
Syntaksis 1

LEHDYKKÄ
4/2017

Oulun yliopiston eläinmuseo
1960‒2017



Lehdykkä2

51. vuosikerta
4.12.2017

Julkaisija
Oulun yliopiston biologikilta
Syntaksis ry
lehdykka@syntaksis.org

Päätoimittaja
Antti Pöllänen

Toimitus
Jaakko Jokinen
Sameli Piirto
Sami Saarenpää

Taitto
Jaakko Jokinen
Essi Wallén

Kansikuvat

Paino
Juvenes Print

Sisällysluettelo

Pääkirjoitus    3

Puheenjohtajan palsta  4

Fuksiexcu 2017   6

Excureportaasi   6

Laurin rikkinäiset muistot  8

Sometiedettä    10

Superbiologi    12

Fuksiesittely    14

Mainiot möläytykset   22

Eläinmuseo 1960‒2017  23



Syntaksis 3

Päätoimittajan palsta
Heipä hei, hyvää iltaa!

Korvat luimussa ja hissun kissun he meil-
tä eläinmuseon veivät. Eivät auttaneet neu-
vonpidot, ei yleiset kuulemiset, ei adressit, 
eikä julkinen keskustelu. Herrat norsunluu-
tornissaan juonivat päätöksen, Olympos-
vuorelta sinkosi Zeuksen salama… eikä 
museota voinut pelastaa enää minkään 
valtakunnan ihme. Tavoite oli saavutettu: 
opiskelijat olivat kontallaan, puolestapu-
hujat lyöty. Suurimman iskun ottivat lopul-
ta vastaan ne ”onnellisen tietämättömät”: 
kaikki tulevat sukupolvet lapsia ja nuoria, 
joiden ihastuneita ääniä ei tuossa museo-
salissa tulla enää koskaan kuulemaan – el-
lei sitten mahan täyttymisestä lounas- tai, 
mikä pahinta, pikaravintolan ruoalla. Sillä 
kyllähän me, eläinmuseon kävijät, olemme 
saaneet nauttia sen sivistävästä ja rauhoit-
tavasta tunnelmasta, mutta isku Oulun ym-
päristökasvatukselle on mielestäni suurin 
– muita museon jatkamista puoltavia näkö-
kulmia väheksymättä. 

Tämä lehdykkä on surulehdykkä minulle monella tasolla. Se jää luultavasti viimeiseksi 
päätoimittajan roolissa, mutta käytännössä se näkyy vain kuvani ja ääneni siirtymisellä 
tuohon viereiselle sivulle. Tulevaa kautta Syntaksiksen puheenjohtajana odotan jänni-
tyksellä, uteliaisuudella ja kauhulla – tässä tunteiden päällimmäisyysjärjestyksessä. Leh-
dykän tulevalle puheenjohtajalle toivotan menestystä ja ahkeria hetkiä! Takuulla mauk-
kaimpia nakkeja tässä säätiössä. 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivoo
Antti Pöllänen
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Puheenjohtajan palsta
Hei rakkaat kiltalaiset!

Nyt on tullut se aika, että kirjoittelen viimeistä pj-
palstaa tälle hallituskaudelle. Vuosi on ollut yhtä me-
noa ja melskettä. Olemme hallituksen ja toimareiden 
kanssa yhteisvoimin järjestäneet paljon tapahtumia 
ja olleet monessa mukana. Suurin loppurutistus oli-
vat aivan mahtavat Sadonkorjuujuhlat. Kaikki meni 
niin kuin pitikin ja suuremmilta ongelmilta vältyttiin. 
Suurinta osaa jo kiiteltiinkin karonkassa, mutta heille, 
jotka eivät päässeet paikalle: kiitos ja rutistus, olitte 
ihan huippu tiimi! Olin todella otettu, että kaikki teki-
vät juhlaa yhdessä, ja toivottavasti jokaisella juhlijalla 
oli hauskaa :)

Muita puheenjohtajavuoden huippukohtia ovat ol-
leet muun muassa uudet fuksit, edustaminen erilaisis-
sa tilanteissa, excut ja tutustuminen muiden kiltojen 
aktiiveihin. On kyllä näin loppusuoralla semmoinen 
olo, että on kaikkensa antanut, mutta kuitenkin saa-
nut paljon enemmän! Kilta- ja hallitustoiminta ovat to-
della kivaa ja antoisaa hommaa, joten niitä jatketaan 
sitten ensi vuonna tapahtumaministerin saappaissa huippuhyvän seuraajan johdossa.

Toivottavasti olen ollut arvoisenne puheenjohtaja ja kaikki on mennyt päällimmäisil-
tään hyvin. Ilman aktiivista ja toimivaa hallitusta sekä nohevia toimareita mikään ei olisi 
ollut mahdollista. Iso kiitos siitä kaikille, ja toki myös muillekin kiltalaisille, jotka olette 
olleet apuna ja tukena. Te kaikki teitte tästä vuodesta ikimuistettavan! Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta rakkaat piolookit <3 

Teidän puheenjohtajanne,
Jonna
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Fuksiexcu 2017
Teksti: Sameli Piirto

Kuvat: Veera Hiltunen
Perjantai 16.9. 
Vanhusbussin matka kohti Kuusamoa alkoi 
puoli viideltä hilpeissä tunnelmissa. Bussin 
nytkähtäessä liikkeelle sihahti monessa lo-
kaatiossa ihailtavan samanaikaisesti ja mal-
lasjuoma maistui autuaan hyvältä vihreä-
haalaristen kielellä. Huolet jäivät selkäin 
taa ja edessä oli viikonlopun verran hupia 
kaikkien rakastamalla Oulangan tutkimus-
asemalla. 

Tutkimusaseman pihaan kaarrettiin alta 
aikayksikön ja jokainen etsiytyi omaan asu-
mukseensa. Tuota pikaa alkoi fuksien ja 
vaihtarien ensimmäinen koitos, rastisuun-
nistus, jossa monipuoliset tehtävät kiidät-
tivät heitä ympäri markkia. Muun muassa 
kiperät triviat, vauhdikkaat noutotehtävät 
ja avaruudellisen hahmotuskyvyn testaus 
aiheuttivat jos jonkinlaista vipinää. Saunas-
sa oli loppua tila, kun biologeja alkoi sau-
natuttaa. Kunniallisesti suoriutuivat myös 

vaihtarit, joista moni kävi Oulankajoen hyi-
sessä tummassa vedessä polskimassa. Illan 
(ja seuraavankin) kuumin hupi oli Looping 
Louie -lautapeli, jossa piti suojella kano-
jaan lentävältä terroristilta. 

Lauantai 17.9. 
Lauantaiaamuun heräsivät kuka mitenkin: 
hymyissäsuin innokkaana, rähmäisin silmin 
örisevänä tai tyystin kykenemättömänä liik-
kumaan moneen tuntiin. Fuksien aamuoh-
jelma sisälsi mm. käpylehmien kokoamis-
ta, kurkkujen kiikuttamista haarovälistä 
toiseen(oli maukkaita kurkkuja t: nälkäinen 
krapulakeiju) ja dippasivat asioita asioihin.  

Lauantai-iltapäiväksi fuksit paimennet-
tiin Kiutakönkäälle ja läheisellä grillikatok-
sella makkaranpaiston ohessa fuksit saivat 
infoa eri suuntautumisvaihtoehdoista ja 
opiskelusta biologian alalla. Stiinan lettu-
jenpaisto ei onnistunut teknisistä syistä, 

Fuksit ja vanhukset kisailevat.

excureportaasi
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mutta Rasmuksen smoret olivat ihania. 
Samaan aikaan vaihtarit olivat käyneet tu-
tustumiskierroksella kauniin kirkasvetisellä 
Kourulammella. 

Porukan palailtua alkoi tunnelma säh-
köistyä, sillä vanhemmat opiskelijat tiesivät 
mitä odottaa: fuksikastetta. Fuksien lausut-
tua värssyt ja säkeet Veeran opastuksella ja 
yhtäkkinen vedenpaisumus sinetöi heidän 
sanansa. Juhlat olivat valmiit alkamaan. 
Jälleen oli sauna täynnä, populaation las-
kennassa saatiin saunan käytännön mak-
simikapasiteetiksi 32 opiskelijaa. Kodassa 
velehot keskustelivat avaruusnatsien ja 
avaruusslaavien välisestä sodankäynnis-

tä. Labrakäytävässä pelattiin beerpongia. 
Ruokasalissa ja takkahuoneessa pelattiin 
juomapelejä. Jotain bileiden tynkääkin oli 
havaittavissa. 

Sunnuntai 18.9 
Väsyneinä mutta onnellisina kaikkensa an-
tanut biologilauma siivosi tutkimusaseman 
ja lähti bussittelemaan takasin Ouluun. 
Looping Louie oli oivaa matkaviihdettä van-
huksien bussissa, siihen ei kyllästy koskaan. 
Takapenkin sikaosasto vastasi tunnelmaan 
sopivasta musiikista, esim. Pelle Herman-
nin tunnarista. 

Eräs näkemys ihmisen evoluutiosta.
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Laurin rikkinäiset muistot
Tutkimusaseman lattialta löytyi kolme päiväkirja-
merkintöjä sisältävää lappua. Tiedustelujen 
perusteella tekijä on nimeltään 
Lauri. Lehdykkä jul-
kaisee sivut sel-
laisenaan. Tekni-
sestä avusta kiitos 
Marco Stålforsille 
ja Allu-sedälle.
Kuva: Veera Hiltunen
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Sometiedettä
Sameli ”Some-Same” Piirto & Jaakko Jokinen

Internetistä löytyy huimasti materiaalia, jolla viihdyttää itseään (:------DDdd). Ajantappa-
misesta voi tehdä myös sivistävää. Sosiaalinen media ja erilaiset videopalvelut kuhisevat 
myös popularisoitua tiedeaiheista materiaalia, jota on tehty silmää miellyttävään ja kieh-
tovaan muotoon. Jos klassiset kissavideot alkavat kyllästyttää (NEVER!) tai ne kaikki on jo 
nähty (PLAUSIBLE), on alle listattu muutamia poikkitieteellisiä kanavia:

Nerdist Youtube
Kyle Hill -niminen pitkätukka käsittelee eri-
laisia sarjakuvista, elokuvista tai muusta 
populäärikulttuurista bongattuja ilmiöitä 
tieteellisin menetelmin. Hippiä kiinnostaa 
erityisesti supersankarien voimat ja niiden vertailu. Huumorilla ja miellyttävällä grafiikal-
la höystetyt kymmenisen minuutin videot ovat mainiota fiksua viihdettä.

PBS Space Time YouTube
Nimikin kertoo, että kanava keskittyy tähtitieteeseen. Videoiden keskipituus lähentelee 
varttia ja kertoja selittää aika-avaruuden ilmiöitä ja fysiikkaa niiden takana perusteellises-
ti. Todella mielenkiintoista settiä, mutta ei kevytmielisimmästä päästä. Huipputason gra-
fiikka ja animaatiot demonstroivat tehokkaasti vaikeaselkoisiakin asioita universumista.

Extra Credits: History YouTube
Kymmenminuuttisten animaatioiden aiheina ovat historiallisten henkilöiden kasvutari-
nat ja merkittävät tapahtumat, kuten Shaka Zulu, Puunilaissodat, Katariina Suuri, Otto 
von Bismark, Pronssikauden sivisaatioiden romahdus tai feodaalisen japanin kähinät. 
Mukaansatempaava kerronta vie mukanaan ja kohta saatat tietää esimerkiksi Kameha-
meha Suuren kasvutarinan Havajisaarten hallitsijana.

TopTenz YouTube
Tämä kanava tuottaa countdown-tyylisiä listoja aiheesta kuin aiheesta. Simon Whistler 
kertoo taustatutkimuksiensa nojalla mielenkiintoisia faktoja listaamistaan aiheista. Näitä 
listoja saattaa katsoa useamman putkeen ennen nukkumaan menoa. 

Caspian Reports YouTube
Käsittelee geopolitiikkaa, maailmantaloutta, kansainvälisiä suhteita ja kuumottavimpia 
potentiaalisia konflikteja. Grafiikat kohdallaan ja kertoja vaikuttaa kovasti asiantunteval-
ta.

Numberphile YouTube
Aukaisee arkipäivän matemaattisia ongelmia ja kertoo kiehtovasti matemaattisista ilmi-
öistä sopivina suupaloina. Numeroista tykkääville henkilöille varmasti hedelmällinen ka-
nava.

Explorist Facebook
Explorist on tiedeaihenen facebook-kanava, joka seuraa tiedemaailman uusia tuulia. 
Kanava jakaa tiedelehtien uutisia, referoi niitä ja postaa kuvia, joihin sisältyy aina pieni 
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mielenkiintoinen fakta. Tuo fb-seinälle mukavasti vaihtelua ja löysin potenttiaalisen kan-
diaiheenkin tämän kanavan avulla.

Relax. I’m an Entomologist Facebook
Postaa hyönteisiin liittyvää materiaalia; uu-
tisia, tutkimuksia, hauskoja faktoja ja hie-
noja kuvia erityisen kummallisen näköisistä 
tai kauniista niveljalkaisista. Hyönteisintoi-
lijan must.

Trust me, I’m a ”Biologist” Facebook
Postaa biologian alan meemejä ja uutisia. 

Photosynthetic Memes for Botanical 
Teens Facebook
Nimi kertoo kaiken. Dissaavat välillä ikäväs-
ti eläintieteilijöitä.

KUNNIAMAININTA: 
Journal of Interdisciplinary Science Topics
Leicesterin ja McMancesterin yliopiston opiskelijat julkaisevat lehteä, johon kirjoitetaan 
tieteellisen artikkelin näköisiä pikkututkimuksia ja pohdintaa elokuvien, sarjakuvien ja 
pelien ilmiöistä ja hahmoista. Vähän kuin Lehdykän Harvardin käynyt serkku. Suositel-
laan googlettamaan. Vanhat numerot ovat luettavissa lehden nettisivuilla. Esimerkkejä 
aiheista: 

Calculating the Power Output of Qui-Gon Jinn’s Lightsaber 
Nobody Tosses a Dwarf! - Modelling Gimli Being Tossed by Aragorn 
How Much Energy Can Superman Release During a Super Flare?
The Range Of The Dragon Shout In Skyrim.
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Fuksiesittely
Toimitus & Fuksit

1. Erika Ojala 
2. Paljasjalkainen Oululainen 
3. Potentilla erecta ja takatuuppari 
4. Maailmanrauha totta kai, sota synnyttää 
vain kuolemaa ja kärsimystä. 
”Never forget, never again.” 
5. Evo-Devo (Despacito Biology Parody) | A 
Capella Science

1. Janetta Salin 
2. Rovaniemeltä 

3. Yksisarvisfukseilu ja vastaavat luovat hetket 
muiden kanssa 
4. Make metal, not war \m/ 
5. Bloodhound Gang - The Bad Touch

1. Ronja Salonen 
2. Kotoisin Lahdesta 
3. Fuksisuunnistus 
4. Maailmanrauha. En ehi nyt sotimaan ku 
pitää päntätä lattareita. 
5. Guns N’ Roses - Welcome to the jungle

Syksy on tuonut taas tullessaan uuden vuosikerran verran biologian opiskelijoita. Tuttuun 
tapaan toimitus kysyi heiltä muutaman kysymyksen, jotta kanssabiologit voisivat muo-
dostaa kokonaisvaltaisen kuvan uusista opiskelijatovereistaan. Kysymykset olivat seuraa-
vanlaiset:
1. Kuka oot?
2. Mistä tuut?
3. Paras syysmuistosi?
4. Maailmanrauha vai totaalinen vitun sota?
5. Ehdota killalle tunnusbiisiä.

Ylärivi: Erika Ojala, Janetta Salin, Jani Niemi, Ronja Salonen, Tessa Saari, Anni Salonen, Iida 
Ronkainen, Meri Pyykkönen. Alarivi: Nelli Sinkkonen (PRO)

Nellin ryhmä
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1. Jenni Sorvoja 
2. Rovaniemeltä 
3. Fuksisuunnistuksessa yksisarvisena seikkailu 
4. Maailmanrauha että kaikilla olis kivempaa ✌ 
5. Jaakko Teppo - Mäntypistiäinen

1. Tessa Saari 
2. Sallan Naruska 
3. Halloween oli hupaisa vaikka muistikuvat 
heikonlaiset 
4. Maailmanrauhaaa, koska sodan aikaan pi-
täisi lukea liikaa uutisia ja stressilevelit nousisi 
liiallisesti 
5. Leevi and the leavings - Pohjoisen taivaan 
alla

1. Anni Salonen 
2. Tampereelta 
3. Fuksisuunnistus ja fuksiekscu 
4. Maailmanrauhaa, ei jaksa sotia 
5. Louis Armstrong - What a Wonderful World

1. Iida Ronkainen  
2. Kuusamosta  
3. Fuksisitsit 
4. Maailmanrauha, koska rauhassa on kivempi 
elää.  
5. Bushes of Love

1. Meri Pyykkönen 
2. Suomussalmelta 
3. Fuksisuunnistus 
4. Maailmanrauha tietenkin, sota saattaisi 
viivästyttää Stranger Thingsin 3. kauden tuo-
tantoa 
5. She blinded me with science

1. Joonas Nurmi 
2. Keminmaasta 
3. Varmaan turkin reissu 
4. Maailmanrauhaa, no ehkä ihmisten ei tar-
vitsisi valittaa nii paljon. 
5. Eno elmeri - Lintumies
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Jannen ryhmä

Ylärivi: Kaisa Vikki, Sanni Vesala, Essi Väänänen, Tuulia Tuomaala, Jasmin Takala, Katri 
Valjakka. Alarivi: Sampo Tanskanen, Janne Welling (PRO), Mikko Oranen
1. Kaisa Vikki  
2. Olen muuttanut Lapinlahdelta 
3. Vaikea päättää 
4. Maailmanrauha, koska sodassa ei ole voit-
tajia 
5. Biologiaa opiskelee niin paljon erilaisia ih-
misiä, että on vaikea sanoa mitään yhtä tiettyä

1. Sanni Vesala 
2. Uj, Juorkuna 
3. uusiin kavereihin tutustuminen 
4. Molemmissa on puolensa 
5. Ace of spades

1. Essi Väänänen 
2. Kuopiosta  
3. Tältä syksyltä varmaan fuksisitsit tai -suun-
nistus 
4. Maailmanrauha ja siitä syystä että sillon 
valtaosalla on kivaa ja hyvä olla 
5. Kana sanoo kotkot :D

1. Tuulia Tuomaala 
2. Laihia, Pohjanmaa 
3. Fuksisuunnistus ja sen voitto 🏆 

4. Maailmanrauha, koska oon niin hyväntahto-
nen ja se lämmittäisi mun sydäntä! 
5. Destination Calabria

1. Jasmin Takala 
2. Team West Coast eli Vaasa 
3. Ekat sitsit! 
4. Maailmanrauha koska eihän sota oo kivaa 
5. Sandstorm

1. Katri Valjakka 
2. Helsingistä 
3. Se, kun pienenä sai rymytä lehtikasoissa. 
Saa niissä vieläkin toki rymytä, mutta on vai-
kea löytää lehtikasaa mihin aikuinen mahtuisi 
hautautumaan kokonaan. 
4. Rauha, koska en oppinut elämässäni mitään 
mikä valmistaisi ”totaaliseen vitun sotaan” 
5. Europe - final countdown

1. Sampo Tanskanen 
2. Mäntsälä. 
3. Itkin ja juttelin Dallas Kalevalan keulahah-
mon, Ville Maljan(elämäni idoli) kanssa 45:ssa 
heidän keikan jälkeen. 
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4. Maailman rauha. Sotaan kuluu niin paljon 
resursseja ja energiaa että niillä voitaisiin rat-
kaista mittavia määriä erilaisia ongelmia maa 
planeetalla. 
5. Justice - D.A.N.C.E.

1. Mikko Oranen 
2. Jyväskyläst kotosin 
3. Parhaita syysmuistoja o varmaa kaikki syksy-
set muutonseuranta-aamut Päiäntee rannalla 
4. Haluan sen sodan koska Tuulia on kakkapää 

5. Killan tunnusbiisi vois olla... No vaikka Vesa-
matti Loirin tulkinta Lapin kesästä

1. Veera Varrio 
2. Rovaniemi 
3. Koulun alku, uuet ihmiset ja excut oli jees 
4. Ehkä kuitenki maailmanrauha..koska kuka 
haluais totaalisen vitun sodan  
5. En haluis sanoo maria monden maailmaa 
mut se on ainoo mikä tulee tällä hetkellä kil-
lasta mielee 

Susannan ryhmä

Ylärivi: Susanna Mertanen (PRO), Anni Heikkilä, Riina-Kaisa Autti, Kaisa Aalto, Maria Hon-
kanen, Emma-Helka Erkkilä, Iina Eskelinen. Alarivi: Oscar Brander, Mika Jokikokko
1. Anni Heikkilä 
2. Kalajoelta 
3. Parin vuoden takainen syksyinen reissu ka-
veriporukalla mökkeilemään Kuusamoon, jos-
sa päädyttiin makoilemaan yö ulkona katsellen 
tähtiä ja revontulia 
4. Maailmanrauha, inhoan konflikteja ja na-
iivisti toivon, että kaikki voisivat elää sovussa 
keskenään 
5. Acapellascience-nimisen YouTube-kanavan 
Evo-Devo, eli Despaciton evoluutio-versio

1. Riina-Kaisa  
2. Oulu  
3. Vaellus Hetta-Pallaksella ruskan aikaan  
4. Ehdottomasti maailmanrauha, sotiminen on 
pöljää eikä yleensä edes johda mihinkään. So 
what’s the point with it? 
5. Waka waka

1. Kaisa Aalto 
2. Helsinki 
3. Uusien hullunkuristen ystäväisten tapaami-
nen 
4. Rauha on mukavampaa, vitusta sotiminen 
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ei kuulosta houkuttelevalta. 
5. Nyrkkitappelu - Tahdon olla hippi

1. Maria 
2. Nivalasta 
3. Yhtenä syksynä keräsimme siskojen kanssa 
vaahteranlehtiä ja kuivatimme niitä. Teimme 
niistä meidän marsuille pesän. Marsut olivat 
ihanan mielissään. 
4. Maailmanrauha, koska jos me tulisimme 
toimeen keskenämme voisimme helpommin 
löytää ratkaisuja mm. ympäristöongelmiin. 
5. What a wonderful world

1. Emma-Helka Erkkilä 
2. Vuokatista 
3. Ulkomaanreissut, muutto Ouluun 
4. Maailmanrauha, koska rauha on paljo pa-
rempi ja sotiminen on ihan turhaa. 
5. Ei tuu mieleen mitään hyvää :/

1. Iina Eskelinen 
2. Jyväskylästä 
3. Söin hyvää kakkua yhtenä päivänä 
4. Totaalinen vitun sota Tokmannin ilmaisista 
ämpäreistä 
5. Fröbelin palikat – Sardiinilaulu

1. Oscar 
2. Tampere 
3. Ruoka yliopistolla 

4. Sota, jotta voitais kirjoittaa tuntematon so-
tilas osa 2  
5. Eppu Normaali - Murheellisten Laulujen 
Maa

1. Mika Jokikokko 
2. Liminka 
3. Äkkiseltään mieleeni tulevat lapsuuden 
marjanpoimintaretket 
4. Maailmanrauha – eikä syytä tarvinne selit-
tää. 
5. Kotimaani ompi Suomi: siinä on varsin kau-
nista kuvausta luonnostamme.

1. Erika 
2. Sodankylä 
3. Ihan yleisesti vaan kaikki ne hetket ko on 
ylittäny ittensä menemällä pois mukavuusalu-
eelta ja tekemällä uusia juttuja todeten ettei 
se niin kamalaa ollukkaa 
4. Maailmanrauha koska ei kai ny kukaa halu-
ais sodan keskellä elää  
5. Ei riitä mielikuvitus moiseen 

1. Oona Herzog 
2. Geneve Sveitsi 
3. Syntaxis goes Tero vol.4 
4. Maailmanrauha! Just because. Mistä löytyy 
vielä aikaa totaaliseen vitun sotaan kun opis-
kelee biologiaa 
5. Ramones Blitzkrieg Bop
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Petran ryhmä

Ylärivi: Petra Nieminen (PRO), Taru Nikkanen, Tuuli Miettunen, Henna Kultalahti, Pinja-
Emilia Lämsä, Ella Kuoppamaa, Aino Niemi, Heidi Lindström. Alarivi: Valtteri Leppilampi, 
Lauri Kylmänen
1. Taru 
2. Vantaa 
3. fuksiexcut ja uudet kaverit 
4. maailmanrauha että kaikilla olis kivaa :) 
5. Africa

1.Tuuli 
2.Rovaniemi 
3.Halloween 
4. Maailmanrauha, koska totaalinen sota olisi 
todennäköisesti ydinsota, joka tuhoaisi kaiken 
elämän maapallolla. 
5. The Final Countdown

1. Henna 
2. Porvoo 
3. Oulangan reissu oli aika jees 
4. Maailmanrauha, koska on parempaaki teke-
mistä ku sotiminen 
5. Danny Worsnop- Don’t overdrink it

1. Pinja-Emilia 
2. Kerava 
3. Syksyn frettitapahtumat koska fretit ja 

fretti-ihmiset 
4. Maailmanrauha 
5. Seagulls! (Stop it now)

1. Ella 
2. Kauhava 
3. Seikkaileminen ja tutustuminen uuteen 
sympaattiseen kotikaupunkiin mm. Mallasap-
pron merkeissä 
4. Maailmanrauha. Sodan myötä lukematto-
mat huippukeksinnöt, taideteokset, oivalluk-
set ja haaveet kuolevat saamatta mahdolli-
suutta kypsyä ja syntyä. 
5. Nocturne - Vesa-Matti Loiri

1. Aino 
2. Ylöjärvi 
3. Uusiin kamuihi tutustumine 
4. Maailmanrauha tietty 
5. Scatman

1. Valtteri 
2. Uleåborg 
3. Oulangan lentokonepeli 
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4. Maailmanrauha, koska tetsaaminen on pi-
temmän päälle vähän tylsää 
5. Killan tunnusbiisi on Tapio Hietamäen Tuu-
lee Hiljaa

1. Lauri 
2. Helsinki 
3. Oulangan kanapeli 
4. Totaalinen sota, koska ihmiskunta tarvitsee 
sitä kipeästi. 
5. Killan tunnusbiisihän on tietenkin Tää kesä 

meni Airistolla

1. Saana 
2. Rovaniemi 
3. Uudet kaverit 
4. Maailmanrauha, koska sovussa on lepposaa 
ja kaunista. Tai vaihtoehtoisesti totaalinen 
ydinsota jossa kaikki elämä pyyhkiytyy kerralla 
planeetalta, ettei jää kukaan yksinään kärsi-
mään. 
5. Biisivalintana komppaan loiriplukaria 👌🏼

Annan ryhmä

Ylärivi: Elisa Karonen, Jenni Huhtakangas, Veera Kohtamäki, Antti Jämsä, Paavo Korpelai-
nen, Pauli Jokikokko, Sandra Vorimo. Alarivi: Anna Miettinen (PRO)
1. Elisa Karonen 
2. Jyväskylä 
3. Tämän syksyn paras muistoni olivat fuksisit-
sit Teekkaritalolla. 
4. Maailmanrauha koska kuka nyt sodasta tyk-
kää 
5. Kuinka eläin sanoo? 

1. Jenni Huhtakangas 
2. Ylivieska 
3. Mallasapprot oli ihan jees 
4. Maailmanrauha, koska maailman pitäs vä-
hän rauhoittua 

5. Jump – Van Halen

1. Veera Kohtamäki 
2. Kotoisin Tampereelta 
3. Lehtikasat :33  
4. Maailmanrauha koska sodalla ei ikinä saa-
vuteta mitään 
5. Tuff brud i lyxförbackning

1. Antti Jämsä 
2. Kotoisin Helsingistä 
3. Muistoja on niin monia, että ei voi ainoas-
taan yhtä valita 
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4. Sota. Sillä mikään kapina ei synny tyhjästä, 
ei ole taistelua ilman syytä. Mikä on väärin, 
mikä oikein? Kenen laki tekee oikeuden?  
5. Rolling stones: gimme sheltter

1. Paavo Korpelainen 
2. Oulu 
3. 2015, massiivisten revontulien ja tähden-
lentojen seuraaminen Pielisjärven rannalla 
syyskuisena yönä yhdessä serkun kanssa, 
totaalisessa hiljaisuudessa ja pimeydessä. Ää-
rimmäisen maaginen hetki.  
4. Idealistina, pasifistina ja ikuisena romantiik-
kona tekisi mieli puhua maailmanrauhan puo-

lesta. Kuitenkin, rauhan tärkeyden ymmärtää 
vasta sen puuttuessa, joten sota.  
5. The Lion Sleeps Tonight/Wimoweh

1. Jokikokon Pauli 
2. Limingan lakeuksilta 
3. Kasviretket Oulangan fuksiekskursiolla, kun 
muut makasivat vielä punkassa juominkiensa 
jälkeen. 
4. Maailmanrauha, jossa ihmiskunta elää so-
pusoinnussa muun biosfäärin kanssa. Muuten 
meillä ei ole tulevaisuutta. 
5. Laulu oravasta
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Mainiot möläytykset & 
arveluttavat argumentit
”Mänty on täydellinen geneettinen eläin” -Robert

”Mä en edes yletä hinkkaan sun persettä ku oot nii pitkä!” -Riika Lauralle Wabu ei lobu 
-bileiden etkoilla

”Oispa piriä...” -Sepe

”Mun pylly on kivan lämmin, kun sitä lyötiin äsken!” -Rasmus pienen piiskauksen jälkeen

”En jaksa, lähen nukkumaan” -Perttu vappuaattona klo 21:56

”Lets just call it Shit Happens -model…” -Benjamin Wolozin(Boston University School of 
Medicine) virheellisesti laskostuneista proteiineista neurodegeneratiivisissa sairauksissa 
(BioCity Symposium, 17.8.2017)

Laura: ”Vaikkei niis mitään huumaavia aineita ookkaan, niin kyllä niistä sekaisin menee, 
ku on koko viikon kattellu” -Sameli: ”Ai fukseista?” ...Laura puhui lajintuntemuskurssin 
sienistä.

”Elämä on uhka, mutta känni on aina mahdollisuus” -Janne Wappu-Vimpan jälkeen

”Me kaikki ollaan pelkkää yhtä suurta kirjainsarjaa. Me kaikki koostutaan vaan A:sta, 
T:stä, G:stä ja C.stä.” -Hanna genetiikasta

Savolainen huomaa taulusienen olevan kuiva ja heristää sitä:  
”This is sweet music to your eyes!”

”Tämä takki on yhtä vedenpitävä kuin kortonki josta on leikattu kärki pois” -Allu

”Minä olen röllimetsän vahvin rölli!” -Riika

© Sameli Piirto

”Taistelyväsymys”
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Eläinmuseo 1960‒2017
Niin se sitten tapahtui, eläinmuseo suljet-
tiin. Linnanmaan hienoissa, räätälöidyissä 
tiloissa se sai viihtyä 33 vuotta. Noina vuo-
sina museolla oli lukuisia vaihtuvia näytte-
lyitä, ja museon lattioita kuluttivat monet 
ammattilaiset tutkijoista konservaattorei-
hin sekä opettajiin, jotka jakoivat omaansa 
ja museon tietämystä nuoremmille suku-
polville. Myös biologian opiskelijat pitivät 
museolla päivystystä asiantuntemusta kai-
paavien asiakkaiden varalta. 

Kaijonharjun alueella kasvaneena pää-
sin käymään eläinmuseolla kolmen vuo-
sikymmenen aikana erilaisin syin ja eri 
tarkoituksissa. Lapsena se oli ihmeellinen 
paikka parin kilsan päässä, jonne äiti vei 
minua ja veljiäni pois arjen askareista. Hiu-
kan vanhempana – yläkoululaisena – siellä 
käytiin oppimassa lajeista ja niiden histo-
rioista. Lopulta, nuorena aikuisena museo 
tarjosi minulle upeasti täytetyt eläimet 
syventyvää lajintuntemustani varten. Mu-
seon kokoelmien avulla sain rengastuslu-
vankin. Viimeisin uusi kokemus oli esitellä 
museon upeaa maailmaa kolmevuotiaalle 
veljentytölleni. Se on klisee, mutta silloin 
ympyrä tavallaan sulkeutui.

Museon sulkemista vastaan yritettiin 
taistella adressin ja keskustelun avulla. Kir-
joitushetkellä sen on allekirjoittanut 3497 
ihmistä, joista suurin osa oululaisia, mutta 
osansa on ulkopaikkakuntalaisilla, ulko-
maalaisilla ja Suomen rajojen ulkopuolella 
asuvilla suomalaisilla. He kaikki ovat ihmi-
siä, joiden elämään eläinmuseo on vaikut-
tanut positiivisesti, ja jotka halusivat ko-
koelman säilyvän tiloissaan Linnanmaalla. 
Adressi luovutettiin yliopiston ja OAMKin 
rehtoreille, Suomen Yliopistokiinteistöjen 
edustajalle, sekä Oulun kaupunginvaltuus-
tolle ja -hallitukselle. Heille kerrottiin mu-

seon kaukaisista juurista, korostettiin sen 
merkitystä lapsille, opiskelijoille ja van-
hemmille, opettajille ja tutkimukselle. Va-
litettavasti edes tuhansien ääni ei riittänyt 
kääntämään budjettiaan vahtaavien päitä.

Eläinmuseon elämä kuulemma jatkuu 
muodossa tai toisessa. Kokoelmat ja Heikki 
Kangasperkon kaunis dioraama kuvataan ja 
skannataan kolmiulotteiseksi malliksi. Osa 
kokoelmista siirretään yliopiston käytävil-
le geologisen museon kokoelmien tavoin. 
Tutkimuskokoelma siirtyy kasvimuseolle. 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon 
kellarista on tämän hetken tietojen mu-
kaan kaavailtu korvaavaa tilaa näyttelylle. 
Näiden ratkaisujen on vaikea uskoa korvaa-
van sitä kokonaisuutta, joka Linnanmaalta 
nyt tuhotaan.

Päällimmäisenä tunteena on suru ja 
viha. Sen alta kuitenkin löytyy vahvaa kii-
tollisuutta kokoelman kerääjiä, tekijöitä 
ja ylläpitäjiä kohtaan. Kiitos kaikille teille, 
jotka olette museon elinkaaren aikana teh-
neet työtä kulttuuriperinnön ja sivistyksen 
vaalimiseksi! Kiitos.

Jaakko Jokinen

Adressi museon säilyttämisen puolesta luo-
vutetaan SYK:n edustajalle tammikuussa 
2017. Kovasti edustajaa hymyilytti.
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