavasti vastoinkäymiset ovat nyt takanapäin ja 
saamme aikaan mahtavat ja ikimuistoiset Sadonkorjuu-juhlat. Onneksi keväälläkin riittää 
tapahtumaa; maaliskuussa Junttipileet Nikolin ja Atlaksen kanssa, sekä jokavuotiset 
Pönttötalkoot. Huhtikuussa onkin vuorossa BiTa, joka suuntaa tänä vuonna Jyväskylään. 
Vappuna fuksit järjestävät Wappuvinpan, ja koko kevät laitetaan pakettiin Rantabileissä.

Aurinkoista kevään odotusta! 
Sirkku



Matkakertomus trooppiselta Karibialta. 

Ensin hieman maantiedettä: Barbados 
kuuluu siis pienten Antillien saariryhmään 
ja korallista suurimmalta osin koostuva 
saari möllöttää Atlantin valtameren 
ja Karibianmeren välissä,  Venezuelan 
rannikosta noin 430km koilliseen. Saaren 
sijainnista johtuen pohjois-, koillis-, itä- ja 
kaakkoisrannikkoa murjovat Atlannin aallot 
ja tuulet täydellä voimalla, joten uiminen 
on kyseisillä alueilla hieman haastavaa, 
mutta surffaus sitäkin suositumpaa. 
Barbados onkin rankattu yhdeksi maailman 
parhaista surffikohteista. Aaltoja löytyy 
kaikenkokoisia, joten myös aloittelijoilla on 
mahdollisuus kokeilla lainelautailua.

Etelärannikolta myötäpäivään kiertäen 
alkavatkin sitten suojaisemmat poukamat, 
jotka soveltuvat erinomaisesti vedessä 
pärskimiseen kellukkeilla tai ilman, lisäksi 
snorklaus- sekä sukelluskohteita on runsaasti 
saarella, sillä koralliriutat ympäröivät 
melkein koko saarta. Yksi reissuun lähdön  
motiiveistani juuri tänne olikin laitesukellus 
ja tieto siitä, että Barbadoksella pesii 

Portti Pikku-Antilleille: Barbados
teksti & kuvat: Ella Laakkonen



paljon merikilpikonnia. Kilppareita on 
todella paljon ihan lähellä rantojakin ja 
ensikosketus äärimmäisen uhanalaiseen 
karettikilpikonnaan (Eretmochelys 
imbricata) tapahtui jo snorklatessa noin 
parinsadan metrin päässä rannasta. 
Hieman houkuteltuna tosin, olimme 
viettämässä päivää katamaraaniristeilyllä 
ja paatin henkilökuntaan kuuluva Fabio 
hyppäsi veteen syötti mukanaan ja 
parin minuutin päästä konnat olivat 
paikalla. Fabio kertoi, että on syöttänyt 
kilpikonnia jo vuosia, tuntee ne ja erottaa 
yksilöt toisistaan. George oli todella 
jättiläismäinen ja kuulemma aika ronski, 
varsinkin naisia kohtaan.. Minua kohtaan 
George oli kuitenkin herrasmies ja antoi 
silittää kilpeäänkin. Muitakin kilvekkäitä 
oli paikoilla sankoin joukoin, pienempiä ja 
isompia.

Merenalainen luonto on kaunista ja 
alueella on aika paljon hylkyjä, joita pääsee 
tutkimaan pelkästään snorklatenkin. 
Laitesukeltaessa näin kaikkea jännää, esim. 
lentokaloja, mureenoita, trumpettikaloja, 
jonkun ihmeellisen matokalan, barrakudan, 
pienen tonnikalan, rauskuja ja tietenkin 
kaikkia sateenkaaren väreissä loistavia 
pikkukaloja jne. Merimakkara oli hauska 
tapaus, kun sen nosti käteen, mahapuolen 
imukupit tuntuivat todella oudolta kädessä. 
Barbadoksen vesillä on myös haita, mutta 
niitä en valitettavasti nähnyt, tosin ne 
harvoin oleilevat matalissa rantavesissä 
(10-20m), missä sukellukset tehtiin. Ehkä 
ensi kerralla sitten pääsen kohtaamaan 
tiikerihain…

Maanpäällinen luonto kasvillisuudeltaan 
on runsasta, ainakin siellä, missä sitä ei 
ole raivattu sokeriruokoviljelmien tieltä. 
Luonnontilaista metsää ei pahemmin 
ole, muutamin paikoin on ns. viidakkoa ja 
Barbados Wildlife Reserve -puiston alueella 
on vapaana eläviä apinoita sekä aitojen 
sisällä asuvia maakilpikonnia, peuroja 
ja muita pikkueläimiä. Kadunvarsien 
kasvillisuus on kuitenkin trooppisen 

runsasta, vehreys valloittaa mielen ja 
puolin toisin voi nähdä tuttuja kasveja 
kotikukkaruukuista, tosin isommassa 
mittakaavassa. Anopinkielet, fiikukset ja 
muut kotoiset huonekasvit rehottavat 
Barbadoksella luonnossa.

Lintubongarillekin on tekemistä, sillä 
Barbadokselta löytyy kauniita lintuja, 
omiin havaintoihin lukeutuivat muun 
muassa meren yllä liitävä fregattilintu 
(Fregata magnificens), pari haikaraa, 
kyyhkyjä, kolibri (Eulampis holosericeus), 
harmaatyranni ((Tyrannus dominicensis), 
joka oli juuri saanut suuren sudenkorennon 
kiinni ja pieksi sitä tajuttomaksi), söpö 
banaanikerttuli (Coereba flaveola) ja paljon 
muita, enkä edes bongaamalla bongaillut. 
Illan hämärtyessä taivaalla lentävät 
otukset vaihtuivat lepakoihin ja näinpä 
myös tulikärpäsiä ensimmäistä kertaa 
elämässäni. Muuten ötököitä oli saarella 
hämmästyttävän vähän, mikä oli pienoinen 
pettymys, ainakin minulle. Käärmeitäkään 
ei enää ole, sillä eräs paikallinen kertoi, että 
joskus laivojen mukana tulleet käärmeet 
hävitettiin myöhemmin saareen tuoduilla 
mungoilla. Nykyään haarakielet loistavat 
poissaolollaan ja mungot syövät lintujen 
munia sekä muuta, mitä kiinni saavat.

No entäs ne ihmiset sitten? Karibia on rento 
paikka, ehkä rennoin missä olen tähän 
mennessä käynyt, ihmiset ovat aidosti 
ystävällisiä ja huomaavaisia, eikä pohjolan 
juroudesta ole tietoakaan. Saarella oli 
todella kotoisa tunnelma, kaikki tervehtivät 
toisiaan ohi kävellessä ja juttelivat niitä 
näitä, jos vain pysähtyi itse ja avasi suunsa 
- Caribbean vibe. Toisaalta, olisin minäkin 
yhtä hymyä, jos asuisin siellä. Afrikkalaista 
alkuperää olevien paikallisten keskellä 
kaksi blondiakin saivat pötköttää rauhassa 
rannalla, jos niin pyysivät, kaduilla kävely 
onnistui myös ongelmitta, ei todellakaan 
ollut päällekäyvää sakkia, niin kuin monissa 
muissa maissa. Toki vaaleahipiäiset 
skandinaavit saivat huomiota, mutta 
huumorilla ne kuitattiin. Saaren plussaksi 



luen myös yhteisen kielen, virallinen kieli on 
englanti, mikä helpottaa kommunikointia 
kantaväestön kanssa huomattavasti. Tosin 
Barbadoksen murre, bajan, kuulostaa 
hyvin paljon Jamaikan vastaavalta ja paikka 
paikoin varsinkin vanhemman polven väen 
puheesta oli todella vaikea saada selvää, 
mutta siitä huolimatta murre kuulosti 
veikeältä!

Saarella on paljon tekemistä, varsinkin 
rannoilla voi harrastaa kaikkea aktiivista, 
mm. vuokrata vesijettejä, kanootteja, 
mennä banaaniveneen kyytiin, 
sukeltaa, snorklata ja paljon muuta. 
Henkilökohtainen suosikkini oli risteily 
suurella purjeellisella katamaraanilla, 
hintaan kuuluivat snorklausvehkeet, 
buffetlounas ja rajoittamattomat drinkit. 
Veneen takaosassa oli liukumäki, joka 
oli tietenkin hauskempi vaihtoehto 
portaille. Yhden stopin aikana kelluimme 

vesipatjoilla ja henkilökunta toi drinkit 
veteen tarjottimilla, jottei tarvitse sen 
takia nousta veneeseen. Niin ja reggae 
pauhasi ämyreistä. Ja aurinko paistoi 
ja merivesi oli linnunmaitoa. Eikai siinä 
muuta, suosittelen kaikille lämpimästi. Se 
vielä, että Barbados on portti lähisaarille, 
kaikki lentokoneet lentävät Grantley 
Adamsin kentän kautta, joten jos pidempi 
reissu Karibialle kiinnostaa, ei muuta kun 
matkaan Bridgetownin kautta!

Niin ja se rommi! Olihan sitäkin, 
Barbadoksella se on hyvää ja vieläpä puoli-
ilmaista!



 
Oulun poliisilaitos on myöntänyt 
rahankeräysluvan nro 8630/1/2012 
Liminganlahden Ystävät ry:lle 25.1.2012. 
Lahjoituksia varten on avattu keräystili 
LiminganOsuuspankissa, tilinumero FI83 
5233 0820 0719 73. Tilisiirrossa pyydetään 
käyttämään viitenumeroa 3010. Keräyslupa 
on voimassa Oulun poliisilaitoksenalueella 
ja keräys päättyy 15.5.2012. 

Keräysvarat lahjoitetaan Limingan kunnalle 
ja ne käytetään lyhentämättöminä 
torninrakentamiskustannuksiin.

 
Yhteistyöstä kiittäen Ulla Matturi 
 
Lisätietoja: Ulla Matturi, 0400-233300 
Liminganlahden Ystävät ry 
www.liminganlahti.fi

Tervehdys!
 
Nyt kerätään rahaa Liminganlahden uutta 
lintutornia varten.  
Liminganlahden luontokeskuksen rannassa 
sijainnut lintutorni kaatui Hannu-myrskyn 
seurauksena 27.12.2011. Jäät vaurioittivat 
myös liikkumisesteisille soveltuvaa 
pitkospuupolkua. Liminganlahden Ystävät 
ry on käynnistänyt rahankeräyksen uuden 
lintutornin saamiseksi luontokeskuksen 
läheisyyteen palvelemaan kaikkia 
Liminganlahden kävijöitä. Liminganlahden 
luontokeskuksessa on vieraillut vuosittain 
20 000 kävijää. Erityisesti koululaisryhmät, 
kokousasiakkaat ja esteetöntä liikkumista 
tarvitsevat erityisryhmät ovat suosineet 
luontokeskuksen palvelurakenteita helpon 
saavuttamisen takia. 

Liminganlahdelle avataan kansainvälinen 
lintuluontokeskus näyttelyineen 
huhtikuussa 2012. Kävijätavoitteeksi on 
asetettu 50 000. Luontokeskuksen palvelut 
laajenevat auditorion, kokoustilan, 
toiminnallisen näyttelyn myötä. Ulkona 
tapahtuva retkeily on aina ollut kävijöille 
tärkeä osa luontoelämystä. Uuden, 
vakaan ja suuremman ihmismäärän 
kantavan lintutornin rakentaminen on 
välttämätöntä. Uutta tornia suunnitellaan 
rakennettavaksi matalan havainnointitason 
päälle. Torni olisi lähempänä vesialuetta ja 
olisi sijainniltaan entistä parempi 
lintujentarkkailuun. 

Virkkulan tornin puolesta
teksti: Ulla Matturi, kuvat: Jari Peltomäki



Kysymykset hallitukselle

1.Nimi?

2.Vuosikurssi?

3.Mistäs solet pois?

4.Pipetti, kumpparit vai karttakeppi, miten 
käytät sitä/niitä?

5.Olisin mieluiten a) vompatti b) poni c) 
nyan cat?, miksi?

6.Isona minusta tulee a) H3N2 b) iso paha 
susi c) Tuksu d) huolestunut vanhempi

7.Luennolla minä a) nukun b) pelaan 
taskubiljardia c) teen käsipieruja d) en osaa 
sanoa

8.Rentoudun mieluiten a) 
hammaslääkärissä b) KS124:ssa c) kemian 
perusteiden luennolla d) gimpissä?

9.Mukaan autiolle saarelle ottaisin a) The 
Cellin b) Biologian Didaktiikan c) Johdatusta 
systemaattiseen kulttuurimaantieteeseen 
d) riistakolmion?   

10.Mitä petoi sullon elikseis, entä pöpöi?

11.Saat Paavo Väyrys -mukin, mitä teet ja 
miksi?

12.Heräät aamulla näätänä, miten toimit?

13.Kummasta päästä banaanin syönti 
aloitetaan?

14.Oletko koskaan ymmärtänyt 
muurahaisia päällekäin?

15.Miten se?

Hallitus 2012 esittäytyy
kysymykset: Nico Alioravainen, kuva: Miia Myllylahti

Ylärivi vas. oik.: Sepe, Karo, Ninnu, Janette, Hanna, Mira, Miia, alarivi: Stiina, Sirkku,  
    Sonja ja Emmi



Puheenjohtaja

1. Sirkku aka Emberiza foliata

2. 2009

3. Lensin tänne kaukaa etelästä.

4. Kumpparit ovat ekologin paras kaveri. 
Niillä pärjää ihan missä vaan.

5. Poni, koska ne on söpöi eläimii. Mun 
nimi olis Tähtisade.

6. Huolestunut vanhempi. Tosin annan 
mun lapset adoptoitavaksi kun ne täyttävät 
10 vuotta. Enkä halua niitä enää takaisin. 
Ikinä. 

7. Nukun, se on todistetusti tehokkain 
opiskelukeino.

8. Gimpissä, siellä on sopivan viileätä ja 
kummistuskin on seurana

9. Riistakolmion. Olisi ainakin tekemistä, ja 
hyvällä tuurilla voisi päästä pois saarelta.

10. Vaikka mitä, mulla on kaikkee. 

11. Laitan koristeeksi kirjahyllylle ku Pave 
on niiin ihku XD

12. OMG, vähänkö ihkuu, BILEET.

13. Siitä oikeasta päästä.

14. En mä vaan ymmärrä, miten 
muurahaiset voi olla päällekäin????

15. Siten se. 

Sihteeri

1. Emmi Virsula.

2. Noliysi (-09).

3. Tuusulan Kellokoskeltahan mä soljuin.

4. Kumpparit ovat olennainen asuste 
luonnon helmassa nautiskeltaessa. 
Jos ne menevät rikki, reiät voi paikata 
pyöränkumin paikoilla.

5. Olisin hybridi risteytyksestä poni x nyan 

cat eli nyan pony, koska olisi leppoisaa 
elellä sateenkaaria tujauttelevana 
vaaleanpunaisena puolihevoisena. <3

6. Hookolmeänkakkosena näkisi ainakin 
laajalti maailmaa ja olisi mahdollisuus 
parantaa sitä teke-mällä sairaaksi. Ehkä 
mä kuitenkin olisin mieluummin metsien 
wuffe, siispä ulvon: ”biiii-errrr!”

7. Räplään taskujani, mutta en mä oikein 
bilistä handlaa.

8. Kemian perusteet lamaannuttavat 
letkeydellään jopa vuosikausiksi!

9. Ihan liian hoocee kysymys...

10. Olen eliksöinyt … saukon. Ei mulla mitään 
pöpödöndereitä ole, mutta (Pi)elisjoen 
pöpeliköstä voisi saada pöpöeliksen.

11. Tuon sen kiltahuoneelle ruskean 
kullan astiakseni ja länttään siihen 
nimeni jesarille kaiverrettuna, jotta 
isännät eivät vahingossakaan hävittäisi 
sitä ongelmajätteeseen tai kompostiin. 
Muki muistuttaisi sinnikkäästä elämän 
asenteesta: aito väyrynenhän vajottuaankin 
päätyy aina pinnalle.

12. Pistän haisemaan ja lähden Lipastolle.

13. Ensin banskulta niskat nurin ja sitten 
vasta suuhun.

14. Ehkä niitä vaan keottaa.

15. As you wish eli perus jees!

Sisäministeri

1. Hanna Tuppurainen

2. 09 eli kolmonen.

3. Kajjaanista (oikeesti kolome jiitä muttaku 
Jojensuu vei yhen).

4. Pipetti ja karttakeppi vissiin sitten. Käytän 
niitä hyvin harkiten. Tai sitten en.

5. c)Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan 
Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan Nyan

6. Varmaankin b) eli Iso Paha Susi eli Big 
Bad Wolf (oottehan varmasti kaikki nähny 



sen Duck Saucen musiikkivideon?).

7. d) En osaa sanoa. En muista mistään 
luennoista mitään.

8. d) Gimpissä.

9. a) Cellistä olisi varmaankin hyvin paljon 
hyötyä siellä, veikkaan.

10. Oon varma, että näin kerran 
Suomussalmella suden, mutta kukaan ei 
uskonu mua, niin nyt en usko enää itekään. 
:( Mutta mummi oli kerran marjassa (hyvin 
mahtu) ja tuli kuulemma karhu vastaan 
(kummasti sekin mahtu). Ai niin ja ne 
pöpöt. Ai mitä on itellä ollu? No en kerro. 

11. Lahjoitan sen mummulleni (huom. 
tää on siis eri mummo kun edellisessä 
vastauksessa). Se osais varmasti arvostaa 
sitä. Joka vaalien alla se yrittää pakottaa 
mut äänestämän keskustaa. Terveisiä 
mummulle <3

12. Muutan nimeni Haisuksi. Oisin siis 
Haisu-näätä, hehee.

13. No en tiiä, mutta ainakin siitä toisesta 
päästä - siis siitä mustasta - pitää ottaa 
pieni pätkä pois aina, koska oon siis kuullu 
jostain että se täytyy ottaa pois. En tiiä 
miksi. Eli voi aloittaa kummasta päästä 
vaan, kunhan ottaa sen toisen pään ensin 
pois. Jostain syystä.

14. Ne oli päällekkäin ne muurahaiset. Mä 
en tiä mä en oo ikänä niinku ymmärtäny ite 
että mitä tarkottaa tämmönen.

15. Vaikka jotenki.

Varapuheenjohtaja

1.Stiina Lehmus

2. loistavanmahtava 2011!

3. Serkunserkun/kaverinkaverin tupareista. 
Vähän harmittaa kun se oli tehny 
vesimeloonin näkösiä hyytelöjuttuja.. Ei 
kun toi oli viime viikonloppuna! Nyt oon 
poissa kaverini isosiskon tupareista. Turku 
ja Tampere...why you not closer??!

4. Kumpparit! Koskenlaskuun käyttäisin

5. nyan cat! koska koen olevani yhtä 
sympaattinen ja rakastettava ja 
epähermojaraastava ^^

6. todennäkösesti huolestunut vanhempi, 
mutta sanotaan nyt iso paha susi. 
Toivottavasti en tästä ainakaan ihan 
hirveästi  isommaksi muutu..

7. teen varmaankin noita kaikkia..

8. tä on paha.. Ehkä kemian perusteiden 
luennolla, koska siellä oli mukavimmat 
penkit. Onhan siis hammaslääkärissäkin 
mukavat penkit, mutta sitten siellä tökitään 
ikeniä inhottavasti terävillä jutuilla. 
Ei kun mitä! Onko KS124 se missä on 
kasvienlajintuntemukset? Siellä sitten :D 
voi niitä ihania iltapäiviä (ja sitä yhtä yötä) 
siellä istuskellen nenä kiinni savijäkkäröissä

9. No hui! Vaihtoehdoista tiiän ainoastaan 
The Cellin ja sitä en kyllä mukaani ottais..

10. en pidä hirvistä.. ne tuijottaa 
pelottavasti..

11.Tätä mietin pitkään ja hartaasti, 
googletin jopa miltä tuo näyttää, mistä 
sitten tulinkin siihen tulokseen että 
lahjottaisin sen eteenpäin koska mukin 
värit eivät sovi sisustukseeni

12. En todennäköisesti muista että sängystä 
on hyvä nousta heräämisen jälkeen ja 
nukahdan uudestaan, koska mitäs sitä 
ihminen muuta sängyssä tekisikään.. 
Varsinkaan jos on näätä! Mutta siis hienoa 
herätä näätänä koska näädät varmasti 
pääsee Näädänpesään (vaikka niillä oliskin 
väärän värinen ranneke!!)!

13. Jos sen kuorella aikoo liukastuttaa 
jonkun niin sitten tietenkin siitä päästä 
jossa ei ole sitä tiittiä. Noin avaaminen on 
vaikeampaa, joten jos kuorelle ei ole muuta 
jatkokäyttötarkoitusta, kuin loppusijoitus 
kompostiin, voi avaamisen suorittaa 
banaanin toisesta päästä strönksäävän tiitin 
avulla (mikä on huomattavasti helpompaa)

14. Jaa-a syvällisesti pohdittuna en 
kyllä oikeastaan. Tä ei nyt ihan auennu 
meikäläiselle tää kuvaus

15. no ei kuulu sinulle! O__o



Tiedottaja

1.Sonja Viljamaa 

2. Kakkosvuoden BT(?) olen. 

3. Vaasasta. Mukava merenrantakaupunki 
noin 300km täältä etelämpään. 

4. Hankala paikka... Jos vaikka kumpparit 
jalkaan ja pipetti kouraan? Karttakepin 
jätän suosiolla muiden hommiksi.

5. Totta kai nyan cat! Nyanyanyaa~ 
Vompatitkin ovat kyllä mukavan 
pyöreänpulleita :3 Ja ponitkin ovat 
hauskoja, sillä tietääkseni ystävyys on 
taikaa.

6. Isoa minusta ei tule koskaan, mutta voin 
vaikka olla keskenkasvuinen ja ajoittain 
lievästi äkäinen koiraeläin.

7. e) Taiteilen abstraktia tajunnanvirtaa 
ruutupaperille. 

8. Gimpissä. Olen kolopesijä, joten Gimpin 
luolamainen tunnelma sopii minulle 
mainiosti.

9. Cellistä olisi moneksi: Tylsimmät sivut 
saisi sytykkeeksi, mielenkiintoisimpia 
voisi lukea ajankuluksi ja cd-levyn 
avulla voisi ehkä hypoteettisesti saada 
nuotion syttymään, jos osaisi heijastaa 
auringonsäteitä oikein..?

10. ...täh? 

11. Voisin vaikka lahjoittaa sen 
kiltahuoneen kaappiin, sillä se olisi 
luultavasti teeämpäriksi minulle liian pieni.

12. Huomaan joutuneeni mukaan 
joko fantasiakirjaan tai erittäin outoon 
tosielämä-fanficciin, joten etsin ympärilleni 
tilanteeseen sopivan seikkailijajoukon ja 
lähden suorittamaan elämää suurempaa ja 
eeppistä tehtävää. Näätänä. Jep.

13. Toisesta. 

14. Enpä ole tainnut, valitettavasti. 

15. Niin tai näin, vai olisiko se peräti noin..? 
Niin, ja mikä se? Ai sekö? Joo, just niin! 

Ympäristöministeri

1. Peetu ”Sepe” Rytkönen

2. 2010

3. Kuopijosta

4. Pipetti, kapseloin Na-alginaatilla 
siemeniä.

5. Vompatti, koska rabies.

6. Huolestunut vanhempi. Vaadin 
kaatoluvan jokaiselle 500km säteellä 
olevalle vompatille.

7. Nukun, koska optimoin vapaa-aikani.

8. Gimpissä, koska thaimaalaiset ottopojat.

9. The Cellin, koska empiirisesti todettu 
opinnoissa erinomaiseksi tyynyksi.

10. Pedoissa pari puumaa ja karhua. Pöpöi 
en oo laskenu, mut oon valmis jakaa niitä 
muillekin jotka tahtoo.

11. Juon kahvia, koska tee on homoille.

12. Olisin tahtonut olla fretti. Murjotan.

13. Siitä oikeasta.

14. Oletko sinä?

15. Kuinka hän?

Ulkoministeri

1. Mira Niemelä

2. 2009

3.

4. Kumpparit ehottomasti, pipettikin käy 
ja karttakeppi ois toiveissa. Huolettomasti, 
tarkasti, pätevästi.

5. Itsekin yöeläimenä samaistun eniten 
vompattiin, onhan se niin söpöki :)

6. Tuksu, kun työttömänä rahanpuutteissani 
pyrin epätoivoisesti seurapiirielämään 
etsimään rikasta miestä.

7. Nukun, yleensä kotona.



8. Hammaslääkärissä, mikäs siinä 
maatessa kuola poskella. Pikkusena oli 
aina kiva ko sieltä sai kivan hammasharjan 
ja hampaidenpesukalenterin, josta sai 
raaputtaa yhen luukun aina hampipesun 
jälkeen :)

9. The Cellin, ois ainaki nuotionsytykkeitä 
vähäksi aikaa!

10. Munahaukka ja H1N1

11. Veisin kiltikselle kahvimukiksi, koska 
siellä se saisi varmasti ansaitsemansa 
arvostuksen ja kohtelun!

12. Lyön herätyskellon kiinni ja jatkan unia.

13. Etupäästä, ei kantapäästä!

14. Ikuinen mysteeri, ei voi ymmärtää. 
Tässähän ois jollekin tulevalle tutkijalle 
kuuma tutkimusaihe.

15. No sepä se!

Taloudenhoitaja

1. Karoliina (Karo/Rakoliina/Kaloriina/
Rako) Takalo

2. 2010

3. Kerran olin pois, jos en ihan kokonaan 
pois niin ainaki ihan älyttömästi myöhässä. 
Tä.

4. Pipetti. Harvinaisen tarkkaa 
käsityöskentelyä.

5. Nyan cat! Mielettömän hauska ja 
hyvännäkönen. Ja sillä on leipä selässä.

6. H3N2,”Mama always said life was like a 
box of chocolates. You never know what 
you’re gonna get.”

7. En kyllä todella osaa sanoo. Ote eräästä 
luennon muistiinpanoista: Hemoglobiini 
kasveilla, kuljettaa typpeä, tylppioksidi 
jotain... +tärkeä, muutta ei olla vielä ihan 
varmoja, tai tiedetän jotain --> sitten vielä 
jotain toisia mistä ei tiedetän mitään.

8. Kemian perusteiden luennolla, aina 
ku ne on niin mun ei tarvi mennä sinne. 
AAHAAHHHAAA.

9. a) The Cell - eniten poltettavaa.

10. Ei oo ikinä mitään.

11. Juon siitä kaakauta ja pohdin missä 
loppuu Paavo ja missä alkaa tupee.

12. Lähtis bussilla kouluun

13. Se on aina se pää minkä saa auki.

14. Tottakai. Päällekkäin.

15. Loistavastihan se

Nakkiministeri

1.  Janette Hautaluoma

2.  Nollaysi

3. Karviasta (merkittävä vaikutus 
väkilukuun)

4. Kumpparit jalassa aina puljaan, 
karttakeppiä käytän vallan välineenä.

5. Poni, jolla on kyljessä siisti tatska.

6. Huolestunut vanhempi

7. En osaa sanoa, paitsi vierustovereille.

8. Hammaslääkärissä; mukava tuoli ja 
pehmeä poran ääni.

9. The Cellin, sillä varmaan saisi tapettua 
jonku elukan.

10. No ainakin siili ja homesieni.

11. Otan hammasmukiksi ja odotan että se 
kolahtaa pesualtaaseen niin kuin

muutkin rumat mukit tekevät toinen 
toisensa perään.

12. Toivon parempia aikoja.

13. Kummasta vaan aukee paremmin.

14. Monessako kerroksessa?

15. Ei se ihan putkeen.



KOPO-ministeri

1. Ninnu Korpi

2. 2010

3. Seinäjoelta, Etelä-Pohojanmaalaasia 
siis...

4. Kumpparit, ainut oikea varustus missä 
vaan. :)

5. Nyan cat, elää ikuisesti?

6. Huolestunut vanhempi. Jos mut 
paremmin oppii tuntemaan niin ymmärtää 
kyllä miksi.

7. En todellakaan osaa sanoa, epäilen 
osaako kukaan.

8. Täytyy sanoa kemian perusteiden 
luennolla, ne nukutaan yleensä ohi.

9. The Cellin, ainut minkä noista tiesin :(

10. No ei kait!

11. Vien kiltikselle, ei niin väliä jos se menee 
rikki tai katoaa.

12. Meen takasin nukkumaan...

13. Ihan siitä päästä mistä se satutaan 
alottamaan.:)

14. Tietenkin?

15. Loistavasti.:) Kuinkas muutenkaan?

SOPO-ministeri

1. Moi, oon Miia (uusi SOPO) 

2. Opiskelen kolmatta vuotta. 

3. Moon pois Kuusankoskelta, Kouvolan 
lähistöltä. 

4. Valitsen kumisaappaat, koska käytän 
niitä boolimaljana aina silloin tällöin.

5. Mun tavoite elämässä on olla c) nyan 
cat, sillä kukapa ei haluaisi olla niin 
suosittu, söpsäkkä ja värikäs. Mua olisi 
myös jaksettu katsoa kymmenen tuntia 
putkeen 10 127 129 kertaa. 

6. Luultavasti päädyn Tukiaiseksi Tukiaisen 
paikalle, sillä vaikka myös nyan cat on 
pinkki, osaan tanssia yhtä hyvin kuin Tuxu 
ja glamourelämä on ehkä enemmän mua 
varten kuin Youtube-julkisuus.

7. Luennoista en tiedä, ei ole muistikuvia. 
Joskus olen nähnyt YB211 sisäpuolelta.

8. Paras rentoutumispaikka on siis 
ehdottomasti gimp, vaikka palvelusväkeä 
ei olekaan vielä hommattu ja kahvi jäähtyy 
talvella liian nopeasti.

9. Autiolla saarella riistakolmio olisi 
varmasti kätevin, sillä se mahtuu 
tarvittaessa taskuun eikä ainakaan lopu 
kesken, kuten kirjan kanssa voisi käydä (ja 
muutenkin, lukutaito on ihan yliarvostettu 
asia).

10. Petoist en tiedä. Enkä pöpöistä.

11. Laittaisin kehyksiin ja seinälle, koska 
äiti tykkäisi.

12. Perustaisin menestyvän 
asianajajafirman.

13. Banaanin syömisen aloitan aina 
keskeltä poikittain.

14. Onko tää kompa?

15. No, miten se!



Petonurkka
Tällä palstalla on tarkoitus paljastaa 
metsiemme eläinten todelliset 
luonteenlaadut ja antaa myös vinkkejä, 
miten näiden vitsausten kanssa tulisi 
toimia. Ensimmäisessä jaksossamme 
kurkistamme turvallisen sähköaidan 
takaa syystäkin paniikkia aiheuttavaan 
vitsaukseen – suteen. 

Susi - Canis lupus brutalis

Susi, tuo pihoihimme pelkoa kylvävä 
brutaali ulvoja, ihmisvauvojen veressä 
kylpevä häikäilemätön teurastaja, jättää 
kaikki kohtaamansa elolliset kylmiksi. 
Jo muinaiset roomalaiset tiesivät kertoa 
tarinaa, jossa susiemo oli kaapannut 
kaksi ihmislasta poikueensa jatkoksi ja 
ruokkineen heidät pulleiksi. Ja tämän 
kaiken vain tietysti siksi, että läskeissä 
lapsissa riittää enemmän syömistä. 
Niinkuin Romulus ja Remus aikanaan, myös 
nykyään Suomen kansalaiset joutuvat 
näiden nelijalkaisten pyöveleiden uhreiksi 
päivittäin. Erityisesti Turku on joutunut 
satapäisten susilaumojen silmätikuksi. 
Suden pelko ei ole mitään tuulesta 
temmattuja huhupuheita, sillä luotettavien 
lähteiden mukaan yksi susi syö vuodessa n. 
4500 poroa (Paliskuntain yhdistys. 2011.) 
. Tämä luku ei sisällä suden huvikseen 
tappamia poroja, joita varovaistenkin 
arvioiden mukaan lienee ainakin saman 
verran kuin syötyjä. Mutta porot eivät 
yksinään tarjoa nälkäiselle sudelle 
tyydytystä ruokavalioon, vaan tietysti 
kotikoirat ja pikkulapset muodostavat 
tärkeän osan päivittäistä ruokavaliota, joita 
susi ahnaasti nappaileekin hiukopalaksi 
muutamia kymmeniä päivän mittaan. 
”Niin pelottaa nuo sudet, että kohta 
joutuu ite ampumaan vaimot ja lapset, 
etteivät raukat joudu suden suuhun!” 
toteaa eräs paikallinen mies murheissaan. 
Poroisäntien, Metsästäjäinliiton ja 
Hysteeriset Kotihoidontuensaajat ry:n 
teettämien laskentojen mukaan susia on 
Suomessa hengissä toistaiseksi useita 
tuhansia. Sudet eivät levittäydy Suomen 
kokoiselle alueelle tasaisesti vaan, viekkaat 

veijarit päivystävät vahtivuoroin niin ala-
asteikäisten koulumatkojen varrella sekä 
koirapuistojen ja poroerotteluaitausten 
välittömässä läheisyydessä. Valtion toimiin 
ollaan monella taholla tyytymättömiä 
susien hyökkäysten torjumisessa. ”Miksei 
kukaan tee heti jotain? Turha pyrokratia 
pois ja sudet pois Suomesta!” filosofoi Pena 
Ylänteeltä. Hän myös nostaa sellaisenkin 
seikan esille, että esimerkiksi auton alle 
jääneen tai itse haulikolla lopetetun koiran 
tai lapsen merkkauttaminen susivahingoksi 
on nykyään luvattoman työläs prosessi. 
Vihdoin onkin saatu valmiiksi laaja tutkimus, 
jonka tarkoituksena on vähättelemättä 
arvioida Suomen susikanta ja lisätä suden 
tappaminen kansalaisvelvollisuuksiin. 
Sen toteuttamiseksi tarvittiin molempien 
Suomessa ilmestyvien iltapäivälehtien 
useita toimittajia, jotka poimivat 
silminnäkijähavaintoja mm. internetin 
keskustelupalstoilta ja sanomalehtien 
tekstiviestipalstoilta laskiakseen tarkan 
populaatiokoon. Tutkimuksen perusteella 
koteihinsa lukittautuneet ihmiset 
esittävätkin susiongelman ratkaisemiseksi  
kaikkien täysikasvuisten susien välitöntä 
kaatamista minkinrehuksi, poikaset voidaan 
laittaa eläintarhahäkkeihin sähköaitojen 
taakse, koska ne ovat vielä söpöjä. Valtiolta 
odotetaankin nyt kiivaasti kaatolupia, 
mutta asia ei ole täysin mutkatonta. Osa 
itä- ja pohjoissuomalaisista pelkää, että 
kaatolupia myönnettään vain pahimpia 
susivahinkoja kokeneen Turun alueelle. 
”Kyllä meki halutaan niitä tappaa, se 
on kohtuus.” vaatii nimimerkki ”Ihmisiä 
mekin olemme” eräässä yleisönosaston 
tekstiviestissä. 
Joulu-tammikuussa tehtyä tutkimusta on 
laajalti kiitelty demokraattisuudesta, sillä 
kyllä kansa tietää maastolaskentoja tekeviä 
tutkijoita paremmin, paljonko niitä elukoita 
oikein on. Metsästäjäliitto kiitteleekin 
aiempaa tehokkaampaa havainnointi tapaa 
vuolaasti: ”Tutkijat tekevät populaatiokoon 
arvioita seurantalaskelmien avulla, 
nämä toimintatavat on tietysti tällaisilla 
petotiheyksillä riittämättömiä, koska 
ei kenenkään apuraha riitä kaikkien 
susien seuraamiseen.” Nyt käytettyjen 
standardoitujen epäsuorien havaintojen 
ja mutu-tuntumaan perustuvaan hysterian 



uskotaankin olevan tehokkaampi 
tapa paljastaa näiden yhteiskuntaan 
pesiytyneiden loisten tarkka lukumäärä. 
”Havainto voi olla mikä vain, epäilyttävä 
ääni tai liike, tumma hahmo metsänrajassa, 
isohko tai keskikokoinen koira- tai kissaeläin 
tai vain tunne siitä että joku tarkkailee. 
Näin saadulla aineistolla ei yksikään 
lapsenlahtaaja jää huomaamatta.” myhäilee 
eräs metsästäjä. Havainnointiaikakin oli 
tutkimuksessa ihmisille sopivaan aikaan 
kuudestatoista puoleen yöhön. ”Silloinhan 
me kotona ollaan niitä kattomassa, ei niitä 
valosalla näyttäydy niin ovelia ovat, ja 
muutenkin hankalaa kun itekin olen työssä 
käyvä ihminen.” napauttaa eräs lapsensa 
kellariin lukinnut huolestunut vanhempi. 
Vastaavasti eri tahoja, jotka ovat susien 
ampumista vastustaneet, on arvosteltu ja 
syytetty metsien sodomiittien kätyreiksi, 
tai muuten hurahtaneiksi hihhuleiksi. 
”Seuraavaksi varmaan ne haluaa karhuja 
tänne meidän lapsia syömään, kuka sitten 
korvaa kysyn vaan?” tähdentää eräs 
tutkimukseen osallistunut veronmaksaja. 
”Pakko on nyt tutkijoidenkin uskoa kun 
minä omin silmin näin että metsässä oksat 
heiluivat, susi oli varmasti.” kommentoi 
eräs järkyttynyt sudenilmiantaja 
tuoreeltaan tapahtumia.  Soraääniä 
päästelevät luontoihmiset väittävät, että 
ylilyöntejä olisi metsästyksessä tapahtunut. 
Tavoittamamme metsästäjä toteaakin 
tyynesti moisiin väitteisiin, että: ”Me 
ollaan pidetty kiinni siitä, että yhtä lupaa 
kohden ammutaan vain viisi sutta. Se mitä 
susia ammutaan kaikkina muina eläiminä 
on mielestäni jokamiehenoikeus. ” Myös 
siihen, että olisi epähuomiossa ammuttu 
vääriä susia tai vääriä eläimiä, vastaa hän 
maltillisesti: ”Enempi parempi, eikä me 
nyt jumalauta joudeta alakaa kattomaan 
ketä ammutaan, se on sekunneista kiinni 
meneekö oma ja koiranki henki kun peto 
on irti. Nappi ottaan saman tien kun 
pusikossa liikahtaa.” , ja kulauttaa loput 
punssipullostaan kaadon merkiksi.
Myös poroisännät ovat tyytyväisiä tulokseen 
ja toivovat, että heidän elinkeinonsa 
on viimein turvassa. Valitettavasti 
emme tavoittaneet ketään lausuntoja 
antamaan, koska kaikilla oli kova kiire 
merkata naapuripaliskunnan porot omaan 

merkkiin ennen erottelua. Heitä työllisti 
myös autokolareissa menehtyneiden 
porojen merkkaaminen susivahingoiksi, 
sillä se on hyvin aikaa vievää puuhaa. 
”Perkeleen pyrokraatit” murahtaa eräs 
isäntä täyttäessään kaatolupahakemusta. 
Metsästäjät odottelevatkin nyt valtion 
päätöstä iloisin mielin, liipasinsormet 
syyhyten. ”Kyllä me siitä lähdetään, että 
yksikään elukka ei henkitä enää kesään 
mennessä.” hehkuttaa eräs metsästäjä 
ja tyhjentää kiväärinsä lippaan puussa 
istuneeseen metsonnäköiseen hirveen.  

Nyt sinäkin voit olla mukana hyvässä 
asiassa. Jos epäilet havainneesi suden 
tai ison koiran tai tummiinpukeutuneet 
henkilön, ilmoita havainnostasi välittömästi 
ja vailla itsekritiikkiä iltapäivälehden 
toimitukseen. Kyseessä on todennäköisesti 
susi, tai pahimmassa tapauksessa susi 
lammasten vaatteissa. Vetäydy lukkojen 
taakse odottelemaan, että paikallinen 
metsästysseura on kaatanut kaikki oravaa 
suuremmat nelijalkaiset lähialueelta 
(100 neliökilometriä). Muista, että 
juuri sinä olet tässä uhri, joten kerro 
rohkeasti viikkolehdille koskettava 
selviytymistarinasi.

Kapakalastaja Kyösti Saunamursu
Kirjoittaja on asiaan perehtymätön 
petoyhdyshenkilö.

Metsästäjä on juuri määrittänyt suden 
koiransa jättämien jälkien perusteella.



Fuksit 2011 esittäytyvät!

1. Kuka olet ja mistä tulet? 
2. Miksi hait bilsalle? 
3. Mistä pidät/mitä harrastat? 
4. Mikä on lempivärisi? 
5. Mikä on tärkeintä elämässä?

Heidin ryhmä:
1. Mikael Elfving 22 v 
2. Raisiosta 
3. Harrastan sulkapalloa,jalkapalloa ja 
kalastusta 
4. Punainen on lempiväri 
5. Tärkeintä elämässä hyvinvointi ja 
läheiset

Fuksien vuoro
1. Leena Hanhimäki Kauhavalta. 
2. Lukiossa bilsa kiinnosti ja yksi 
varteenotettava ammattivaihtoehto oli 
bilsanopettaja. 
3. Tykkään lapinporokoirien kanssa 
riehumisesta ja pianoa hakkaan 
säännöllisen epäsäännöllisesti. 
4. Mettänvihiriä tiätysti. 
5. Olla tyytyväinen tekemisiinsä.

Ahoi! 
Oon Hannilan Antti ja ponnistan 
alkujaan Heinolasta. Kun ala-asteen 
ensimmäisellä luokalla pyydettiin 
kirjottamaan/piirtämään, mikä minusta 
tulee isona, piirsin itseni Amazonin 
sademetsään poseeraamaan jaguaarin 
(ei se auto) viereen ja kirjoitin kuvan 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Auli, Saara, Marianna, Antti, Karoliina, Elli, Elina, Mikael, 
alhaalla Leena ja Matti.

kysymykset ja kuvat: 
Taina Romppanen



alle “eläintieteilijä”. Eksyin kuitenkin 
jossain vaiheessa matkalla ja en ole vielä 
eläintieteilijä (tosin en ole mielestäni 
vielä isokaan). Tampereella suorittamani 
insinöörin amk-tutkinto oli tyhjä arpa 
ja haisteltuani alaa jonkin aikaa, lähdin 
yksin vuodeksi kiertämään itäistä 
pallonpuoliskoa ja miettimään mitä 
oikeasti elämältäni  
haluan. Viimeistään Borneon viidakoissa 
villiä orankia silmiin katsoessa tajusin, 
että haaveeni on työskennellä villieläinten 
parissa. Nyt olen täällä jahtaamassa 
unelmaani. Harrastuksiini kuuluu mm. 
kaikenlainen omatoimi-/seikkailumatkailu, 
sukeltaminen, lumilautailu, valokuvaus ja 
musiikki.

1. Elina Heikkala, Oulusta 
2. Tekniikan opiskelu ei jaksanut motivoida 
3. Tykkään harrastaa liikuntaa silloin, 
kun sitä joskus ehtii.. Muuten harrastan 
aktiivista kiltatoimintaa vielä teekkarina. 
4. Sininen 
5. Unelmien toteuttaminen.

1. Auli Heikkilä Kannuksesta 
2. Se on minusta mielenkiintoista 
3. Pidän musiikista ja lukemisesta 
4. Vihreä 
5. Toiset ihmiset

Olen Marianna Hasari ja ihan täällä 
Oulussa oon asunu koko elämäni. Bilsalle 
hain ekana siitä syystä etten ollut ihan 
varma mitä haluan ja minne haluan ja 
kevät oli niin kiireinen kirjotusten parissa. 
Bilsa tuntui helpolta ratkaisulta koska 
olin aiheesta kovasti kiinnostunut jo 
lukiossa, enkä kokenut olevani valmis 
vielä muuttamaan Oulustakaan. Harrastan 
monipuolisesti urheilua, lenkkeilen ja 
salilla käyn ahkeraan, talvella hiihdän ja 
muutenkin tykkään liikkua luonnossa. 

Lempiväriä en oikein osaa sanoa tykkään 
niin paljon eriväreistä. Elämässä tärkeintä 
minulle on perheeni ja oma sekä 
läheisteni terveys ja hyvinvointi.

1. Olen Matti Heikkinen ja tulen 
Puolangalta noin 130 km päästä Oulusta. 
2. Hain jo kolmatta kertaa bilsalle, koska 
luonto on aina kiinnostanut pienestä 
pitäen  
siitä lähtien, kun isä vei minut ensi 
kertaa kalastelemaan ja metsästämään. 
Mummola on  
myös ollut keskellä korpeä ja siellä aika 
kului pienenä rattoisasti. 
3. Harrastan punttisalilla käyntiä ja 
metsästystä. 
4. Perhe ja tyttöystävä. Terveys ja luonto 
tulevat myös siinä rinnalla. :)

1. Elli Heikura, 20 vee, ihan täältä Oulusta. 
2. Biologia on jo muutaman vuoden ajan 
ollut se ykköskiinnostus näin opiskelun 
kannalta. Erityisesti genetiikka ja 
evoluutiojutut kiinnostavat.
3. Tanssipelattua tulee useamman 
kerran viikossa, minkä lisäksi aloitin nyt 
syksyllä judon. Muuten kulutan aikaani 
tietokonepelien ja kirjojen parissa. Soitan 
myös klarinettia, tosin en tällä hetkellä 
ole mukana missään orkesterissa. Tietyssä 
määrin olen oppinut nauttimaan jo nyt 
syksyn aikana bailaamisesta ja kapakassa 
istumisestakin, kunhan hyvää seuraa 
riittää. Ja biologialla sitä tuntuu riittävän!
4. Vihreä ehdottomasti, niinkuin olette 
varmaan vaatteista huomanneetikin :) 
Musta ja violetti on kans ihan kivoja. 
Murretun oranssin sävytkin kelpaavat.
5. Öööh... Biologisessa mielessä 
omien geenien siirtäminen seuraavalle 
sukupolvelle, mutta tuskin te ihan tätä 
näkökulmaa ajattelitte... Ehkä se, että 
pystyy ”toteuttamaan itseään” elämään 



niin kuin itse tahtoo, ilman liikoja 
kompromisseja tai katumista. Ja ystävät/
kaveritkin on mukavia olemassa :) Ja 
vieläköhän sitä pitäisi näin loppuun toivoa 
sitä maailmanrauhaa?

1. Karoliina Heiskanen Sievistä 
2. Rakkaudesta biologiaan 
3. Liikkumisesta luonnossa ja 
pelikentilläkin :) 
4. Tummanruskea 
5. Että elää jokaista päivää täysillä!

1. Saara Hämäläinen, Joensuusta olen 
kotoisin. 
2. Se on aina ollut pienestä pitäen 
kiinnostuksen kohde. :) 
3. Tykkään taiteilla ja tanssia, mutta nyt 
viime aikoina on jäänyt vähiin. :( 
4. Turkoosi on kiva. :) 
5. Onnellisuus, tietenkin!

Ninnun ryhmä:
1. Olen Konsta Happonen ja tulen 
asfalttiviidakosta 
2. Koska elämä on ihmeellistä ja tahdon 
sankariekologiksi! 
3. Miellyn musiikista, muksuista, 
molekyylievoluutiosta... maininnen myös 
metsän mörriäisineen.
4. Metsäimarrematon heijastama vihreä 
aamuhämärässä. 
5. Monimuotoisuus

1. Jonna Hänninen, Suomen ilosimmasta 
kaupungista eli Kemistä 
2. Vihiriä on kiva väri. 
3. Tykkään kaikesta kauniista: luonnosta, 
eläimistä, ruuasta, rakkaudesta ja 
joogasta. 
4. Vihiriä 
5. Lämpö ja lempi
1. Olen Riikka Jarkko ja tulen 
Rovaniemeltä. 
2. Hain bilsalle, koska se on aina 
kiinnostanut ja aika oli jotenkin otollinen. 

Vas. oik. Tomi, Ismo, Aila, Jens, Kirsi, Jonna, Mari, keskirivi: Mervi, Maija, Riikka, 
alhaalla Sini.



3. Harrastan kaikenlaisia käsitöitä ym. 
näpertämistä. Kesäisin on mukava viettää 
aikaa  
mökillä ja ulkoilla. Marjastus ja sienestys 
kuuluvat tietysti syksyisiin harrastuksiin. 
4. Lempivärejäni ovat kaikki 
vaaleanpunaisen ja violetin sävyt. Ja tämä 
on tietysti  
yleinen vitsien aihe kavereiden 
keskuudessa:) 
5. Tärkeintä elämässä on miesystäväni 
ja yhteinen kotimme sekä tottakai 
vanhemmat ja veli.

1. Olen Juntusen Sini, 20-vee likka ja 
eksyin tänne Ouluun Pohjois-Savosta 
Kiuruvedeltä. 
2.Hain bilsalle, koska aina oon ollu 
luonnosta ja kaiken maailman ötököistä 
kiinnostunut  
ja ”metässä sielu leppää”. Ja ajattelin että 
bilsassa olisi myös vähän haastetta, etten 
ihan helepolla pääse. Tähän mennessä 
ainaki on ollu kiva räpeltää kaiken 
maailman rehuja  ja elukoita. 
3.Pidän yllättäen kaiken maailman 
karvaturreista ja harrastuksiin kuuluu vähä  
kaikenlaista leipomisesta, piirtelystä ja 
lenkkeilystä ihan vaan suklaan syöntiin ja  
lueskeluun. Muumeja ja Alfred J. Kwakkeja 
on kiva tuijotella yön pimeinä tunteina. 
4.Lempivärini on auringonkeltainen 
5.Tärkeintä elämässä on elää kuin 
viimeistä päivää.

1. Aila Kainulainen, Kuopio 
2. Hain bilsalle, koska sain lukiossa 
päähäni, että haluan opiskella biologiaa 
3. Harrastan lenkkeilyä 
4. Lempivärini on sininen 
5. Tärkeintä elämässä on perhe ja ystävät

1. Kirsi Oulusta. 
2. Ympäristöasiat tuntu kiinnostavilta. 

3. Luen, kiipeilen ja talvella lasken. 
4. Keltanen ja vähän myös vihreä. Ja 
sininen. 
5. Se, että on kivaa ja talvella on paljon 
lunta.

Hei! Nimeni on Mari Kinnunen. Olen 
18-vuotias ja tulen Pihtiputaalta. Hain 
opiskelemaan  
biologiaa, sillä olen jo pikkutytöstä pitäen 
rakastanut eläimiä ja tiennyt aina tulevan  
ammattini liittyvän niihin - niinpä biologia 
tuntui ja tuntuu yhä täydelliseltä alalta  
minulle :) 
Harrastan koiriemme kanssa lenkkeilyä 
ja pyöräilyä, ja viime vuosina olen 
kiinnostunut  
karatestakin. Harrastuksiini kuuluu myös 
ne yleiset: lukeminen, musiikin kuuntelu, 
pelit  
ja elokuvat. Lisäksi olen kiinnostunut 
antiikin Kreikasta ja Roomasta, 
muinaisesta  
Egyptistä sekä mytologiasta. 
Mielestäni tärkeintä elämässä on onni ja 
pienistä hetkistä nauttiminen. Välillä tulee  
pysähtyä rauhoittumaan ja vain rentoutua. 
Myös ilo ja nauru on tärkeää! Nauruhan 
pidentää  
ikää ;)

1.Olen Ismo Laakso. Tulen Savosta, 
Maaningalta
2.Kaikenlainen luontoon liittyvä on aina 
kiinnostanut
3.Pidän Suomen luonnosta joten 
harrastuksiin kuuluu kaikenlainen 
luonnossa liikkuminen.
Noutajakoira harrastus kuuluu myös 
harrastuksiini, kisailen labradorinnoutajani 
kanssa.
Ja urheiluharrastuksena on pesis.
4.vihreä/ruskea
5.perhe/kaverit/terveys



Miran ryhmä:

1. Stiina (huom kaksi i:tä!!) Piikkiöstä 
Turun läheltä. Ulkomailta lähes siis xD  
(monenmonenmonen tunnin matka 
laivalle kuulostaa erittäin eksoottiselta x)) 
2. Bilsa on aina ollu mielenkiintoisaa, 
mukavaa ja helppoa, tuntu parhaalta 
hakea bilsaa  
lukemaan. Ouluun päädyin ihan 
sattumalta, mutta mahtavaa että niin kävi! 
3. Harrastan partioo, ihmisten kanssa 
hengailua, olemista ja elämistä, 
ympäriinsä  
haahuilemista, neliapiloiden löytämistä ja 
liian pitkiä suihkuja.. Pidän musiikista  
-yleensä vähän vinoutuneesta- ja kivoista 
ihmisistä!! 
4. Lempiväri lienee vihree tai violetti tai 
joku siltä väliltä.. 
5. Tärkeintä elämässä on tärkeät ihmiset! 
=perhe kaverit kummipoika<3 ja tutut 
kivat  
mahtavat paikat, kuten lempikiipeilypuut

1. Olen Laura ja kotoisin Rovaniemeltä 
2. Bilsa oli aina yksi lempiaineista, en ollut 
ihan varma mitä haluaisin opieskella joten  
valitsin tutun ja turvallisen vaihtoehdon. 
Kyllä kannatti:) 
3. Tykkään lukea paljon ja katsoa elokuvia 
myös. Sporttipassijumpatkin on tullu 
tutuksi 
4. Hmmm varmaan tummansininen.. 
5. perhe ja ystävät ainakin

1. Olen Essi ja tulen liian pienestä paikasta 
nimeltä Sotkamo. Kainuun korvesta siis, 
jos  
paikkakunnan nimi ei kerro mitään. 
2. Hain bilsalle siinä toivossa, että pääsisin 
joskus aineenopettajaksi. Omat bilsan  
opettajat on ollu niin mahtavia tyyppejä, 
että sen on pakko olla mukavaa hommaa! 
Ja bilsa  
nyt vaan tuntuu omalta jutulta.. :) 
3. Pidän yleisestä häröilystä hyvällä 
porukalla ja harrastan urheilua ja 
kokeilevaa  

Seisovat ihmiset vasemmalta oikealle: Susanna, Inka, Juha, Anna, Ville, Laura, Lassi
Istuvat ihmiset: Mira, Essi



keittiötä. 
4. Violetti ja valkoinen. 
5. Tylsä vastaus, mutta elämässä on 
tärkeintä olla onnellinen! :)

1. Susanna Louhela, Oulusta 
2. Olen aina tykännyt kukkasista ja 
eläimistä, sekä myöhemmin myös 
geenijutut ja  
luonnontieteet alkoivat kiinnostaa. 
3. Pidän kirjoista, pelaamisesta, söpöistä 
asioista ja kissanpennuista. 
4. Violetti 
5. Elämässä tärkeintä on olla päämääriä.

1. Mää oon Anna ja tulen tästä Oulun 
seudulta. 
2. Hain bilsalle, koska biologia on ollut 
ainakin yläasteella ja lukiossa lempiaineeni 
eli  
se vähän noin niinku kiinnostaa. Lisäksi 
halusin vielä opiskella vähän lisää. 
3. Pidän eläimistä, vuodenaikojen 
vaihtelusta, ensilumesta ja runojen 
rustailusta. 
4. Lempivärini on violetti ja musta, ja 
varsinkin violetti ja musta yhdessä. 
5. Oikeus hyvään elämään.

1. Olen Inka Luosujärvi ja tulen 
Kuusamosta. 
2. En keksinyt oikein mitään muutakaan 
kiinnostavaa paikkaa, joten tänne päädyin 
:) 
3. Pidän musiikin kuuntelusta ja leffojen 
katsomisesta. Lukeminenkin on kivaa, 
mutta se on  
jäänyt viime aikoina vähän vähemmälle. 
4. Vihreä 
5. Perhe ja kaverit sekä hyvä musiikki.
1. Lassi Lähteenmaa, Pohjanmaan 
lakeuksien zorro. 
2. Kukat ja mehiläiset ovat aina olleet 
lähellä sydäntäni. 

3. Kestävyysjuoksu Budo-lajit ja 
voimaharjoittelu. 
4. Taivaansininen. 
5. Se joka ei ole tehnyt mitään väärää 
elämässä, ei ole elänyt.

1. Ville Mäkinen muuttanut Ouluun 
Kotkasta pari vuotta sitten. 
2. Olen kiinnostunut kaikenlaisista 
elukoista ja genetiikasta. Bilsalla pääsee 
kaiken  
lisäksi vielä möyrimää mettässä ja 
katteleen mikroskoopista kaikkea jännää. 
3. Harrastan skeittausta, lumilautailua, 
tennistä, jääkiekkoa ja juoksentelen silloin  
tällöin. Tykkään punaviineistä ja leffojen 
töllöttämisestä. 
4. Lempivärini on sininen 
5. Pyrkiä elämään se onnellisesti tehden 
sitä mitä itse haluaa tehdä.

1. Olen Juha Nuutila ja tulen 
Valkeakoskelta. 
2. Olen aina ollut hyvä biologiassa, joten 
se oli minulle looginen valinta. Olin 
tosin hyvä muissakin luonnontieteissä ja 
filosofiassa, mutta elämän tutkiminen on 
mielenkiintoisempaa. 
3. Lähinnä lukemista
4. Musta 
5. Elämä itsessään.
 
1. Maria Pajanto, Helsingistä. 
2. Huvikseni. 
3. Soitan pianoa ja joskus jopa lenkkeilen. 
4. Violetti. 
5. Geenien kartoitus varmaankin.



Reettan ryhmä:

1. Johannes Oksanen, Turuust. 
2. Koska kiinnosti ja biokemian opiskelu oli 
muuttunut lähinnä tervan juomiseksi. 
3. Vähemmän liikuntaa kuin pitäisi ja 
enemmän juomista kuin pitäisi. Muuten 
lähinnä pakkomielteistä videopelien 
pelaamista ja muita nörttijuttuja.
4. Punainen. 
5. Murskata viholliseni, ajaa heitä edelläni 
ja kuulla heidän naistensa itku.

1. Olen Reeta-Maria Partanen ja tulen 
Nurmeksesta. 
2. Hain bilsalle, koska innostuin lukiossa 
biologiasta, eikä mikään muukaan ala  
kiinnostanut. 
3. Harrastan ratsastusta ja suunnistusta 
sekä koirien kanssa touhuamista. 
4. Lempivärini on vihreä. 
5. Tärkeintä elämässä on onnellisuus.

1. Marjut Pokela, 19-vuotias tyttö 

Kemijärveltä 
2. Biologia ja luonto yleensäkin on aina 
ollut lähellä sydäntä :) 
3. Pidän syömisestä ja nukkumisesta. 
Harrastan partiota ja on/offina 
suunnistusta 
4. Vihreä...? 
5. Yrittää olla onnellinen.

1. Viivi Puoskari ja ihan oululaisia olen.
2. Biologia alkoi toden teolla kiinnostaa 
lukiossa. Luonto ja siellä liikkuminen on 
ollut aina lähellä sydäntä. Biologia on 
justiisa sopiva tieteenala mun logiikalle.
3. Harrastan naisellisesti taekwon-
doa ja kendoa. Metsästäminen kuuluu 
myös jokavuotisiin ajanviettotapoihin. 
Lukemistakin tulee vapaa-ajalla melko 
paljon harrastettua.
4. Hmm, varmaankin punainen, mutta on 
muutki värit kivoja.
5. Elämässä on tärkeintä saavuttaa omia 
päämääriä (ainakin joskus). Lisäksi on 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Anne, Rasmus, Viivi, Reeta-Maria, Sofia, Marjut, 
Leena, Vilma ja Johannes.



tärkeää että on ympärillä ihmisiä jotka 
tekevät oman elämäsi vielä tärkeämmäksi. 
JA tietysti elämästä pitää nauttia.

1. Olen Sofia tulen Evijärveltä, se löytyy 
vielä kartalta, minä en. 
2. Tämä on paha... Ilmeisesti pitäisi vaihtaa 
alaa. Luonto ja asioden selvittely on 
kivaa. Elämä on valtavan ihmeellinen asia, 
bonuksena mahdollisuus tieteelliseen 
läpimurtoon ja nobeliin = D 
3.Pidän keväthangista. Ei niitä voi 
vastustaa. Niitä odotellessa leivon, 
lueskelen ja partioin. 
4.0d9b3c 
5.Kotini parvekkeella asuva mörkö, 
mietin onko se siellä enää koska minä 
en ole. Luultavasti se on kotona, sillä 
parvekehuone on taas kylmä. Nyt 
tärkeintä onkin selvittää, missä se viettää 
kesänsä.

1. Rasmus Rudnäs, kotoisin Pietarsaaresta. 
2. Hain bilsalle, koska biologia on aina 
kiinnostanut minua. Eikä siksi ollut ihme 
hain alalle. 
3. Nyt on harrastukset tauolla, mutta oon 
harrastanut sukellusta. 
4. Ei oo mitään eritystä lempiväriä, mutta 
varmaan joku noista: Sininen,musta tai 
vihreä. 
5. Elämässäni on tärkeintä vapaus ja vapaa 
aika.

1. Nimi on Sami ja tulen Kurikasta, Etelä-
Pohojammaalta. 
2. Hain bilsalle koska halusin päästä 
tekemisiin geenien kanssa. 
3. Pidän lukemisesta ja matkustamisesta. 
4. Sininen 
5. Tärkeintä elämässä on eläminen!

1. Vilma Sauros, kotoisin Espoosta, jossa 
olen syntynyt ja asunut koko ikäni. 

2. Hain lukemaan biologiaa, sillä olen 
kiinnostunut luonnosta, eläimistä, soluista, 
viruksista... ylipäätään kaikesta elämän 
ihmeistä. 
3. Harrastan, ja samalla myös tykkään, 
muutamia urheilulajeja, taidetta, 
matkustelua,  eläintiedettä ja viivyttelyä. 
4. Lempiväriä ei ole, mutta pidän 
pastellisävyistä ja mustasta. 
5. Tärkeintä elämässä on onnellisuus.

1. Olen Anne Siipola ja olen kotoisin 
Kalajoelta. 
2. Hain opiskelemaan biologiaa, koska se 
on niin laaja ala, että omat kiinnostuksen 
kohteet on helppo löytää ja koska biologia 
on jatkuvasti muutoksen alla, minkä 
ansiosta uutta tutkittavaa ja ihmeteltävää 
löytyy aina. 
3. Harrastan pianon- ja saksofoninsoittoa 
ja pidän uimisesta, eläimistä ja kielistä. 
4. Lempivärini on sininen. 
5. Mielestäni tärkeintä elämässä on se 
,että ei kangistu vanhoihin kaavoihinsa, 
vaan uskaltaa joskus myös kokeilla jotain 
uutta.

Peetun ryhmä:

1. Olen Annu Vakkila ja tulen Lemiltä, 
tuolta Lappeenrannan kupeesta. 
2. Bilsalle hain, koska se oli jo yläasteella 
kuvataiteen lisäksi mielenkiintoinen aine 
ja hauissa ei kuvis tärpännyt.. 
3. Pidän eläimistä ja etenkin matelijoista! 
Piirtämistä tulee harrastettua etenkin 
luennoilla. 
4. Tällä hetkellä mikään väri ei ole ylitse 
muiden, mutta joskus lempivärini oli 
sininen. 
5. Perhe ja muut läheiset ihmiset. :)

1. Ville ja olen Kirkkonummelta. 
2. Koska ala kiinnostaa. 



3. Luonnosta ja siihen liittyvistä 
harrastuksista, esim. vaellus, kiipeily, 
melonta tms. 
4. Vihreä 
5. Elää hyvä elämä.

1. Moi, oon Joel Nyberg, 20-vuotias 
bilsafuksi ja tuun Oulusta.. tosin 9 vuotta 
kestäneen mutkan kautta^^ 
2. Bilsan opiskelu on ollu suunnitelmissa 
ala-asteelta lähtien. Pitää opiskella sitä 
mikä kiinnostaa. 
3. Yhtä ja toista tulee harrastettua, 
mainitaan nyt vaikka valokuvaus, 
lintuharrastus ja monenlainen liikunta. 
4. Vihreä ja punainen on hyviä mutta 
monesti musta ja valkoinen riittää hyvin. 
5. Keksiä oma tärkein asia elämän aikana

1. Aleksi Takala Huittisista
2. Biologia on kiinnostanut niin kauan kuin 
muistan. Ensin hain Turkuun
mutta eivät sinne huolineet. Tällä kertaa 

pääsin Ouluun ja kuuleman mukaan
Turku onkin kamala paikka.
3. Henkilökohtaisesti en harrasta mitään. 
Jokunen vuosi on tullut
puukkoja tehtyä ja joskus tulee metsällä ja 
kalassa käytyä.
4. Ei kukaan enää lempivärejä kysele.
5. Tärkeintä on tietysti elää täysillä mutta 
muistaa jarruttaa hiukan mutkissa.

Toistaiseksi tuntemattomia: Lari 
Heikkinen, Tomi Ellala, Maija Jokela, Jens 
Laine, Emma Kynkäänniemi, Sara Polet, 
Leena Rinta-Runsala, Anni Sillanpää, Riina 
Suontakanen, Venla Syri, Kati Tammela, 
Janne Jakola, Jonna Kelja, Elina Asikainen

Vasemmalta oikealle: Kati,                      Riina, Anni, Aleksi, Joel, Ville ja Annu. 



”Kiinnostaisko lähteä kenttikselle Huip-
puvuorille?” Noin kolmenkymmenen 
sekunnin sisällä esitetystä kysymyksestä 
allekirjoittanut sekä toverini Juho löimme 
lukkoon tulevan kesän aikataulumme. 
Seuraavan kesän vietämme arktisen kas-
viekologian kenttäkurssilla 80. leveyspiirin 
pohjoispuolella. Loppusyksyllä 2010 käy-
dyn lounaskeskustelun aikana meillä ei ol-
lut kummoistakaan käsitystä pikkuruisessa 
Longyearbyenin kaupungissa sijaitsevasta 
yliopistosta saatikka kurssin pääsyvaa-
timuksista. Päätimme silti lähteä.
 
Seuraavana keväänä täytimme hakemus-
lomakkeet, kirjoitimme motivaatiokirjeet 
ja haalimme suosituksia. Tohtorikoulutet-
taville suunnatun kurssin pääsyvaatimuk-
set jännittivät pikkuisia gradulaisia, joten 
paksut kirjekuoret postitettiin hiukan täri-
sevin käsin. Toukokuussa vaihtoyliopistom-

me kuitenkin lähestyi meitä onnittelukir-
jeen muodossa, joten lähtösähläyksemme 
alkoi. Tieto kurssille hyväksymisestä tuli 
melko myöhään ja asunto, lennot, vaku-
utukset ja varusteet oli kasattava saman 
tien. Huippuvuorilla opiskelevina saimme 
Nordplus-stipendin ja meistä tuli virallisesti 
vaihto-opiskelijoita. 

Kun lentokone Tromssasta laskeutui Long-
yearbyeniin, meillä ei ollut aikaa ihmetellä 
pikkiriikkisen lentokentän pienuutta tai hii-
likaivosten raunioita. Meri, vuoret ja karu 
ympäristö hurmasivat Lapissa viihtyvät 
ekologit.  Opiskelijatuutorimme kehotti 
olemaan hämmentymättä katukuvassa 

Dryas octopetala, lapinvuokko

Midtre Lovenbreen -jäätikkö 

Reippailua huipuilla 
vuorilla
teksti & kuvat: Elina Viirret



näkyvistä aseista, mutta muistutti meitä 
silti ottamaan jääkarhuista varoittavan li-
ikennemerkin tosissamme.

Vietimme matkan ainoat vapaapäivät en-
nen kurssin alkua. Samalla kun tutustu-
imme samassa talossa asuviin opiskeli-
jatovereihimme, ehdimme koluta läpi 
lähiseudut ja tunnistaa maasto-oppaat 
kourassamme kaiken kohtaamamme fau-
nan ja flooran. Ensimmäinen vastaan tullut 
takkuinen naali, lyhytjalkainen ja pyöreä 
huippuvuortenpeura ja valtaisat lintukolo-
niat kiinnostivat siinä missä tunturikasvit-
kin. Jossain vaiheessa oli pakko luovuttaa 
pinnojen laskemisenkin kanssa…

Kuukauden mittaista kenttäkurssia on 
mahdotonta tiivistää tähän päätoimit-
tajan minulle armollisesti suomaan si-
vumäärään. On kuitenkin sanottava, että 
parasta vaihdon aikana koetusta on paitsi 
lauma uusia biologiystäviä, myös viikon 
reissu arktisen saariston rantoja koluten. 
Maastoekskursiomme sisälsi uskomatto-
man kauniita paikkoja ja upeaa lajistoa. 
Läheltä nähdyt jääkarhu, mursut ja val-
aat, rehevät lintuvuoret, valtaisat jäätiköt, 
saariston pohjoisimpien kolkkien karu po-
laariaavikko, ohitse kelluvat jäälautat ja 
loputtomasti keinuva laiva tekivät matkasta 
tähänastisen biologinurani mielenkiintoi-
simman. Helpointa onkin sanoa, että reissu 
on kokemisen arvoinen kaikille arktisesta 
ekosysteemistä kiinnostuneille biologeille!

Etualalla Eriophorum scheuchzeri, töppövilla



Meidän kesämme Huippuvuorilla ei ehkä 
ole se tyypillisin perustutkinto-opiskeli-
jan vaihtokokemus. Pienessä yliopistossa 
oli tiivis opiskelijayhteisö ja ihmisiin tu-
tustuminen siten todella helppoa. Long-
yearbyenissä lähes kaikki opiskelijat ovat 
vaihdossa, pitempään viipyviä on hyvin 
vähän. Muutenkin elämä eristyneellä 
saarella poikkeaa mantereesta aika tav-
alla. Yliopistossa on mahdollista viettää 
pitempi vaihtojakso, mutta jo lyhytkin aika 
karulla saarella on todella antoisa. Eri-
tyisesti maastokaudella arktisen ekologian 
opiskelu maastossa on mielenkiintoista. 
Talviekologiasta kiinnostuneille tarjolla on 
luonnollisesti myös talvikursseja, kehotan 
ehdottomasti tutustumaan tarjontaan!

Kuten sanottua, itsevaltiaan tarmokkaita 
otteita harjoittava päätoimittaja rajoit-
taa kertomukseni tähän lyhyeen tarinaan. 
Totean kuitenkin kenttäkurssin Huippuvuo-
rilla olleen moninkertaisesti kaiken rahan, 
ajan ja vaivan arvoinen kokemus. Mikäli 
joku teistä Lehdykkää lukevista pikku mus-
sukoista kiinnostuu norjalaisesta kampuk-
sesta ja siellä opiskelusta enemmänkin, 
kerromme mielellämme lisää hauskoja 
pikku anekdootteja ja vinkkejä matkaan 
lähtijälle!  :)  Allekirjoittanut suosittelee!
Lisätietoa: http://www.unis.no/ 



A-osio

-Haluan ammatin, jonka palkka ei vastaa 
millään tavoin työpanosta

-Haluan tehdä jatkuvasti ylitöitä saamatta 
niistä mitään korvauksia

-Pystyn istumaan paikoillani ja liikuttamaan 
peukaloa edestakaisin 12 tuntia päivässä 
(eli pipetoimaan)

-Haluan ammatin, jossa työllistyminen ja 
toimeentulo ja tulevaisuus on epävarmaa.

-Haluan ammatin, jota ei arvosteta tässä 
maassa.

-Haluan tehdä töitä, josta ei aina kovankaan 
yrittämisen jälkeen välttämättä saa 
onnistumisen elämyksiä.

-Haluan käyttää släpäreitä ja farkkuja 
valkoisen takin kanssa.

-Haluan ammatin, jossa en näe omaa 
kädenjälkeäni

-Haluan ammatin, jossa periaatteessa 
vaaditaan sosiaalisia taitoja, mutta joita 
työ itsessään ei kuitenkaan kehitä.

-En pysty millään joka päivä tulemaan 
tietyllä kellonlyömällä töihin.

B-osio

-Pidän matkustelusta

-Pidän esiintymisestä

-Olen erittäin hyvä matematiikassa, 
fysiikassa tai kemiassa

-Pystyn juomaan pannullisen pohjaan 
palanutta kahvia työpäivän aikana

-Tieteellisten artikkelien kirjoitustapa 
viehättää minua

-Minulla on tällä hetkellä mielessäni 
muhimassa hypoteesi, jonka ratkaisuun 
tarvittavia tietoja ja taitoja olen 
systemaattisesti kartuttanut jo vuosia.

Pisteytys:

Jos sait yhteensä A- ja B-osiosta 1-15 
pistettä kannattaa vakavissaan harkita 
tutkijaksi alkamista. 

Jos sait 7 pistettä tai enemmän A-osiosta, 
sovellut tutkijaksi, mutta se ei tarkoita, 
ettetkö voisi löytää mielekkäämpää työtä 
jostain muualta. 

Jos sait 6 pistettä B-osiosta sinun kannattaa 
käyttää ilman muuta lahjasi johonkin 
hyödylliseen. Mene vaikka oikeisiin töihin 
yksityiselle puolelle ja hanki hyvä elämä.

Kirjoitelman on kirjoittanut akateemisen 
uransa alkutaipaleella konttaava 
biotieteilijä.

Haluatko tutkijaksi?

Anna yksi piste jokaisesta asiasta, jonka miellät sopivan sinulle.



Mikäli ette tienneet, Google Documents 
on mitä mainion väline ryhmätöiden 
kirjoittamiseen. Eräänä loskaisena ja 
harmaana marraskuun maanantaina avasin 
kyseisessä pilvipalvelussa mikrobiologian 
kurssin ryhmätyömme kirjoittaakseni 
oman osuuteni, tuo maanantai kun sattui 
olemaan kyseisen työn deadline-päivä. 
Päätin lukea läpi muiden aikaansaannokset, 
kunnes tulin kohtaan oppimispäiväkirjat 
(sellainen piti jokaisen kirjoittaa, älkää 
kysykö, miksi). Koska sen lukeminen piristi 
masentavaa maanantaitani suuresti, päätin 
nyt jakaa tekstin kanssanne, alkuperäisessä 
muodossaan. Olkaa hyvät:

”Oppimispäiväkirjat”

Opin että en oppinut oikein mitään uutta. 
Opin että luennoille ei kannata vaivautua, 
ei siellä jaksa istua vaikka sinne menisikin.
Asia jonka koen jääneen meitä kaikkia 
hieman kaihertamaan: Kuka se genomi on? 
Ahahaa, huippua viihdettä. Työniloa 
herättivät myös pullea kolmen (3) 
opintopisteen saalis tästä vitun hyvästä 
kurssista . AH niinhän se meni! Kiitos Sinulle 
Johanna Paukama-Perälä!  Oumaigaad, 
sillon on jotain pieles jos nää naurattaa 
aidosti :DD No älä! ei kerrota kellekään. 
Eiku musta tuntuu et aion oikeesti käyttää 
tätä mun oppimispäiväkirjana. Täshän se 
luonnistuu ihan kivuttomasti, sivu tulee alta 
aikayksikön (on muuten typerä sanonta). Ja 
oiva esimerkkihän tässä on tuosta meidän 
yhteisestä reaaliaikaisesta oppimisesta 
kuukkeli docksissa, ei voi kun tykätä <3<3 
We love Kuukkeli <3 Jossuki tykkää <3 
hei mikä väri mä oon? Sä oot vihree, 
oon katkera, olin viimeksi vihree :( 

Iih sivu vaihtu! meinasin just möksätä jos 
oisin ollu se oranssi niinkö viimeks ku sä oot 
tommone hottis pinkki :/  No okei, kyl se 
pornopinkki kelpaa, onha tissibileetki tulos.
uuuh aahh saanks olla pornovihree?  
Tottakai ;) Tänks!! Anything for you ;) 
Mä tykkään kuukkelista yhä enemmän.  
Eeejj oon niin säälittävä etten voi tän 
kanssa samanaikasesti miettiä yhtään 
kohdemikrobin esittelyä! Sori mä en voi 
auttaa sua enempää tän oppimispäiviksen 
kanssa :/ u are on ur own hun. YHYY, 
no mä autan sua vähä: tunge sinne sun 
tekstiin tää kuva ja kerro vielä tekstis 
eriksee mitä siinä on:  http://micro.
magnet.fsu.edu/cells/bacteriacell.html 
hmmh voisin mutta hansu 
meinas ottaa yleistä bakteereista 
johdantoon, suuttuukohan se?  
Lainatakseni hannaa voin sanoa ettei suutu: 
“ai niin joo. no ehkä sari vois laittaa sitte siitä 
rakenteesta jonku kuvan niin mun ei tarvii...” 
:D aaaha Jep, ollaan juoruiltu susta 
:S  :OOO Tää mun oppimispäiväkirja 
alkaa olla jo sivun :DD 
No ollaan tehty aika tiiviisti töitä tässä! 
jätetäänhän tää muille ihailtavaksi? Tottakai, 
mikäpä piristäis niitten työskentelyä 
enemmän ku tää? yritin miettiä mutta 
en keksi mitään. ollaan aika inspiraatio!  
SEhän on kirje!! Rakkaille kolleegoillemme. 
Tämän kirjeen kirjoitimme suoraan 
sydämestämme näinä vaikeina aikoina, joina 
meidän olisi pitänyt tehdä jotain hyödyllistä. 
 
Rakkaudella Annika ja Sari <3 
Ei herranjumala sitä on oikeesti sivu”

Kiitos, rakkaat kollegani, tästä kirjeestä!

Hanna T.

Otteita oppimispäiväkirjasta: 
Google Documents on hieno keksintö



Niin vain kävi, että allekirjoittanut sekä 
Anttosen Perttu Pudasjärveltä päättivät 
lähteä SOOPAn kaamosvaellukselle 
Kilpisjärvelle. Meitä oli ryhmässä seitsemän 
henkeä, osa kokeineita vaeltajia, toiset 
aloittelijoita. Oli taloustieteilijä, lääkäri, 
maanmittaaja, luokanopettaja, logopedi 
sekä kaksi biologia, joilla oli kandit 
pahasti kesken. Yötä myöten sunnuntaina 
ensimmäinen päivä tammikuuta 
lähti sitten linja-auto kuskaamaan 
vaeltajia rinkkoineen, ahkioineen ja 
mettäsuksineen Kilpisärven synkkään 
kaamokseen. Pakkanen Käsivarressa 
keikkui noin -10 ja -15 asteen paikkeilla. 
 
Bussissa vietetyn yön jälkeen saavuttiin 
aamun pimeydessä Kilpisjärvelle. 
Ensimmäisen päivän olimme suunnitelleet 
helpommaksi varusteiden testausreissuksi 
tarkoituksena kiivetä ensin Saanan 
huipulle, jonka sen jälkeen tuvalle Saanan 
taakse yötä viettämään. Matkaa tulisi vain 
muutamia kilometrejä. Huipulle päästiin 
ja siellähän tunnetusti tuulee, kalibroitu 
suksisauva näytti jo alempana rinteessä 
tuulen keskinopeudeksi 16,5 m/s. Näkyvyys 
oli olematon. Pakolliset valokuvat saatiin, 
mutta mitään ne eivät todista Saanalla 
käymisestä. Alas päästyämme oli jo 
lounaan paikka ja vasta hämärän laskiessa 

Kilpisjärvelle ja takaisin
Kaamosvaellus Käsivarteen 1.–8.1.2012

Teksti ja kuvat: Mikko Karjalainen

pääsimme suksille. Pilkkopimeässä lopulta 
etenimme Saanan rinteitä kohti tupaa hyvin 
hitaasti toinen toisiamme auttaen. Mutta, 
jos minä kuljen edeltä, niin perässä tulevat 
voivat olla varmoja, että reitti ei ole se paras 
mahdollinen. Suorin se ehkä oli, mutta 
pelkkää loputonta ylämäkeä. Voihan toki 
selitellä, että myrskytuuli paiskoi naamalle 
ja pimeässä näkyvyys oli otsalampulla 
alta 10 metriä, mutta ei silti voi eksyä 
merkityltä ”polulta” moottorikelkkareitille. 



Vesi oli vähissä, itseltäni se esimerkiksi 
loppui jo Saanan rinteillä, kun kenttäpullo 
jäätyi takin alla. Nestehukka (Canis 
aquatilis) söikin loppumatkasta runsaasti 
voimia. Lopulta tupa - ja sen erittäin hyvin 
tuuletettu huussi - kuitenkin saavutettiin 
kovalla taistelulla ja suomalaisella 
sisulla (sekä rusinoiden voimalla). 
 
Seuraavana aamuna heräsimme Saanan 
varjosta melko myöhään heikosti nukutun 
bussiyön jälkeen. Liikkellelähtö oli hidasta, 
mistä meinasikin tulla vähän meidän 
tavaramerkkimme myös tuleville aamuille. 
Suuntana oli nyt itä ja Saarijärven autiotupa. 
Matkaa tulisi yli 10 kilometriä ja vastatuuli 
piiskasi edelleen kovaa. Paljon olimme 
jo oppineet ensimmäisestä päivästä, 
mutta paremmin varustautuneinakin 
eteneminen oli hidasta. Lounaaksi söimme 
tulevien päivien tapaan aamulla termariin 
isketyt pastapussit. Pimeä tuli pian ja 
myräkässä ei sitten enää eteensä mitään 
nähnytkään ja suunnistaminen oli heikkoa. 
Reitti kulki osan matkaa Norjan puolella 
ja naapurimaan pimeydessä ja viimassa 
pidettiinkin kaakaotauko. Tämän jälkeen 
kuitenkin valtakunnan raja tuli ylitettyä 
vielä useampaan kertaan ja moneen 
suuntaan. Pessimismi yritti pesiytyä 
porukkaan. Varauduttiin jo viettämään 
ensimmäinen telttayö siellä jossain. Periksi 
ei kuitenkaan annettu, joten lopulta 
googlen karttojen ja suklaan pienellä 
avustuksella löysimme itsemme tuvalta 
myöhään illalla. Ensimmäisten päivien 
taistelut olivat lujittaneet jo muutenkin 
erittäin hyvän ryhmähenkemme loistavasti. 
Tosin reissumuonaksi valitsemani 
bologneset alkoivat kyllä jo tässä vaiheessa 
vaellusta pursuta ainakin Pertun korvista. 
 
Yhteisellä päätöksellä jätimme yhden 
etapin alkuperäisestä suunnitelmastamme 

väliin ja pidimme lepopäivän. Aika kului 
hiihdellessä, korttia pelatessa ja saimme 
kai selville Pertun sotilasarvonkin. Tämän 
jälkeen ryhdistäydyimme ja päätimme 
herätä torstaiaamuna kuudelta, jotta 
ehdimme ennen aamun valkenemista 
liikkeelle kohti Termisjärveä. “Valoisaa” 
aikaahan oli päivällä aina muutamia 
tunteja, taivas oli ollut tähän asti myös 
lähes koko ajan pilvessä. Nyt kuitenkin 
sää osoitti paranemisen merkkejä: tuuli 
laantui hieman ja puolilta päivin myös 
Kekkosen kupoli nousi tunturin takaa 
valaisemaan vaeltajien matkaa. Ympärillä 
aukenivat laajat, lumisten tuntureiden ja 
vaarojen komistamat maisemat. Matka 
joutui jo paljon aiempaa nopeammin, 
kunnes saavuimme Salmikuruun, hyvin 
kivikkoiseen solaan joka oli ainut reitti 
Termisjärven autiotuvalle. Näkymät olivat 
upeat ja eteneminen hyvin hidasta. Kurusta 
nousi myös parikymmentä kiirunaa, joiden 
jälkiä olikin joka puolella. Sukset tuota 
kivikkoista etappia arvostivat erityisesti, 
samoin ahkiot. Voin puhua ainakin omasta 
puolestani, että tuo louhikko oli kyllä 
koko vaelluksen parhaita ja hauskimpia 



pätkiä. Lopussa matka menikin jo suksia 
kantaen (ja ehkä vähän heitellen). Perille 
päästiin iltahämärissä ja Termisjärvellä 
varomattomia vaeltajia oli vaanimassa 
nälkäinen kettu. Muutama lettukin tuvassa 
vielä paistettiin ja keitettiin kahvia piiitkään. 
 
Perjantaina matka suuntautui Ailakkajärven 
autiotuvalle, jonne hiihtäminen oli jo 
mukavan leppoisaa, vaikka matka vähän 
pidempi olikin. Maisemat avautuivat 
ympärillämme upeina. Eläinten jälkiä 
näkyi runsaasti aina jääkarhua myöten. 
Loppumatka oli mukavaa laskettelua alas 
järvelle ja tuvalle. Paikalla oli jo toinenkin 

ryhmä, josta osa sitten kohteliaasti 
meitä väisti ja siirtyi telttaan yöksi. 
Saimme mekin nyt kokeilla pilkkimistä 
toisilta lainatuilla vavoilla, muttei saatu 
kalasoppaa sinä iltana, lettuja kylläkin 
toiselta ryhmältä yli jääneestä taikinasta. 
Monitieteellinen porukkamme paransi 
iltasella vielä maailmaa filosofisilla 
pohdinnoilla kaikista elämän eri osa-
alueista aina suhteellisuusteoriasta 
lähtien. Nythän on sitten tosiaan niin, että 
sieni ei ole enempää eläin kuin eläin on 
sieni, ja elämä on yhtä yksinkertaista kuin 
lenkkimakkara. Illalla kuunneltiin vielä 
kaminaradiosta paikalliset formulakisat. 

Saanatunturi, Aino, Mikko, Iiris, Pasi, Perttu, Ossi ja Niilo



Lauantaiaamuna lähdimme tuvalta jo 
kohti länttä ja Kilpisjärven tienvartta 
odottamaan sunnuntain paluukyytiä. 
Valitsemamme reitti (josta meitä oli toki 
etukäteen varoiteltu) kulki läpi tiheän 
koivikon, ja eteneminen oli taas vaihteeksi 
hitaahkoa. Melko helppoa se varmaan 
kuitenkin valoisassa oli, mutta perässämme 
tulevan ryhmän tarkoituksena oli seurata 
jälkiämme yöllä. Päästyämme Kilpisjärven 
jäälle hiihdimme järvenselkää kuutamon 
valossa pohjoiseen kohti noutopaikkaa. 
Edessä häämötti nyt mahtava Saanan, 
jota paljoa emme aiemmin olleetkaan 
säästä johtuen nähneet. Kun viimeisen 
kerran sukset jaloista irrotimme, oli 
matkaa tullut viikon aikana yhteensä noin 
60 kilometriä. Kaksi telttaa pystytettiin 
lähelle bussin noutopaikkaa, mutta 
seitsemästä vaeltajasta neljä päätti 
kuitenkin kokeilla tähtitaivaan alla 
nukkumista, koska pakkastakin näytti 
olevan enää vain -8 ºC ja tuulikaan ei 
nyt juuri puhaltanut. Makuupussissa 

meinasikin aluksi tulla kuuma, mutta 
yön aikana lämpötila laski, ja tästä tulikin 
ensimmäinen yö, kun ei tarvinnut hikoiltu 
ollenkaan. Lämmitetyissä tuvissahan tuota 
tapahtui. Aamulla pakkasmittari näyttikin 
reissun ennätyslukemaa: -19 ºC. Hieman 
ehkä viileä olikin, mutta nukkua tarkeni 
puoli kuuteen asti, jolloin herätyskello 
soi ja alettiin pakata kamppeitamme 
viimeisen kerran Ouluun paluuta varten.  
 
Bussilla ajoimme sunnuntaina Muonioon 
saunomaan ja syömään buffettilounasta. 
Pihvit ja perunat kyllä loppuivat ikävästi 
kesken... Reissu oli kyllä muuten aivan 
mahtava, ja kaikki ryhmällämme menikin 
aikalailla nappiin. Uudestaan olisi voinut 
lähteä vaikka seuraavalla viikolla ja 
pitempäänkin olisi voinut Lapissa hiihdellä. 
Hauskaa meillä oli niin, että nauramalla 
pidennettiin eliniänodotettammekin 
ainakin Pertun suksien verran. Suuret 
kiitokset vielä kaikille kanssavaeltajille ja 
SOOPAlle reissun järjestämisestä. 



Kumpi tuli ensin: muna vai kana? - 
ikuinen paradoksi.

Tähän klassiseen kysymykseen löytyy 
useita mahdollisia vastauksia. Tarkempi 
tutkimus ja termistön selkeyttäminen 
voivat karsia niistä osan pois.
Testaamattomat hypoteesit ovat:
1) Kana tuli ensi. Muna ei voi juosta tai 
muutenkaan liikkua omin voimin, joten se 
ei edes ylittänyt maaliviivaa.
2) Muna tuli ensin. Kanat, kuten muut 
linnut ova kehittyneet dinosauruksista. 
Dinoilla oli munia, joten muna tuli ensin. 
Tämä johtaa vääjämättä kysymyksen 
tarkistamiseen ja uuteen kysymykseen 
‘Kumpi tuli ensin: kana vain kananmuna?’ 
Nyt meillä on taas useita mahdollisia 
vastauksia:
1) Kana kehittyi miljoonia vuosia sitten 
protokanasta. Yksi protokana muni 
munan, josta kehityi ensimmäinen kana. 
Voimme siis päätellä, että muna tuli ensin.
2) Protokana munikin protokananmunan. 

Kysy ihmeessä!
Nyt tyhmiin kysymyksiin saa myös tyhmiä vastauksia. Lehdykän erityisasian-
tuntijat vastaavat antavat kysymyksille tieteellisesti pätevän selityksen. Lisää 
kysymyksiä saa lähettää osoitteeseen lehdykka@paju.oulu.fi.

Se, että protokananmunasta tuli kana 
ei todista, että protokana olisi muninut 
kananmunan. Kana siis kuoriutui 
protokananmunasta, mutta kana muni 
kananmunan. Kana siis tuli ensin.
3) Linnuilla ei ole ulkoisia sukuelimiä ja 
kanat ovat naaraita… 

Lehdykän asiantuntija

Pohtimisen ohessa voi koittaa saada munansa pystyyn.

Moneltako on aamulla herättävä, 
jos tavoitteena on nousta ennen 
sianpieremää? – Antti V.

Ennen tällaisen kysymyksen tarkempaa 
käsittelyä on aina hyvä määritellä 
käytettävät termit.  Kaikille niin tuttu 
pieru (flatus) on nisäkkäiden – siis myös 
sikojenv (Suidae) ja ihmisten (Homo) 
- ruoansulatuselimistössä kehittyvää 
suolikaasua, joka aikanaan purkautuu 
peräaukon kautta ulos joko äänen kanssa tai 
ilman. Jos suunnittelee aamulla heräävänsä 



ennen sianpieremää (flatusporcus), tulee 
luonnollisestikin tietää, moneltako tämä 
kärsäkäs noin edes suurin piirtein pieraisee.  
Mutta tätä ennen on hyvä kysyä, mikä sika, 
sillä tällä hetkellä sikojalöytyyyhteensä 
jopa 16 eri lajia levittäytyneenä joka 
puolelle maapalloaEtelämannerta lukuun 
ottamatta.  Käyttäytymisensä puolesta 
yhteistä monille näille lajeille on se, että ne 
ovat vuorokaudenajoista aktiivisimmillaan 
hämärän aikoihin, eli hieman ennen 
auringonnousua ja – laskua. Näin on 
myös kesysian (Susscrofadomesticus) 
tapauksessa, joka on lukumääränsä 
puolesta Suomen yleisin sikalaji. Koska 
hämärän aika vaihtelee etenkin korkeilla 
leveyspiireillä hyvin paljon vuodenaikojen 
mukaan, tulee ennen sianpieremää (eli 
ns. eli possun turahdusta), heräilevän olla 
tarkkana siitä, milloin hämärä kulloinkin 
alkaa. Otetaan esimerkkitapaus. Täällä 
Oulun korkeudella ns. porvarillinen hämärä 
(aurinko enintään 6 astetta taivaanrannan 
alapuolella) alkaa esimerkiksi huhtikuun 
alkupäivinä noin klo 03.30. Jos oletetaan, 
että sika on herännyt jo tätä ennen (esim. klo 
03.15) ja päräyttänyt silloin vielä pahnoilla 
rötköttäessään mehevät aamupierut (eli 
ns. koneenkäynnistäjät), tulisi ennen tätä 
nousseen ihmisen olla ylhäällä jo kellon 
kolmen aikaan. Eli varsin aikaisin! Asiaanhan 
on tietysti myös toinen lähestymistapa. 
Melko useiden naisihmisten mielestähän 
vastakkaisen sukupuolen edustajat - eli 
miehet - ovat sikoja. Ottaen huomioon 
normaalin suomalaismiehen varsin tiheän 
pieremisfrekvenssin, ei lepoa juurikaan ole 
luvassa, jos ennen tämän ”sian” pieremää 
aikoo itsensä ylös kammeta.

FM Veli-Matti Kangas

(Vastaaja on sorkkaeläinten ekologiaan 
erikoistunut väitöskirjatutkija sekä kokenut 
vapaa-ajanpiereskelijä)

Nyt riitti, sanoi 
shamaani
Kansanparannusohjeita kirjasta 
Kansanomainen lääkintätietous 
(1957. Turku.)

Liskojen yö: ”Kun käärme menee vatsaan 
jollekin henkilölle, lähtee se sieltä pois, kun 
asianomainen juo hevosen virtsaa.”
Silmäpusseihin: ”Ennen käen kukkumista 
kun syleksii kusiaispesään ja antaa kusiaist-
en kusta silmilleen, niin ei tule silmäpasko.”
Talviflunssa: ”Reilu kourallinen omaa virt-
saa imettävä nenän kautta sisään ja sitten 
sylkäistävä ulos.”
Kurkkukipu: ”Kun miehen kaula on kipeä, 
pannaan naisen sukka kaulaan. Jos naisen 
kaula on kipeä, pannaan miehen sukka.”
Tasa-arvoa kuukautisiin: ”Jos nainen lyö 
kuukautisten ryvettämillä vaatteilla miestä, 
tarttuu tauti mieheen.”
Nännihaavoihin: ”Kun rintoja ajaa tai nän-
nihaavat ovat veristävät, tekee mies vai-
monsa rintaan kipeälle kohdalle kolme ker-
taa ristin merkin peniksellä.”
Tippuri: ”Vasta saadun haukikalan niska 
avataan puukolla ja veri valutetaan jo-
honkin astiaan. Kun veren juo, tippuri para-
nee.”
Keltatauti: ”Keltatauti paranee, kun kylpee 
kusilöylyssä.”
Kurkkumätä: ”Parhaimpana lääkkeenä pi-
detään polttoöljyllä kurlaamista.”
Paleluun: ”Vilutauti eli polttotauti paranee, 
kun elävällä käärmeellä lyödään sairasta 
selkään.”
Mutta sammakko, jos pääsee puraise-
maan: ”Sammakko on myrkyllinen elävä. 
Se on hyvin paha. Jos se saapi puraista, ei 
ole sen jälkeen hoitajaa.”

Toivottavasti näillä ohjeilla opiskel-
ijan elo on kevyempää.



1. 2-6 raajaa, karvoitusta 
 Kyllä -> ryhmä A
 Ei -> 2.
2. Sulkia, hyökkää ilmasta
 Kyllä -> ryhmä B
 Ei -> 3.
3. Ei näköhavaintoa, mutta vahva tunne, 
että paskat on housussa
 Kyllä -> karhu
 Ei -> ryhmä C

Ryhmä A
Sarvet, istuu puussa -> susi
Ei sarvia, näyttää koiralta, tulee luoksi kut-
suttaessa -> ihmiseen tottunut häirikkösusi
Merkkaa postilaatikkon lehdellä, pakenee 
autolla paikalta -> epäluonnollinen susi
Valkea, pörröinen, määkii -> susi lammas-
ten vaatteissa
Ulisee ja kaatuilee, rikkoo paikkoja -> susi 
jo syntyessään
Siniset lappuhaalarit, puhisee ulko-ovella, 
yrittää sisään savupiipusta -> iso paha susi
Jättää mitä tahansa jälkiä lumeen taajama-
alueella -> susi
Jättää mitä tahansa jälkiä lumeen po-
ronhoitoalueella -> ahma
Kohdatessa tulee kuumat paikat -> läm-
pöhukka
Jokin eläin -> Vaihtelee sen mukaan, mistä 
lehdissä on viimeksi kirjoiteltu, toden-
näköisimmin susi tai karhu
 

Ryhmä B
Siivet, hyökkää ilmasta -> maakotka
Käy puudelin kimppuun -> korppikotka
Vaanii Hiljaa mäessä -> mäkikotka
Iskee munille -> kassikotka
Koira haukkuu puuhun -> maakotka
Koira haukkuu veteen -> merikotka
Puudeli haukkuu ilmaan -> huuhkajaparvi

Ryhmä C
Paskassa kulkusia -> karhu
Koira ei tule luokse kutsuttaessa -> susi
Lapsi ei tule luokse kutsuttaessa -> susi
Lapsi kadonnut -> pedobear
Poro ei palaa kotiin taajama-alueella -> 
susi
Poro ei palaa kotiin -> ahma
Koko tokka ei palaa kotiin -> susi
Poro palaa -> sudella tulitikut
Poro ammuttu -> sudella kivääri
Vasa merkattu naapuripaliskunnan merk-
kiin -> ihminen on ihmiselle susi
Kärpät häviää -> Ilves
Pontikkapannu on tyhjä -> nestehukka
Jääkaappi on tyhjä -> ahma(tti)
Epäilyttäviä jälkiä jäällä -> merikarhu
Epäilyttäviä valkoisia jälkiä jäällä -> 
jääkarhu
Lompakko anastettu -> verokarhu 
Piirittää taloa -> karhuryhmä
Poro ajettu yli moottorikelkalla -> no nyt 
ne perkeleen ahmat pöllii jo moottorikelk-
kojaki!

Metsästysasiaintuntijoiden yhdistyksen maas-
tomääritysopas poromiehille ja taajama-alueiden 
asukkaille



Samassa veneessä oltiin – kirjaimellisesti
 
Vaikka fyysisesti jouluristeily päättyikin, niin 
moni kuolematon juttu on jäänyt elämään. 
Pakkohan ne on jakaa lukijoiden kanssa 
Lehdykän sivuilla. Risteilyllä tapahtuneista 
mahtavista  asioista matkalaiset halusivat 
olla erittäin kiitollisia, mutteivät siihen ehkä 
kykene. Tunnelmat olivat sen verran sekavia, 
ettei niistä saa selkeää juttua kasaan. 
Joten tässäpä sitä parasta (pahinta) antia 
tajunnanvirtana – puhtaana aivoulosteena. 

”Harmi ko se (laivan) potkuri hajos 
jo aikasemmin, ois siisti ko jäätäis 
viikonlopuksi pyöriin ympyrää” ”nii 
menispä se potkuri taas rikki” ”Hoituu...” 
kuuluu taustaulta. Rampage ja työttömien 
turkulaisten turpajuhlat autokannella. 
Mummon lemmikit ovat kuollut siili 
ja vihainen kalkkuna. No perhana, voi 
perhana, perhananperhana.  Yksinäinen 
peltirumpu lastenhuoneen komerossa. 
Kaikki tulee panopuun perseeseen. Janus – 
suosikkivirolainen. Herr Flürer, herr Flüler. 
”Tuomas, missä pallomeri?” ”Kuka sinä 
olla syntyä?” ”Wad evö”. ”Minä Tarzan, 
sinä Jane”. ”Meitin Leijona on pöllitty” 
- ai se oli jätkän, ei sitä oo pöllitty, meiti 
joi sen. Mannisen Pekka ja panoradio 
sekä herkät tangot. ”Ensimmäinen pano 
oli vaalea, hyvin humalainen belgi”.  
”Kenen myyrä röyhtäisi?” Porilainen 
riisikakkuhajoaminen. Killan eritevastaava 
muotoilee tukan ”Jotakin Marista” –tyyliin. 
”Ei teistä kukaan tiiä sitä biisiä, sitä Big in 
Japania.” ”Joisitte tekin itsenne mukaviksi.” 
”Jos saisin vielä lisätä..” ”Älkää lainakko sille 
kynnää, se syö niistä kumit.” ”Mää kerran 
lainasin feat. 10 minuutin hihityskohtaus 
F.I.L.F.-vastaavan toimesta. Seksikkäät 
viskibasso-oktaavit. ”Päkä ei ole siveellinen 
lempinimi.” Tiia nauraa (killan uusi 
jäsenkö???) ”Mie menin jo kahdeltatoista 
nukkumaan” - jaa niinkö meinaat, mehän 
halailtiin vielä neljältä tanssilattialla. 
Eritevastaavan näkyminen muille offline-

tilassa. Ei mutta onko se? Kyllä se taitaa.. on 
se; NIIN HYVÄÄ PUUTA. ”Paskat jutut o ku 
viini...ne vaa paranee vanhetes.” Risteilyn 
kohokohta: norsuvitsi! ”Käytä sinäkin 
Suorsan Liikennettä, niin minäkin teen.” 
Olvi-mainos. Mikkikaraoke. ”Tahtoisin...
tai sitten...nyt kelpaisi...tai sitten ei”. Last 
Caress –duo eli Panopuu ja Mannisen 
Pekka. “Ai niin paljon painat, no hyvä, 
sittenhän sulleki voi puhua niinku mies 
miehelle, ettei tarvi lässyttää.” ”Minulla 
on vahva käsitys siitä, että vessa on tuossa 
suunnassa… Minun täytyy nyt myöntää 
olleeni väärässä.” Pilluläppä pahassa 
paikassa. ”Mistä tietää, että on nousuvesi? 
– Aki Sirkesalo kurkkaa ikkunasta.”  ”En 
ole muumi.” ”Tällä kaverilla taisi olla jotain 
siinä pullossa.” Venäjän maa soi lapsilleen 
vanhoja mummoja, ja niiden sisällä on 
uusia mummojaa, ja niiden sisällää on  
uusia mummojaa... ”Tietääkö kukaan 
millanen päivä (Janne) Ahosella on ollu?” 
”No tuossa aamullahan se heräs ja päästi 
koiran ulos, sitten oli kuulemma keittäny 
kahvit ja käyny kaupassa hakemassa 
maitopurkin.” ”Lapinmiehillä on iso muna. 
Ja minähän olen myös lapista.” Kuski on 
hetero. Ät fööst ai vos laik ou mai kaad and 
then vatevö... Tiia kysyy: ”Mistä ne rusinat 
on tehty?” ”Jos juttu ei naurata, se pitää 
kertoa uudestaan.” ”Ei ehi panemaan, pittää 
kattoa telkkariaki!” Salmiakkiansa.  ”Rusina 
saattaa kuivua.” Utajärven Pandora. ”Tää on 
oikeastaan aika paska vitsi.” Freudilainen 
tietovisalipsahdus. Hunksin pälvikalju. 
”Otatko jeger-snapsin kaljan kans, ois vaan 
6,50?” ”en mie taia.” ”nössö.” ”no perkele 
otetaan sitte.” ”Käske laittaan sitä mursua 
se töhötin pienemmälle!”... ja niin ynnä 
muuta sellaista edelleen...

Kaikkeahan ei voi muistaa, ehkäpä hyvä niin. 
Nekin asiat jotka muistetaan, muistetaan 
väärin tai runsaalla värikynällä höystettynä. 
Mutta juuri siksi ne naurattavat niin kauan. 
Ensi vuonna jälleen käännetään bussin keula 
kohti Turkkusta ja lähdetään nauramaan 
samoille vitseille, koska luvassa ei varmuudella 
tule olemaan mitään UUtta.

Toivesarja vuodelta 2009 - 
paskajuttupotpuri eräältä jouluristeilyltä



Jonin kynästä





Kesätyöt ovat perinteisesti opiskelijoiden 
tärkein keino ansaita rahaa koko vuoden 
biletykseen ja toimintaan sekä tietenkin 
elämiseen kesäkuukausina. Monille kesätöiden 
tuoma vaihtelu on tervetullutta. 

Kesätyö koetaan motivoivana tekijänä 
opintojen suhteen. Usein jopa kahdessa 
suhteessa; Selventämään uravaihtoehtoja, 
että tietää paremmin millaista työtä tai jopa 
työtehtäviä haluaa tehdä urallaan. Toisena 
tuloksena voi olla parempi tuntemus siitä mitä 
ei ainakaan koskaan halua tehdä työkseen.

Omakohtaisena esimerkkinä tulee mieleeni 
oma kesäharjoitteluni kaivosteollisuuden 
laboratoriossa ja jälkimmäiseen 
työkokemukseni sairaalan vahtimestarin ja 
apteekin kassamyyjän tehtävistä.

Suurin osa luonnontieteiden opiskelijoista 
tekee kesätöitä (66 %), joista oman alan töiksi 
raportoidaan noin puolet. Valitettavaa vain 
on, että yhä suurempi osa kesätöistä tehdään 
harjoitteluina yliopiston tutkimusryhmissä, 
kun suurin osa alan töistä on yksityisellä 
sektorilla ja kontaktien luominen sinne 
auttaisi valmistumisen jälkeistä työnhakua. En 
tietenkään tarkoita, että yliopistolla työskentely 
olisi pahasta. Etenkään, jos tavoitteena on 
tutkijan ura. Vastavalmistuneiden tilannetta 
seuratessa tulee vain aina mieleeni, että 
tietämys työtehtävien ja työnluonteen erosta 
yksityisen ja yliopiston välillä olisi erittäin 
hyödyllistä jo opintojen aikana ja erityisesti 
työhakemusta kirjoittaessa.

Muutama vinkki jotka kannattaa ottaa 
huomioon kesätöissä:

•	 Muista tehdä kirjallinen 
työsopimus.

•	 Tarkista palkkakuittisi 
erityisesti loma- ja 
ylityökorvausten osalta.

•	 Liity työttömyyskassaan heti 
ensimmäisenä työpäivänä 
(soittamalla toimistolle, 
sähköpostilla tai jäsensivuilla.)

•	 Koeaika voi olla maksimissaan 
puolet työsuhteen kestosta tai 
maksimissaan 4 kk. 

•	 Työtodistukseen tulee 
erikseen pyytää arvio 
omasta suoriutumisesta ja 
työtehtävistä.

•	 Tarkista liiton 
palkkasuositukset 
opiskelijoille (kalenterissa 
ja verkossa). Kesätöiden 
keskipalkka v. 2010 oli 
fyysikoilla 1745 €/kk ja vain 
yliopistolla työskennelleillä 
1597 €/kk. 

•	 Ansiosidonnaisen minimi 
on tänä vuonna 1071 €/
kk, jos työsopimuksessa 
ei lue sovellettavan 
työehtosopimuksen (TES) 
mukaista palkkaa.

•	 Pyydä hyvästä esimiehestä tai 
työkaverista suosittelija.

•	 Muista, että työaikalaki koskee 
myös kesätyöntekijöitä. 
Ylitöiden tekemiseen on aina 
pyydettävä suostumuksesi. 
Muista myös tarvittaessa 
sopia miten ne korvataan. 
Useimmiten ylityöt saa 
korotettuna tuntipalkkana tai 
korotettuna vapaana.

•	 Keskustele kavereiden 
kanssa työkokemuksista ja 
työpaikoista niin voitte hyötyä 
myös toistenne kokemuksista.

•	 Jos työsopimuksessasi on 
jotain epäilyttävää tai haluat 
kysyä neuvoa, ota yhteyttä 
toimistolle.

Erinomaista kesää kaikille, Markus Oja 
Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten 
Liiton Opiskelija-asiamies.

Kesätöitä tiedossa?





Määrityskisa
kuvat: Juhani Hopkins (1-3), Nico Alio-
ravainen (4-6). Oikeat vastaukset sivun 
alalaidassa.

1.

2.

3.

4.

1. Canis lupus lomalla 2. häirikkösusi 3. Suden 
raatelema poro Rangifer tarandus domesticus 
4. Pandan (Ailuropoda melanoleuca) paska. 5. 
mursu Obodenus rosmarus, 6. Camel toe

5.

6.



Hakatkaa tattia, älkää puistoa! - 
Sanginjoen kansallispuiston puolesta

kuvat: Laura Vuoksenmaa (Sanginjoki)
lisää aiheesta: http://sanginjoki.wordpress.com/



Saxifraga oppositifolia, sinirikko 
kuva: Elina Viirret


