
Syntaksis 1

LEHDYKKÄ
1/2018



Lehdykkä Syntaksis2 3

Pääkirjoitus52. vuosikerta
20.3.2018

Julkaisija
Oulun yliopiston biologikilta
Syntaksis Ry
lehdykka@syntaksis.org

Päätoimittaja
Rasmus Hindström

Toimitus
Jaakko Jokinen
Sameli Piirto

Taitto
Jaakko Jokinen

Kansikuvat
Etukansi: Taru Suninen
Sisällys: Taru Suninen
Takakansi: Mika Jokikokko

Paino
Juvenes Print

Tässä numerossa:

Pääkirjoitus    3

Puheenjohtajan palsta  4

Turning poo into diamonds  5

Hallitusesittely 2018   6

Pelinurkkaus: Kaljakeijun juomapeli 14

Superbiologi    16

Harrastuksena haisevat vehkat 18

I Learn, I Apply – 
Clean City, Healthy Living  23

Kuumankosteita kommelluksia 
kataloniassa    24

Talvikenttis 2018   26

Minimalisti-zerowaste-fennovegaani 
kokkaa     28

Mainiot möläytykset   30

V(arjo)-PJ:n palsta   31

Tervehdys!

Olen lehdykän uusi päätoimittaja. Niille, 
ketkä minua eivät jo tunne, nimeni on Ras-
mus Hindström. Ystävien kesken Rasse on 
yleinen lempinimi. Olen toisen vuosikurssin 
opiskelija, ja opinnoissa puoleensa vetää 
vahvasti genetiikka. Toimin viime vuonna 
kiltaamme hallituksessa varapuheenjoh-
tajana ja vannoin, etten jatka järjestötoi-
minnassa. Tässä sitä kuitenkin nyt ollaan, 
olkoon se esimerkki, miten petollisen 
hauskaa voi järjestötoiminta voi ollakaan. 
Päätoimittajaksi olen ryhtynyt keräämään 
kokemusta vähän erilaisesta tekemisestä, 
ja ehkä vähän parantamaan omaa suomen 
kielen kirjallista ilmaisukykyä. 

Omat visioni lehdykälle ovat saada sil-
le raikkaampaa visuaalista asua. Olemme 
biologian opiskelijoiden killan julkaisu, ja 
mielestäni sitä pitäisi juhlia tuomalla esiin 
kuvin meidän mahtavaa alaa. Toivon tule-
valta kaudelta paljon valokuvia ja luonnon 
innoittamia piirustuksia. Meidän riveissä 
pyörii niin paljon luonnossa liikkujia, että 
ihan varmasti osalla edes on kamera tai 
piirustustaidot saada kaikki ne luonnon 
tarjoamat näyt ja inspiraatiot talteen. Hen-
kilökohtaisesti harrastan valokuvausta ja 
on tätä kautta kuvat lähellä sydäntä. Ken-
ties saamme väripainoon asti lehdykkää, ja 
pääsee maisemaotokset loistamaan! Vaik-
ka on mustavalkokuvissakin tunnelmaa. 

Aion myös toimittajien kanssa lyödä 
paikoin viisaat päämme yhteen ja koittaa 
keksiä, miten saisimme enemmän toimit-

tajia riveihimme. Lehdykkähän ottaa vas-
taan kaiken, mitä kilta kykenee tuottaan 
deadlineihin mennessä, mutta toimittajia 
kaivataan vakiosisältöä tuottamaan ja tii-
mivoimin tekemään. Ottakaa rohkeasti yh-
teyttä ja tulkaa pöhisemään kanssamme ja 
leikkimään sitä journalistia, näin niin kuin 
oikeastikin. 

Kohti tulevaa kokemusrikasta vuotta!

”I love deadlines. I like the whooshing 
sound they make as they fly by.” 
-Douglas Adams

Olemassaolostanne kiittäen,
Rasmus Hindström 
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Puheenjohtajan palsta
Termosta pulloon! 

Se on taas uusi vuosi nykästy käyntiin ja 
varsin hyvillä mielin. Keväthän on biologin 
aikaa, kun luonto alkaa heräilemään talven 
terän taittuessa: muuttolinnut saapuvat ja 
kukat kukoistavat… ja kootut kliseet. 

Kiltahuonekysely toteutettiin tammi-
helmikuun vaihteessa ja nimettömästi 
koottu palaute oli idearikasta, rakentavaa 
ja pääosin positiivista. Huolimatta siitä, 
kuinka liipaisimella meidän ainejärjestöm-
me olo nykyisellä kiltahuoneella on pitkäl-
lä tähtäimellä, muutokset tilankäytössä ja 
sisustuksessa ovat varteenotettavia ratkai-
suja. Kiltahuoneen ilmapiiristä on sanotta-
va palautteenkin pohjalta se, että jokaisen 
on muistettava hyvien tapojen ja kilta-
huoneen sääntöjen mukaiset käytöstavat, 
joihin kuuluvat esimerkiksi tervehtiminen 
ja asiallinen vastaaminen kysyttäessä. Kai-
ken sorttinen aiheeton vittuilu ja tympeily 
(vaikka krapulapeikko karjuisikin korvan 
juuressa) on alkusuusta ja luonnollisesti 
tuomittavaa. 

Toisaalta toivon itseni ja hallituksenkin 
puolesta, että monet akateemisesti nuoret 
opiskelijat antaisivat uuden mahdollisuu-
den kiltahuoneelle ja sen ihmisille, vaikka 
ovatkin voineet kokea ensimmäiset kerrat 
siellä nihkeiksi tai kuulleet kavereilta ”jut-
tuja” :) Yleensä ottaen ainejärjestömme 
on niin pieni ja opiskelijat keskimäärin sa-
mojen arvojen ja kiinnostuksen kohteiden 

äärellä, ettei mentaalinen jako ”fukseihin/
toisen vuoden fukseihin” ja käpyihin olisi 
mitenkään mielekästä. Rakastakaa toisian-
ne, ottakaa toisianne kädestä kiinni ja ha-
latkaa vaikka Samelia. 

Huhhuh, vielä pari juttua. Käykää tapah-
tumissa, kuten pönttötalkoot ja BiTa – Ne 
on teitä varten järjestetty! Opiskelkaa ah-
kerasti ja käykää luonnossa, vappuunkin on 
tänään 63 päivää! 

Palveluksessanne,  
Pölläs-Antti

Torstaiseminaari: Turning poo into 
diamonds

Teksti: Sameli Piirto

Ensimmäinen tunne oli pettymys, sillä 
otsikko oli vain kielikuva. Esitelmöit-
sijä Justus Reunanen esitteli toimis-

toon hordaamaansa kakkatilpehööriä.
Yleistietoa mikrobiomista. Ihmiskehos-

sa 10 kertaa enemmän mikrobisoluja kuin 
omia soluja, 10 miljoonaa bakteerigeeniä 
vs 22 000 ihmisgeeniä. Mikrobiomin tutkin-
ta on pitkällä ja iso ala. Ihossa, suolistossa, 
mahalaukussa, virtsateissä ja keuhkoissa 
oma mikrobikanta. Mahassa vähiten. Koos-
tumus vaihtelee iän myötä. Mikrobiomista 
voidaan viljellä vain 20%, sillä bakut nirsoja 
tai anaerobisia

Paksusuolen syövällä 44% kuolleisuus 
Euroopassa ja 33% jenkeissä. Aika jännä. 
Kolonoskopia nautinnollista ja relaksoivaa, 
voidaan havaita myös syöpä kivasti ajoissa. 
Kasvain, polyyppi, vänkän näköinen. Justus 

tutkii eroja polyypin ja normaalin epiteelin 
adhesiivisessa mikrobistossa. 

Ärtyneen suolen oireyhtymässä ja Chro-
nin taudissa saattaa olla mikrobit osalli-
sena, laukaiseeko taudin vai pitääkö yllä? 
Joka tapauksessa epiteelin tuottamat anti-
mikrobiaalisten peptidien tuotto on kohol-
la haitallisissa määrin. Antibiooteille mul-
tiresistantit bakteerikannat ovat ongelma 
etenkin sairaaloissa. Mikrobiomia hallitsee 
jokin bakteerikanta ja muutokset bakteeri-
en runsauksissa voivat näkyä myös tervey-
dentilassa. 

Muoviroska on globaali ongelma ja sitä 
vähentämään on löydetty monia lupaavia 
tekniikoita, esimerkiksi vahakoison toukat, 
jotka syövät muovia. Justusta kiinnostaa 
toukkien suolistomikrobi ja entsyymit, jo-
ten hän oli tilannut niitä internetsistä ja 
rakentanut labraansa minikokoisen Alcat-
razin, etteivät toukat pääsisi karatessaan 
nakertamaan labraa sahajauhoksi. Touk-
kien kakkaa oli kuulemma työlästä kerätä 
tarpeeksi tutkimuksia varten. Kakasta tar-
kastellaan metagenomista kääntäen prote-
iineja. Justusta kiinnosti myös kaarnakuo-
riaisen toukan mikrobiomi, josko siitä olisi 
hyötyä selluteollisuuteen tai jotain vastaa-
vaa. 

Olisi pitänyt kysyä, onko Oulu paska 
kaupunni. Toisaalta, vastauksen tietää jo-
kainen.
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Hallitusesittely
Teksti: Rasmus Hindström & Stiina Lehmus

Kuvat: Rasmus Hindström

Hallituslaiset pyrittiin haastattelemaan ja kuvaamaan yksitellen näiden 
luonnollisessa elinympäristössä mahdollisimman suuren autenttisuuden tavoit-
tamiseksi. Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin myöhemmin puhtaaksi mah-

dollisimman vähin muokkauksin. Osalta haastattelu saatiin kirjallisena tai puhelimitse.

Hallitukselle esitetyt kysymykset:
1. Nimi, vuosikurssi ja suuntaus?
2. Elämää järjestötoiminnan ulkopuolella?
3. Mitä teet kiltalaisten hyväksi?
4. Jos pääsisit keskustelemaan biologian alan historiallisen merkkihenkilön kanssa, 

kuka ja mistä keskustelisitte?
5. Mikä on horroskooppisi?

Puheenjohtaja
Tavoitettu puhelimitse matkalla talvikenttikseltä 
1. Antti Pöllänen, 2014 syksyllä aloittanut biologi-

an opinnot, aineenopettajaeläinekologi.
2. Toki on. Raskasta myöntää. Kaikkia voimavaroja 

en allokoi biologien hyväksi. Luontoharrastus-
ta, metsästystä, luonnossa liikkumista. Voima-
kas musiikkiharrastus. Soitan teekkaritorvissa 
saksofonia, lisäksi harrastanut muitakin instru-
mentteja. Luulin jo lukiossa, että musiikki jää 
harrastukseksi ja biologia ammatiksi, mutta ra-
hat repinyt tähän asti musiikista.

3. Virallisesti pyöritän kiltaa ylimpänä vastuussa 
kaikesta toiminnasta.  Minä puheenjohtajana 
mielelläni jaan vastuuni päteville hallituksen 
toimijoille. Killan hyväksi kaikkea tekemistä. 
Syntaksiksessa ajatus on ollut: toimintaa teh-
dään kaikkien hyväksi. Yhteishenki on kaikki 
kaikessa, sekä eri suuntautumisten, että vuo-
sikurssien välillä. Mielelläni olen tätä prosessia 
aktiivisesti edistämässä. Lisäksi omalla esimer-
killä oon viettänyt reipasta opiskelijaelämää, 
kannustan siihen muitakin. 

4. Tällä hetkellä Paavo Havaksen ja Lauri Siivosen kanssa. Oulun yliopiston Biologan lai-
toksen kaksi ensimmäistä tällästä merkkihenkilöä. Heidän ajastaan ja tieteentekemi-
sen ideologiasta. Kuinka he näkevät tälläsen nykyisen markkinatalous- ja kilpailuajan, 
jossa tutkimuksenki on sillai brändäydyttävä. Menee kohti sellasta soveltavaa tutki-

musta. Että kuinka he näkisivät tämän heidän omasta ideologisesti tiedettä kunnioit-
tavasta näkökulmastaan. Ja toki kiinnostaa myös heidän sellaset organisointinäke-
mykset. 

5. Päässä pyörii erilainen liuta horroksessa eläviä eläimiä. Enimmäkseen nisäkkäitä... 
Ehkä horroskooppini voisi olla lapintiainen tai hömötiainen. Eniten nyt inspiroi juuri 
ne kaksi lajia. 

Varapuheenjohtaja
Tavoitettu kiltahuoneelta eilispäivän rientojen jäljiltä vielä hieman sumenneissa sielun-
voimissa
1. Janne Welling, vuosikurssi on toinen ja suun-

taus, noh…mä en sillai niinku haluis tuoda sitä 
esille…mut *kuiskaten* aineenopettaja.

2. *taustalta huudetaan ”viina ja väkivaltaa”, 
”järjestötoiminta on elämä”, yms.* On mulla 
elämää, mut mä en välttämättä halua avata 
sitä sen enempää. 

3. Kaiken. Mä uhraan itseni ja v**tu katotaan ku 
Jeesus, voitte käyttää mun kroppaa leipänä 
*kiltahuone räjähtää naurunpurskahduksiin... 
nauhoituksesta ei saa selvää* 

4. Nyt pistit pahan.. *piiitkää pohdintaa* var-
maan, siis. Kaikki varmaan on heittänyt jonku 
Darwinin.. Mut mä en sillai niiku haluis sitä 
mielläni heittää.. *pohdinta jatkuu* mut sillai, ku alkaa miettiin, niin tunnettui biolo-
gei ei paljon ole. No ok en tiedä onks se kauheen historiallinen, mut Dawkins, koska 
sillä on hyvii pointtei evoluutiosta. Ehkä mä Dawkins kanssa puhuisin evoluutiosta. 

5. *pitempää pohdintaa* horoskooppi on kala. Mut horroskooppi…ehkä…siili.

Sihteeri/Tiedottaja
Tavoitettu sähköpostitse
1. Erika Ojala, 2017, biologia (suuntautuminen vielä 

mietinnässä)
2. Vapaa-ajallani pelaan videopelejä vaimoni kanssa ja 

toimin Oulun SETAn koulutuskoordinaattorina.
3. Pidän huolen, että informaatio hallituksen päätök-

sistä kulkee kiltalaisille, sekä killan ulkopuolelta tu-
levan infon välityksestä. Lisäksi yritän pitää omalta 
osaltani huolen, että killan toiminnassa ketään ei 
jätettäisi ulkopuolelle.

4. Ei niinkään historiallinen henkilö, mutta haluaisin 
keskustella Julie Bakkerin kanssa aivojen toiminnas-
ta ja erityisesti siitä kuinka eri hajut ja varsinkin fero-
monit vaikuttavat aivojen toimintaan.

5. Asio flammeus

Kuva: Tuntematon kuvaaja

Kuva: Erika Ojala
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Taloudenhoitaja
Tavoitettu kotoaan krapulaa potemasta
1. Jan Harju, kolmas vuosikurssi. Suuntautu-
minen on vielä vähän kysymysmerkki, ehkä kas-
vifysiologia.
2. Azerothis. Videopelei tulee pelattua, kave-
reita nähtyä. Mitäs muuta elämää mulla olis. 
Sen sellasta, vähän sitä sun tätä. Aika paljon 
koneella oloa.
3. Hyvä kysymys. Hyöty näkyy siinä, että ta-
lous toimii. En tiedä onks se niin näkyvää. Mie-
lipiteitä tuon erinäkökulmasta, onks se sit hyvä 
vai huono.
4. Darwin tulis ekana mieleen, mut, kiinnostas 
kyl Mendel. Sil oli ihan mielenkiintoisia kokeita. 
Niistä sen koejärjestelyistä. Miten se on hiffan-
nu lähtee risteyttään. Aika ikoninen. Käsittääk-

seni munkki, niin siitä uskonnollisesta taustasta tieteeseen.
5. Hmm.. Lazer Koala. Mennään sillä.

Kopoministeri 
Tavoitettu kiltahuoneelta
1. Hiltunen Veera, kolmas vuosikurssi ja bio-
tieteet ja niistä eläinfysiologia (niin isoilla mah-
dollisuuksilla ku pystyy)
2. Jaa-a, yritän ajaa meidän oikeuksia tällä 
hetkellä tässä koulutuksessa ja tällä tiellä mikä 
me ollaan valittu. Valitettavasti. *naurua*  Noh 
vähän näitä meidän oikeuksia poljetaan niin 
koitan pitää siitä huolen että meillä olis mah-
dollisuus yhtä hyvään koulutukseen ku kaikilla 
muillakin.
3. Jaa-a, semmosta tuota - uni painoitteista. 
*naurua* No joo kyllähän sitä no kavereitten 
kanssa tulee vietettyä paljon aikaa, mutta nekin 
on aikalailla koulukavereita, että, yliopisto vei 
elämän.

4. Tä on paha. Jaaa-a hankala valita joku tietty. Darwinhan se siellä niinku ensimäisena 
tulee mieleen mutta just se että niinku en mä ikinä keksis mitä mä haluisin jutella sen 
kanssa. Ei mulla olis sille mittää asiaa. Tai varmaan Darwinilta kysyisin että vituttiko 
tai vituttaako ku sinä et tiedä mitää geeneistä. *naurua* Keksit evoluution muttet 
geenejä. Joo-o, sen varmaan kysyisin.

5. Eli? *naurua* Mä en ymmärrä mitä se tarkottaa. No mun horroskooppi... Tä on taas 
tämä ku luovuus menee niinku nolliin. Joo, kyllä se on jääkarhu.

Sopoministeri
Tavoitettu facebookilla
1. Vilma Sauros, bt/fysiologia
2. On liikaa mielenkiintoisia asioita joiden kesken yritän jakaa 

aikaa, mm.: liikunta ja urheilu, sohvalla makoilu ja nukkumi-
nen, kaverit ja perhe, muu vapaaehtois- ja järjestötoiminta, 
kaikenkarvaiset elukat ja luontohommat, piirtäminen ja muu 
(kuva)taide, pelaaminen, seikkailut ja reissaaminen, ja elämän 
syntyjen syvien pohtiminen. Olen utelias yllytyshullu ja valmis 
hyppäämään kaikkeen uuteen.

3. SOPOna vastaan sosiaalipoliittisista asioista ja osallistun OYY:n 
sopo-jaoston toimintaan ja tarvittaessa olen yhteydessä häi-
rintäyhdyshenkilöön

4. Vaikea valinta! Meribiologia on sydäntäni lähellä, joten Jac-
ques Cousteau ja pölisisimme merestä ja sen ihmeellisistä 
eläimistä ja kasveista, ympäristönsuojelusta ja tulevaisuudes-
ta. Tai sitten Jane Goodall, jonka viisaus, teot ja hyväsydämi-
syys on ihailemisen arvoista.

5. Haaveilija, aina osittain unessa tai vähän toisessa maailmassa

Luontoministeri 
Tavoitettu kiltahuoneella
1. Lauri Rikhard Raami, toinen vuosikurssi. 

Ekologia on suuntaukseni.
2. On. Tykkään kaikkee urheilla: juoksulenk-

kei, säbää ja sulkapalloa, salia ja…ei var-
maan kaikkea tarvi laittaa. Tykkään paljon 
käsitöistä - käsillä tehdä. Just metallitöitä. 
Liikkua luonossa ja hengailla kavereiden 
kanssa.

3. Mun tehtävä on lähentää kiltalaisten luon-
toyhteyttä.

4. Mikä sen äijän nimi on…toi toi…kyllä se oli Linnaeus. Puhuttas kasveista.
5. Eiks se oo jousimies? Horroskooppi.. odota, en mä tiiä. *naurahtelua*

Tapahtumaministerit
Tavoitettu kirjastosta
1. Essi, tapahtumaministeri, biotieteilijä, kolmas vuosi
2. Mitä mä teen killan hyväksi.. No mä järjestän killalle hauskoja tapahtumia, missä 

kaikilla on kivaa – toivottavasti *nauruhekotusta*. Ja ja ja ja öö ööö öö pyrin luo-
maan semmosta mukavaa ilmapiiriä, että kaikilla kiltalaisilla olis hauskaa kiltiksellä ja 
sitten ihan muutenkin omalla persoonallani.

3. On, joo on. Töitä ja sitten vähän vapaa-aikaakin siellä jossain välissä *naurua*. Mut 
joo, on.

Kuva: Vilma Sauros
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4. No nyt mun on tähän pakko vastata ihan 
näitten tämän viimeaikaisten tapahtumien 
valossa, hän ei ole kyllä biologi, mutta fyy-
sikko Stephen Hawkin, joka tosiaan tuos-
sa ilmeisesti viime yönä kuoli. Niin hänen 
kanssaan ehdottomasti haluaisin - olisin 
halunnut päästä keskustelemaan ja *syvä 
huokaus* varmaan ihan ylipäätään elämäs-
tä puhuisin hänen kanssaan. Hänellä on 
varmaan aikamoisia näkemyksiä asiaan.

5. Horroskooppi mikä on horroskooppi. Tä tes-
taa mun luovuutta, sitä ei tähän kohtaan 
löydy. Jos mä saan ihan ite päättää niin mä 
oisin.. ..mun horroskooppi olis kyl siili.

Tavoitettu kiltahuoneelta
1. Jonna Heikkinen, tapaahtumaminiisteri, 

kolmas vuosikurssi, biologia, ekologia ja aineenopeettaja
2. No tapaahtumaministerinä mä järjestän ihan huippuhienoja tapaahtumia Essin kaa 

yhessä ja semmosia mihin kaikki kiltalaiset voi tulla sit tutustumaan toisiinsa ja luo-
maan semmosta yhteishenkeä ja biologisuutta keskenään.

3. Mikä kysymys *naurua*. Öööh! Muuta elämää, no on sitten muitten järjestöjen 
kautta esimerkiksi Possun ja sitte oon nytte 
PPLY:ssäkin pitämässä lintukerhoa lapsille, 
että semmosta. Oikeestaan hyväntekävisyys 
niinku työtä luonnon ja sitte lasten ympäris-
tökasvatuksen puolesta, siihempä se men-
neeki se koko aika sitte.
4. Jaaaa. Mä varmaan. Keskustelisin. 
Tai en mä ehkä keskustelis, mut mä vaan ha-
luisin kuunnelle ku Ilkka Hanski puhuu, jos se 
ois vielä mahollista mutta ei se oikeesti oo 
ennää, mä haluisin vaan kuunnella sen ihania 
viisauksia kaikesta ja sitte mä kyselisin siltä 
jotain pieniä kysymyksiä ja sit se kertos mul-
le semmosen kahen tunnin tarinan kaikista 
ihanista. Luonnonsuojelusta ja biodiversitee-
tistä ja kaikista metapopulaatioista ja muista. 
Mä haluisin vaan kuunnella Ilkka Hanskia.

5. Horroskooppi! Mikä mun horroskooppi on… Paha.. Mun horroskooppi on varmaan 
laiskiainen.

Vimpaministeri
Tavoitettu kiltahuoneen etäpesäkkeeltä
1. Tuulia Tuomaala, ykkösvuotinen ja eko
2. On, mä käyn töissä. Tykkään tehdä kaikenlaista, aina 

menossa.
3. Öö. *pitkää pohdintaa* Järjestän vimpan, mitäs 

muuta tässä pitäs tehdä. 
4. Tää on vähän nolo. Mä en tiedä ketään... Darwin. 

Eiku hei... Mä vaihdan. Mä sanon Mendel. Herneis-
tä keskusteltaisiin. Kysyisin onko ne keltaset herneet 
hyvän makusia. 

5. Mikä vi**u on horroskooppi? Onks siinä joku ero? 
Oon silti kauris, ku en tiedä noist mitään. 

Kiltahuoneministeri
Paikannettu kiltahuoneelta
1. Jaakko Jokinen, 2014, eläinekologia
2. Noh. Mä lueskelen ja lenkkeilen koi-
ran kanssa ja käyn retkeilemässä kun 
kerkiää ja… *hiljaisuus* ...katon aika 
paljon elokuvia, pelaan pelejä. 
3. Rahtaan kahvia ja maitoa kiltahuo-
neelle ja yritän esittää hyviä ideoita 
kokouksissa. Olen ollut vasta yhdessä 
kokouksessa. En ole päässyt toiseen ko-
koukseen. Olen luuseri. [Toim. huom. 
Jaakko on käynyt jo kahdessa kolmesta 
kokouksesta] Yritän tuoda hyvää hen-

keä ja, ja niin. *naurahdus*
4. *pohdintaa* .. Ihan ensimmäisenä tulee mieleen, vielä elossa oleva, Sir David Atten-

borough. Sen kanssa me voitas keskustella vaikka ihan mistä tahansa. Varmaan en-
simmäiseksi kysyisin, minkälaista oli olla sellainen naturisti. Naturalisti. Naturalisti? 
NATURALISTI! *naurahtelua* Silloin villeinä vuosikymmeninä toisen maailmansodan 
jälkeen. Ja miten siistiä on hengata pingviinien kanssa ja kaikkee sen seikkailuista.

5. Horroskooppi? *hämmennys* Oliko horoskooppi vai horroskooppi? *haastattelija 
varmentaa että horroskooppi* Se on...astraalikotka. 

Työelämäministeri
Houkuteltu päätoimittajan luo pullalla ja teellä
1. Sameli Piirto on nimeni, aloittamisvuoteni on 2014 ja suuntautumisvaihtoehto tällä 

hetkellä omissa maisteriopinnoissa on genetiikka
2. Hengailen ystävien kanssa, ja yritän urheilla paljon. Lueskelen ja kuuntelen musiikkia. 

Joo.
3. Tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja esitellä heitä toisilleen. Toimia tälläisena sosiaali-

sena liimana, ihmisten ja ihmisryhmien välillä.
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4. *keskeyttää haastattelijan heti historiallisen henkilön kuultua* Darwin! Haluaisin 
kuulla hänen matkoistaan, vaikka niistä voikin lukea monista paikoista. On kuitenki 
paljon mitä hän ei ole kirjoittanut kirjoihinsa. Mistä hän sai oivalluksensa mitkä sitten 
toi tieteelle julki.

5. Oliko se yhdellä vai kahdella R:llä? *kahdella* … Töhö panda.

© Mika Jokikokko
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Pelinurkkaus: Kaljakeijun/
Kännikeijun/KänniAntin juomapeli

Esittelen teille nyt pelin, jonka tehok-
kuus nimenomaan juomapelinä on 
havaittu vuosia kestäneiden empii-

risten havaintojen pohjalta, useiden pelaa-
jien toimesta. Jos haluatte saada nopeasti 
kännin päälle, suosittelen kokeilemaan tätä 
peliä. “Se oli sen sun pelin vika” on kuul-
tu monta kertaa, jos jollakin ilta lähtikin 
vähän käsistä kiisseliä vedettäessä. 

Pelin juuret ulottuvat Oulangalle fuk-
siexculleni. Pelasimme monia juomapelejä, 
mutta ne oli jo nähtyjä, eivätkä tuntuneet 
toimivan haluamallani tavalla. Muistikuvi-

eni mukaan aloimme toisen Antin eli Ma-
men kanssa pelaamaan musta/punainen-
juomapeliä, josta jalostimme pelin jossa 
väärin arvattua korttia kohden piti juoda 
saman verran kuin itse kortti oli. Tästä läh-
din kehittämään tätä peliä eteenpäin. 

Pakan kortit jaetaan pelaajien kesken, 
omia kortteja ei katsota. Pelissä jokainen 
pelaaja laittaa samanaikaisesti omasta pi-
nostaan kortin oikein päin pöytään, ja se 
juo, kenellä on pienin kortti. Hörppyjä juo-
daan sen verran kuin kortti on. Jos muilla 
on esimerkiksi jätkää, kymppiä sekä kurkoa 

ja sinulla on ysi, joudut juomaan yhdeksän 
hörppyä. Mikäli samanaikaisesti pöydäs-
sä on kaksi yhtä pientä korttia, molemmat 
juovat. Pelissä on myös erikoiskortteja. Jos 
lyöt pöytään ässän, joudut itse juomaan 
seitsemän hörppyä. Mikäli laittamasi kort-
ti on jokeri, saat jakaa seitsemän hörppyä, 
yhdelle pelaajalle ei ole pakko jakaa näitä 
kaikkia, vaan voit antaa vaikka yhdelle kol-
me ja toiselle neljä tai vaikka itsellesikin, 
jos haluat keskittyä kunnolla olennaiseen. 

Lisäksi pelissä on ”metsähallitus-kortti”, 
jonka laitettuasi sinun täytyy juoda koko 
juomasi loppuun. Suosittelen siis, että et 
pelaa pelkällä viinapullolla, sillä kohta saat-
taakin olla ambulanssikuskit kylässä. Met-

Teksti ja kuvat: Antti Karppinen

Esimerkkipakka

Alkuperäinen metsähallitus-kortti 
on oikeasti metsäkasvit-kortti

sähallitus-kortti on siis kortti, joka kertoo 
korttipakan tietoja, se on siis normaalisti 
ylimääräinen kortti. Se, miksi kutsumme 
korttia kyseisellä nimellä, on hieman mys-
teeri – joku saattoi lukea kortin nimen päis-

sään väärin. Mikäli korttipakassasi ei ole 
vastaavaa ylimääräistä korttia, voitte yh-
dessä päättää korvaavaksi kortiksi vaikkapa 
patarouvan. Virallinen pakka on aikoinaan 
ilmeisesti Jeminan ostama, jonka adop-
toin vahingossa taskuuni jonkin fuksiexcun 
päätteeksi. 

Esittelin pelin muille ja sen yksinker-
taisuus (niin kuin keksijänsäkin) miellytti 
useimpia pelaajista. Pelin etu on sen nope-
us. Kierrokset tulee pelata nopeasti. Omat 
hörpyt juodaan viivyttelemättä ja laitetaan 
seuraavaa korttia pöytään. Näin peli toimii 
niin kuin sen pitääkin toimia. Niillä, joilla 
peli ei mennyt jatkoon, oli vain liian huo-
no tuuri. “Pelattiin tuolla äsken semmos-
ta peliä missä piti koko ajan vaan juoda. 
Aina kun sait kortin, sun piti juua”. Tällä 

pelaajalla kävi pelissä huono mäihä, sillä 
korkattuaan puolen litran leguanan, hänen 
seuraava korttinsa oli metsähallitus-kortti. 
Eikä hän ollut kuivin suin kierroksen alussa-
kaan. Mutta tämmöistä päinvastaista Han-

nu Hanhea en ole myöhemmin tavannut, 
joten älkää turhaan pelätkö peliä. Suositte-
lenkin pelaamaan tätä muutaman kierrok-
sen putkeen.

Peli on parhaimmillaan 3‒6 hengen po-
rukassa. Mikäli teitä on enemmän, ottakaa 
käyttöönne toinen pakka. 

Säännöt lyhyesti:
• Pienin kortti juo sen verran kuin 

kortti on
• Ässästä juot itse seitsemän hörppyä
• Jokerista saat jakaa seitsemän 

hörppyä
• “Metsähallitus-kortista” tai vaihto-

ehtoisesti patarouvasta juot juoma-
si loppuun

Rohkeasti kokeilemaan!

Virallinen, kaiken nähnyt korttipakka
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Harrastuksena haisevat vehkat
Teksti ja kuvat: Kimmo Vuokare

Araceae on erittäin monimuotoinen, 
noin 4000 lajia sisältävä heimo. Hei-
mon lajien kukinto muodostuu tyy-

pillisesti kukat sisältävästä puikelosta spa-
dixista sekä viittamaisesta suojuslehdestä 
(spathe). Molempien koko, muoto ja väri 
ovat erittäin vaihtelevat suuresti – vesilins-
sien (Wolffia spp.) mikroskooppisista kukin-
noista jättipökkövehkan (Amorphophallus 
titanum) massiiviseen, jopa nelimetriseen 
lisääntymiselimeen. Useilla vehkakasviryh-
millä on kehittynyt kyky termogeneesiin. 
Usein tämä ominaisuus yhdistyy vielä ha-
juun joka muistuttaa jotain mätänevää. 

Vehkakasvien kasvutavat vaihtelevat 
myös suuresti. Heimossa tavataan niin 
epifyyttejä, mukulallisia geofyyttejä kuin 
vesikasvejakin. Heimoon nykyään luetut 

vesilinssit ja limaskat vaativat tarkasteluun 
vähintäänkin lupin kun taas jotkin Etelä- ja 
Keski-Amerikan köynnösmäiset lajit voivat 
kasvaa kymmenien metrien pituisiksi.

Haisevia otuksia
Kuten yllä kiusoiteltiin, on useilla vehkakas-
veilla kyky tuottaa kukinnon appendix-osal-
la erilaisia ihmisen nenään pahalta haisevia 
yhdisteitä. Kuten voisi olettaa, kyseessä on 
pölytysstrategia joka hyödyntää raatokär-
pästen ja raatokuoriaisten syvimpiä haluja 
ja alimpia himoja. Kyky erittää pahanhajui-
sia yhdisteitä on yleinen vehkakasvien kes-
kuudessa, jopa yleisempi kuin se että niitä 
ei erittyisi. Paneudun muutamaan minua 
kiinnostavaan ryhmään, joilla on muitakin 
mielenkiintoisia konvergentteja ominai-

Taimia, vasemmalta oikealle: Amorphophallus decus-silvae, A. tita-
num, A. haematospadix, A. dactylifer,  A. myosuroides, A. borneensis

suuksia. Eräät trooppisten vehkojen linjat 
ovat nimittäin kehittyneet itsenäisesti seu-
raavanlaisesti:

1) Haisevakukkaisiksi
2) Geofyyteiksi
3) Kasvattamaan jättiläismäisiä, sateen-
varjomaisia lehtiä joiden varsi on joko 
piikikäs tai naamioitunut puuksi.
4) Epämääräisellä tavalla fallisiksi.

Suku Amorphophallus
Noin 200 lajin monimuotoinen suku. Mo-
nimuotoisuus selittyy osaksi maantieteelli-
sellä levinneisyydellä – sukua tavataan laa-
jalla alueella vanhan maailman tropiikissa. 
Lajeja löytyy niin itäisestä Afrikasta, Intian 
Länsi-Ghateilta kuin Pohjois-Australiasta. 
Sukuun kuuluvat niin seitsenmetriseksi 
kasvava ikoninen Amorphophallus titanum 
kuin alle vaaksanmittainen Amorphophal-
lus ongsakulii. Niin lehtien kuin kukkienkin 
väri, kuviointi, muoto ja koko vaihtelevat 
valtavasti. 

Lehtien väritys voi olla jopa metallisen 
sinertävän musta (A. gallowayi), voimak-
kaasti kuvioitu (A. pendulus), tai punainen 
(A. manta). Useimmilla lajeilla lehtivarren 
kuviointi ja väri ovat huomiota herättäviä 
– erilaiset jäkälää tai levää matkivat kuviot 
ovat erityisesti suosiossa. Nämä kuvioinnit 
ovat ilmeisesti kasvin tapa välttää herbivo-
riaa. Sen sijaan että metsässä kasvaa me-
hevä jättiläisruoho, on edessä jälleen yksi 
puu, jonka runko on levän ja jäkälien kirjo-
ma. Jotkin lajit (A. ranchanensis, A. dactyli-
fer) menevät niin pitkälle, että jäkäläkuviot 
ovat koholla suhteessa muuhun lehtivar-
teen. 

Suvun kasvien kukinnot ovat yleensä 
hyvin näyttäviä. Niistä voi löytää lähes mitä 
tahansa väriä, joskin yleisimmin ne ovat 
joko mädän lihan punaisia tai erittäin mä-
dän lihan värisiä. Myös mädät sienet ovat 
edustettuna värimaailmassa ja esimerkiksi 
A. aphyllus näyttää huomattavassa määrin 
pökäleeltä. Jos suosii ylevämpiä teemoja, 
spadixiltaan purppuran-veren värinen A. 

Amorphophallus borneensis

Amorphophallus titanum
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haematospadix tai suojuslehdeltään täpli-
käs A. muelleri lienee intuitiivisempi valin-
ta.  

Suvun nimi muuten tarkoittaa mui-
naiskreikaksi epämuodostunutta kikeliä. 

Suvut Anchomanes ja 
Pseudohydrosme

Vehkakasvien suurimpaan alaheimoon 
Aroideae kuuluu Amorphophallusten li-
säksi muitakin haisuleita. Trooppisen Afri-
kan versio haisevista vehkoista on piikikäs, 
muutamia metrejä korkea ja sen omitui-
nen mukulamainen varsi on kuin jokin outo 
kurttuinen eläin. Lehtien jakautuneisuus 
on näillä suvuilla erikoinen. Sen sijaan että 
lehdykät olisivat suikeita, ovat ne jotakuin-
kin kärkeen päin levenevän kolmion kaltai-
sia. 

Suvut Anchomanes ja Pseudohydrosme 
ovat toisilleen läheistä sukua – Pseudohyd-

rosme luultavasti upotetaankin tulevaisuu-
dessa edellä mainittuun. Molempia sukuja 
kasvatetaan hyvin vähän jopa harrastajien 
piirissä, luultavasti siksi että Afrikkaan on 
vaikea saada kontakteja. Harrastajan on 
kuitenkin mahdollista löytää Anchomanes 
difformis. Jos harrastaja on todella hyvin 
rahoissaan, voi hän hyvällä tuurilla löytää 
Pseudohydrosme gabunensistä.

Suku Dracontium
Jostain syystä useilla vehkakasvien linjal-
la on ollut jokin ihmeellinen vimma tähän 
ekologiaan. Alaheimosta Lasioideae löytyy-
kin uuden maailman versio – suvun Dra-
contium ulkonäkö jossain määrin kahden 
edellisen kuvausten väliltä. Näiden kasvien 
lehdykät ovat teräväkärkisiä ja lehtivarret 
usein piikikkäitä ja myrkynvihreitä. Kuten 
suvusta Amorphophallus, löytyy tästäkin 
melko pieniä lajeja sekä todellisia jättiläi-
siä. Noin 3,5 metrin korkuinen Dracontium 
gigas on epäilemättä varsin näyttävä ilmes-

Amorphophallus decus-silvae

Anchomanes difformis Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa

tys keskellä Costa Rican tai Nicaraguan vii-
dakkoa. Lajeja on jonkin verran harrastuk-
sen piirissä. Kasveja on mahdollista löytää, 
mikäli on hyviä kontakteja tai paljon rahaa. 

Haisevat vehkat harrastuksena
Amorphophallus-lajit voidaan karkeasti 
jakaa kahteen tyyppiin niiden hoitovaati-
musten suhteen. Tyyppi I lajit ovat melko 
vaatimattomia, yleensä subtrooppisten 
alueiden kasveja. Niillä on selvä lepokausi 
ja kasvukausi. Ne ovat sopeutuneet kui-
vaan kauteen ja sadekauteen, eivätkä ole 
kovin tarkkoja kasvualustastaan. 

Tyypin II lajit ovat läpi vuoden kosteilta 
ja kuumilta seuduilta lähellä päiväntasaa-
jaa, mm. Borneosta, Sumatralta ja Jaaval-
ta. Nämä lajit voivat kasvaa pitkiä aikoja 

putkeen ja sitten mennä lepoon ennalta 
tuntemattomaksi ajaksi. Koska kasvit ovat 
jatkuvasti kosteilta seuduilta, pitää niiden 
kasvualustan olla jatkuvasti kostea. Tämä 
taas tarkoittaa sitä, että bakteeri- ja sie-
nitautien hallitseminen on vaikeampaa ja 
mätäneminen pienten vammojen seurauk-
sena on todennäköisempää. Kasvualustan 
tulee olla ilmavaa, jotta näiltä ongelmilta 
vältyttäisiin. Tyypin II lajeihin esimerkiksi 
kuuluvat esimerkiksi jättiläismäiset A. tita-
num, A. decus-silvae ja A. gigas. Ryhmäs-
sä on muitakin mielenkiintoisia, näyttäviä 
lajeja kuten A. dactylifer ja A. borneensis. 
Myös Anchomanes, Pseudohydrosme ja 
Dracontium -sukujen kasvit vaativat jota-
kuinkin vastaavaa hoitoa.

Eli tiivistettynä: haisevia vehkoja kasva-
tetaan kunkin lajin vaatimusten mukaan. 
Muutamia perusasioita voi kuitenkin suo-
sitella melkein kaikille lajeilla.

Laadukas kasvualusta ei koskaan hait-
taa. Esimerkiksi ½ perliittiä, ¼ turvetta ja 
mustaa multaa on yleensä toimiva. Kasvu-
kaudella runsaasti lannoitetta ja kosteutta. 
Kasvualustaan kannattaa sekoittaa esim. 
lepakonguanoa tai vastaavaa fosforipitoista 
kamaa sekä esimerkiksi Osmocote-rakeita. 
Nestemäisiä lannoitteita voi käyttää lisäksi.Amorphophallus dactylifer

Anchomanes difformis al-
kaa herätä levostaan
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Mistä sitä hyvää kamaa saa?
Harrastuksena tämä on varsin harvinainen. 
Suomen tasolla olen tietääkseni ainut har-
rastaja ja valtaosa yleisemmistäkin lajeis-
tani ovat ainoita yksilöitä Suomessa. Muu-
allakin harrastus on melko marginaalista 
mutta jo Keski-Euroopassa harrastajia on 
luultavasti ainakin satoja. 

Ebay on helppo ja melko luotettava. 
Ongelmaksi tosin muodostuvat yleensä 
suhteettoman korkeaksi nousevat hinnat. 
Huijauksia on melko vähän harrastaja-
kunnan pienuuden vuoksi. Eräiden Aasian 
maiden myyjien kanssa kannatta kuitenkin 
olla tarkkana. Esimerkiksi komean mustan-
vihreän A. atroviridis -lajin thaimaalaiset 
kauppaajat ovat yleensä huijareita. Hie-
man ironisesti nämä huijaukset ovat lähes 
ainoa tapa saada harvinaisia, ennen Pseu-
dodracontium -sukuun luettuja lajeja.

Muut harrastajat ovat kaikkein paras 
keino saada lisää kasveja. Internet on mul-
listanut tämänkin harrastuksen, nykyään 
on varsin helppoa luoda kontakteja muual-
le Eurooppaan tai esimerkiksi Indonesiaan 
tai Intiaan. Etenkin kun oma kokoelma on 
laajentunut kattamaan myös harvinaisem-
pia lajeja, vaihtokauppa on usein erittäin 
tuottoisaa. 

Harrastuksena tästä mielenkiintoisen 
tekee mahdollisuus tutustua erikoisiin kas-
veihin erikoisine sopeutumineen. Harras-
tuksen pienuuden vuoksi on mahdollista 
löytää itse uusia asioita, oivaltaa ja jakaa 
tietoa. Lajeista löytyy niin erittäin helppo-
ja kuin lähes mahdottomia kasvatteja eli 
haaste ei tule loppumaan. Jos haluat siis 
harrastaa erikoisia kasveja botanistismieli-
sessä, pienessä mutta intohimoisessa har-
rastajayhteisössä, voi tämä olla harrastus 
sinulle. 

Amorphophallus haematospadix ja alan kirjallisuutta - The Amorphophal-
lus of Indonesia (Bogorin kasvitieteellinen puutarha, 2017)

I learn, I apply – clean city, healthy 
living
The more I experience my power as a hu-
man being, the more I get charged up to 
show my credibility as a change maker.   
Yes, we are civilized people, we can do 
anything we want for our wellbeing with a 
positive attitude. We also have a dominant 
effect on the environment we live in.

Well, today I’m speaking about living a 
healthy city life. Finally I get a chance to 
share my feeling about how “I see my city.”  
I am fortunate to have travelled half a do-
zen of cities in different countries of the 
world. One thing that I have always noticed 
at the first sight was the cleanliness of the 
city. We may have different perceptions 
about it but cleanliness is the obvious fea-
ture a city should possess to look aesthe-
tically beautiful as well as environmentally 
safe and sound. 

Now what I actually can do being a re-
gular city dweller to keep our city clean! 
Its simple!  I recycle, I reuse, I reduce, I 
grow green, I drive clean and safe. Let me 
elaborate in a little in-depth.  I myself am 
extremely happy recycling all paper, pa-
perboard, cardboard, glass, aluminum, and 
plastic that I use. I have plenty of tob plants 
in and around the place I live and work. I 
drive a very very low emission car. I never 
waste the power usage. I keep my all devi-
ces and lights off when not needed. 

Come on everyone! Just put a little ef-
fort and see a better world. I do and I ex-
pect you all to do. Cheers!

Teksti: Jannatul Ferdous, Masters student, Ecology and Population Genetics
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Kuumankosteita kommelluksia 
Kataloniassa

Teksti ja kuvat: Antti "Mame" Vinkanharju

¡Hola a todos! Joku teräväsilmäi-
nen kanssaopiskelija saattoi 
huomata, että 

syksyn aikana Syntaksik-
sen kiltahuoneella oli yksi 
parrakas vittusaatana vä-
hemmän. Jos kukaan ei 
huomannut niin voin silti 
kertoa, että allekirjoitta-
nut vietti viime lukukauden 
Barcelonassa Erasmus-
vaihtoa suorittamassa. Ylei-
sön pyynnöstä rustailenkin 
tähän nyt sitten muutaman 
sanasen noista viidestä 
kuukaudesta, jotka olivat 
täynnä naisia, seksiä, huu-
meita, gangstereita, vauh-
tia ja vaarallisia tilanteita…
ja myös jonkin verran opis-
kelua.  

Joku saattaa kysyä ensimmäisenä, että 
minkä takia lähdin vaihtoon juuri Barcelo-

naan ja vastaus siihen on varsin yksinker-
tainen; ajatus vaihtoon lähtemisestä tuli 

melko myöhään (krapulassa 
viime vappuna) ja tästä syystä 
useiden yliopistojen hakuajat 
olivat menneet jo umpeen. 
Onneksi kuitenkin Barcelonan 
yliopistolla haku oli tuohon ai-
kaan vielä auki ja heillä oli pal-
jon mielenkiintoisia kursseja 
tarjolla. Siitähän se ajatus (ja 
apinan raivolla hakemusten 
täyttäminen) sitten lähti.  

Syyskuun viidentenä päivä-
nä Norwegianin lentävä me-
tallipurkki suuntasi siipensä 
kohti tuota Espanjan turistista 
pääkaupunkia ja lentokentällä 
minua olikin vastassa infer-
naalisen helteen lisäksi pai-
kallisten erittäin huono eng-

lannin kielen taito. Julkisessa liikenteessä 
seikkailu onnistuu vielä hyvin ilman es-
panjaakin, mutta vuokrasopimuksen täyt-
täminen on hieman haastavaa tilantees-
sa, missä vuokraisäntä ei puhu sanaakaan 
englantia ja oman espanjan kielen taito 
rajoittuu sanoihin hola, cerveza ja te quiero 
puta. Siitäkin kuitenkin selvittiin. 

Poskisuudelmista, vieraiden ihmisten 
halailemisesta ja muista kulttuurishokeista 
toivuttua elo Barcelonassa oli erittäin mie-
luisaa; rikas kulttuuri, avomielinen ilmapiiri 
ja vilkas yöelämä piti huolen siitä, että yh-
tenäkään iltana ei tarvinnut voivotella sitä, 
että missään ei tapahdu mitään. Tapahtu-
mia löytyi aina Castellers-näytöksistä ly-
hyisiin patikkamatkoihin ja ranta reiveihin. 
Huolenaiheena oli yleensä enemmänkin 

Castellers -ryhmä rakentamassa ihmistor-
neja La Mercèn aikana

Barcelonassa oli myös mah-
dollista suorittaa opintoja 
kemian ja arkkitehtuurin yh-
distetystä sivuaineesta

valinnanvaikeus ja univajeesta johtuvan 
slaagin saamisen pelko tekemisen puuteen 
sijaan. 

Opinnoissa Barcelonan yliopistosta 
löytyi niin hyviä puolia, kuin myös pieniä 
pettymyksiä. Suurin osa professoreista oli 
erinomaisia luennoitsijoita ja useimmiten 
he olivat todella avuliaita ja ymmärtäväi-
siä vaihto-opiskelijoita kohtaan. Yliopiston 
kansainvälisen toimiston henkilökunta oli 
todella mukava ja he osasivat auttaa ti-
lanteessa kuin tilanteessa. Toisaalta osa 
professoreista päätti vaihtaa viimehetkellä 
kurssin kielen englannista katalaaniksi ja 

eräskin tentti oli englannin sijaan espan-
jaksi. Näissä tilanteissa syynä on saattanut 
olla molemminpuoliset ”lost in translation” 
-momentit ja inhimilliset erehdykset, mut-
ta kyllä se silti kokeessa turhauttaa, kun et 
ymmärrä mitään muuta kuin sen, mihin 
oma nimi pitää kirjoittaa. 

Mitä näistä viidestä kuukaudesta sit-
ten loppujenlopuksi jäi käteen muutaman 
opintopisteen lisäksi? Mahtavia ystäviä, 
unohtumattomia kokemuksia ja kaupunki, 
jota voin kutsua kodiksi. 

¡Te quiero Barcelona!

Vaellus Montserratin huipulle
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Talvi-penttis_18

Kainuu on tämä: aja Hyrynsalmelta 
Kuusamoon. Välissä vaan Suomus-
salmi. Arvioitu ajoaika 3h 40min… 

eiku lasettelemaan Koillismaahan. Perillä 
myöhään iltapäivästä ja pesää rakenta-
maan sekamajotukseen, jonka etuliite ei 
liity sukupuoliin (kainuulainen sivistyi eikä 
uskaltanut olettaa…), vaan siihen, että tusi-
nan ihmisen kamat räjähti aika lahjakkaasti 
täyttäen lattiat. 

Taulis käski vaihtareille sukset kouraan 
ja tapailemaan ensisuihkimisia. Meidät na-
tiivit laitettiin suoraan oikeisiin hommiin: 
pulkkamäkeä valmistelemaan. Siunattu 
lumitalvi kiireisine Loisteen ukkoineen, ku 
sähkölinjalle oli valmis moottorikelkkaura. 
Helpotti meitä työläisiä, mitä nyt jokunen 
koelasku suoritettiin. Muut lähti siitä sau-
naa laittamaan tulille, Pöllis ja Uusivuori 
urakoivat valmiit ladut ja reitit puolille öin 
tulevia päiviä varten. 

Maanantai
Ryhmät jakaantui aamulla kuka Tauliksen, 
Tanjan tai Joelin matkaan. Tanjan kanssa 
kairattiin Hiisilampea, Kartsan ryhmä pus-
sitti lunta ja Joelin kanssa harjoteltiin ku-
viokaatumista. Sama peli jatkui 

Tiistaina
aamusta, jonka jälkeen kumma remmi 
raahautui sukset olalla kantaen tai hiihtä-
en Puukkorinteen päälle. Seudun jänikset 
olivat tilanneet nääs asemalta aineistoa 
opiskelijoiden mielentilaa ja syvimpiä tun-
toja mittaavaa kyselytutkimustaan varten. 
Sieltähän niitä alkaa puiden välistä vilkku-
en lähestyä rintamantapaisena. Kaksi mies-
puolista näyttävät laulavan täyttä kurkkua 
Jumal Velhon Bordelloa ”Jänis istui maas-
sojen” välissä – osastokamaa nämä herrat. 

Metsässä mylvii kyllä kansainvälinen mix, 
jäniskomitea panee merkille, mutta ne 
tuntuvat kiertävän heidät satojen metrien 
päästä molemmin puolin. ”Vituiksi meni 
taas tänäkin vuonna!”, tasaisin välein jo-
kaista ajomiestä ja -naista kohden asettu-
neet, muistiinpanovälinein varustautuneet 
jänikset manaavat. Hyödytöntä ja isotöistä 
tämä tällä tavalla aineiston kerääminen, 
tuumaavat he lopuksi yhteenvetona; kvali-
tatiivinen aseman saunasta vilvoittelevien 
haastatteleminenkin tuottaisi paremman 
tuloksen. 

Illalla laskettiin sitten se mäenlaskuska-
ba. Yleisesti voidaan todeta tuloksista, että 
pulkan jarruttelu ja ohjaaminen korreloivat 
onnistumisen kanssa, silmät kiinni kiljuen 
(mmm… kiljua) laskeminen ei niinkään – 
mutta kaikilla oli kivvaa silti! 

Keskiviikko
Mentiin Testicle Rapidsin (14 laskettua dip-
periä) kautta Riisille. Huipulla tuuli niin per-
keleesti ja meinasi vilu tarttua kaimapoi-
kain pienestä romanttisesta kilvoittelusta 
huolimatta, mutta fysikaaliset mittaukset 
saatiin tehtyä hangesta kärsivällisen työn 
tuloksena. Autiotuvassa sitten lämmitte-
limmä. Muutamat palelevat vaihtarit koki 
valaistuksen, kun heille vinkattiin, että ker-
rossängyn ylälaverilla on lämpimintä. He 
näyttivät kiitollisilta, sanoista ei näet saa-
nut selvää hampaitten kalinalta. 

Riisiltä palatessa Käylän kauppakeskuk-
seen ja virvokkeiden hankintaan illan pal-
kintogaalaa varten. Yksilösarjassa huimat 
palkinnot jaettiin seuraaville palkintosijoil-
le yltäneille: 

1. Nita Tuomi 
2. Solomon Miller 
3. Joel Nyberg

Teksti ja kuva: Antti P. Öllänen

Seurasi illan istumista, kortin hakkaa-
mista, loputtomalta tuntunutta Corona-
kierrosta ja pöydän kiertämistä aamun pik-
kutunneille saakka. Seuraavana 

Torstaiaamuna 
Monokarppi koomasi, melkein kaikki muut 
reippaili Kiutakönkäällä päin. Nita, Anna, 
Riika ja Pöltsi sai kuukkelit näkyville kön-

kään nuotiopaikalla atrappia huuattamalla, 
kannattaa muidenkin kokeilla! Pakkaus, sii-
vous, ryhmäkuva ja hei hei! Oli kyllä mah-
tava kenttis jälleen aseman ruokineen ja 
biologiseurassa viettäen!

Kotimatkalla Hyrynsalmelle ei tarvinnu 
ajaa autoa sivuun ja lepuuttaa silmiä ku 
kerran… 

Riisitunturin laella allekirjoittaneen ryhmä
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paras ravinto ihmiselle tulee mahdollisimman läheltä autenttista kulttuuriperintöä 
kunnioittaen

1. ota siis kolme kaskinaurista ja kuori ne
2. syö nauriit
3. syö myös kuoret

Minimalisti-zerowaste-
fennovegaani kokkaa

Teksti: Stiina Lehmus
Kuva: "viv", kotiruokalista.blogspot.fi
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”Housut jalassa ja Hohtola mielessä!” -Jeminan terveiset Wienistä fuksiexcuilijoille

”Mieluummin käteen kuin penikseen…” -Rebekka lohdutti hankaussähköiskun saanutta 
Villeä

”Mua harmittaa ku mun aivoihin tuli nii vähän tekstiä” -Ritan kipuilua aineenvaihdunta-
kartan kanssa

”Hidasta vähän!” -Jonna maksalleen risteilybussissa

”Kun viisaat ihmiset tekevät viisaita asioita niin sekundääriset asiat ovat toissijaisia!” 
-Raami

”Puolittainen känni on hukkaan heitettyä aikaa ja vaivaa” -Fuksi sp.

”Toi kissanruoka näyttää aika hyvältä…” -Krapulainen ex-pj katseli TV:tä

”Mulla on elohiiri perseessä!” -Veera H.

”Kyllä alkoholi aina auttaa!” -Raamin neuvot krapulaisille

Mainiot möläytykset & 
arveluttavat argumentit

Koonti: Sameli Piirto

V(arjo)PJ-palsta
14. Tammikuuta sain kohtalokkaan whatsapp-viestin Lehdykän päätoimittajalta: “Hoi, 
haluisiks kirjottaa lehdykkään V(arjo)PJ-palstan?”. Ainoana vaatimuksena oli ettei kirjoi-
tusten tason tarvitse olla päätähuimaavaa, joten miten voisin kieltäytyä? Ensimmäinen 
juttuideani oli suorittaa tutkivaa journalismia viherbileissä esiintyvistä promillemääristä, 
mutta mitatut promillet ikävä kyllä katosivat illan käänteisiin... Korvaavana juttuna esitte-
lenkin nyt noin kymmenen random YouTube kanavaa noin kymmenellä sanalla.

Primitive Technology
Vähäpuheinen mies rakentaa savesta ja kepeistä asumuksia australian viidakossa.

colinfurze
Hullu keksijä, DIY, ilotulitteita, suihkumoottoreita, maailmanennätyksiä, lisää räjäh-
dyksiä!

Regular Ordinary Swedish Meal Time
Ruotsalainen versio Epic meal timesta viikinki-viboilla.

NileRed
Hyvin selitettyjä videoita kemian ihmeellisestä maailmasta joista voi jopa oppia jotain.

Food Wishes
Rentouttavan äänen omaava kokki opettaa kenet tahansa tekemään ruokaa.

AWE me
Elokuvista ja videopeleistä tuttujen aseiden tekoa ja testaamista.

JK Brickworks
Luulitko pienenä olevasi hyvä rakentamaan Legoilla? Olit väärässä.

Teksti: Janne Welling
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