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Päätoimittajan palsta

Me monisoluiset eliöt ollaan usein 
aika todella itsekeskeisiä. Totta-
han se on, että me koostutaan 

useasta solusta, jotka keskenään toimii 
pääosin sulassa sovussa, mutta miten me 
monisoluiset toimitaan keskenään? Hai-
tataan toistemme elämää, ajetaan omaa 
etua ylitse muiden, tosin joskus saatetaan 
yhdessäkin jotain tehdä ja saada aikaseks, 
mutta sitten se yks päättääkin kusta muroi-
hin. Ja kaikkea tätä tapahtuu lajin sisällä. 

Verrataanpa tilannetta vaikka Staphy-
lococcus aureus -bakteerin elämään suo-
listossamme. Siellä se kilpailee eri lajien 
kanssa elintilasta ja käy raakaa sotaa niiden 
kanssa siitä, kuka saa jalansijan ja pystyy 
muodostamaan pysyvämmän asuinkolkan. 
Monet bakteerit, kuten S. aureus omaavat 
kyvyn aistia populaationsa tiheyttä. Näin 
he pystyvät tunnistamaan, millon heitä on 
tarpeeksi ja voivat tehdä yhdessä jotain 
merkityksellistä. He koordinoivat kollek-
tiivista geeniekspressiota, puhaltavat sa-
maan hiileen, ja onnistuvat parantamaan 
yhteistä asemaansa. 

Tullaanpa takas makromaailmaan. Mik-
si me ei voida olla yhtä jaloja ja yhteistyö-
kykyisiä, kuten bakteerit? Ollaanhan me 
samaa lajia keskenään kuitenki, ja vieläpä 
usein tavoitellaan samoja päämääriä elä-
mässä. Ihan näin yliopistossakin: ollaan 
kaikki luennolla, osaa ei kiinnosta ja he ei-
vät tulleet paikalle tai somettavat, mutta 
suurinta osaa varmaan jonku verran kiin-
nostaa ja he kirjailevat muistiinpanoja. 

Mutta mitä jos oliskin sellanen yhteis-
työn asenne ja jokainen osallistuisi kollek-
tiivisesti muistiinpanojen kirjottamiseen? 
Toisen vahvuus paikkaa toisen heikkout-
ta ja toisinpäin. Lopputuloksena voisi olla 
todella hieno dokumentti, josta jokainen 
voisi lukea tentiin! Jos joku on ymmärtänyt 

asian väärin, no worries, joku on käynyt 
korjaamassa (toivottavasti, hyvin argumen-
toidusti) ja kaikki oppii. Miksei tällästä har-
rasteta? Kollaboraatio on taito, joka on eri-
tyisen tärkeä ja hedelmää kantava tutkijan 
työssä, miksei sitä hoivata jo nytten? 

Nyt lähti jo ehkä vähän rönsyilemään, 
mutta mutta. Monisoluisuudesta ei ole kos-
kaan koitunut mitään hyvää. Yksisoluiset 
organismit on parempia, saa tulla muut-
taan mieltäni! 

Ainiin, ja tässä on taas Lehdykkä. Yhtei-
sen tekemisen kulminaatio. Monta tekijää, 
yksi päämäärä, ja se on jälleen saavutettu!

Ehkä monisoluisuus ei olekkaan niin toivo-
ton..

– Rasmus Hindström, päätoimittaja

P.S. Tämä kaikki lähti siitä, miten tuohduin 
kurssityöstä jossa kohde-eliönä oli mehiläi-
nen, monisoluinen eliö, ja oma mielenkiin-
to veti vain yskisoluisten mikrobien pariin. 
Kuinka upeita ilmiöitä niiden keskuudesta 
löytyy! Kuten tekstissä sivuttu quorum sen-
sing. 
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Puheenjohtajan palsta
- tervehdys

- Mennyt kaksi viikkoa

o GDPR, vastatkaa kyselyyn!

o Pönttörakennustalkoot 

	 pönthöö

	 pönthöö

o tissipaitapilleet, joo mitäkättä?

o syyskokous, nam

o Kieppuva keijoo!

- Mennyt vuosi

o tunteista päällimmäisenä kiitollisuus 

	 esim. kaikkia kohtaan

- Tuleva vuosi

o Bita vissii

	 Kaljaa

o Olutta

- Ällös huoliko, palstat saa jatkoa, kun siirryn takaisin viereiselle sivulle. Päätoimittajana on 
paljo helpompi säveltää päästään kaikkea paskaa muutenki :DDD

- ”ab ovo usque ad mala” – Munista omeniin

o Horatius

- SOS

Killan puheenjohtaja Antti Pöllänen
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Fuksiesittely

Joka syksy vanhojen – ja uusienkin – 
opiskelijoiden mielet valtaa ohittama-
ton uteliaisuus ja kiinnostus. Millaisia 

ovat tämän vuoden fuksit? Miltä he näyttä-
vät? Mitä he ajattelevat?

Lehdykän tehtäviin kuuluu tarjota vasta-
ukset näihin kysymyksiin. Päätoimittajam-
me otti ryhmäkuvan jokaisesta uuden vuo-
sikurssin pienryhmästä. Siinä on vastaus 
kysymykseen miltä. Mitä ratkeaa jokaiselle 
fuksille esittelemällämme kysymyssarjalla. 
Viimeiseen kysymykseen, millaisia, voi ku-
kin biologi vastata vain itse.

Kysymykset
1. Nomenklatuurinne?
2. Endeemisen alueenne maksimaali-
sen dispersaalin saavuttanut asia?
3. Kryptinen kompetenssinne?
4. Mykologinen autopreferenssinne?
5. Animistinen parasiittinne?

Bonus: Miksi on olemassa mato, joka näyt-
tää leijuvalta irtoperseeltä? (Chaetopterus 
pugaporcinus)

Lauran ryhmä

Vasemmalta oikealle, ylärivi: Ville, Sanna, Jonna, Katja, Aino, Emma, Konsta.
Alarivi: Katariina, Iida-maria, itse Laura, Melina
1. Joku 
2. Pankkitili 
3. Spagaatti 
4. Hyvä kysymys
5. Pikachu
Bonus: Kohomelo?

1. Emojit
2. Irtohiukset
3. Tanssiminen
4. Jokamiehenoikeus
5. Muovi
Bonus: Hyvä että on olemassa habituslajeja

Kuvat: Rasmus Hindström
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1. Aino
2. Aknestik
3. Haahuilu
4. Pesusieni
5. Nyyti
Bonus: Aina on tilaa vielä yhdelle irtoper-
seelle :D

1. Siri
2. Pallotuolit
3. Osaan esittää, että osaan jotain
4. Homeinen toyota
5. Karhukaiset
Bonus: Piristää elämää

1. Bmw, hyvin öljytty pohja, opiskelija-
valo, ralliputki, koiranpaska, hallitunkki, 
kuusi, koiranluut, subbari, diskantit, luis-
tonesto, hinaushartikainen
2. Stabilo tussit
3. Tavaroiden/vaatteiden omistajan tunnis-
taminen ominaishajun perusteella
4. Pesusieni
5. Netflix
Bonus: Onhan peniksen muotosia eliöitäki 
olemassa... nii just siks

1. Ville
2. Toripolliiisi
3. Heittäytymiskyky 6/5
4. Lakritsirousku
5. Cymothoa exigua

1. Jonna
2. Hankasalmi - lähes tuntematon paikka 
keskellä korpea 
3. Hyvä kysymys, kunpa itsekkin sen tietäi-
sin
4. Suppilovahvero
5. Nii että mikä parasiitti
Bonus: luultavasti siksi että bilsan fukseja 
voitaisiin kiusata kysymällä vaikeita kysy-
myksiä siitä

1. Katja Grönlund
2. Juuuu-kuuu-riiiit JUKURIT
Jukuritjukuritjukuriiiiit jukuriiiiitjukuriiiit 
Mikkeliii-iin JU-KU-RIIT
3. Hankittu toleranssi 1,3,7-trimetyyli-1H-
puriini-2,6(3H,7H)dionille
4. Super Sieni (Mario kart)
5. Jean Sibelius: Lemmin-
käinen Suite Op.22: II
BONUS: Koska elämä on.
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Sampon ryhmä

Vasemmalta oikealle: Samu, itse sampo, Mika, Emma, Jenna
1. Oman erikoisalan termistö
- *epämääräistä ölinää*
2. Oman kotiseudun pisimmälle levinnyt 
asia
- ”Seitsemän pientä Trumpia”
3. Salainen ammatillinen osaaminen/asian-
tuntijuus
- Epämääräinen nippelitieto toisinaan hy-
vinkin kyseenalaisista asioista
4. Sieniin liittyvä kiinnostuksenkohde(?)
- Sienet
5. Oma ”sielullinen loinen”
- Uteliaisuus

1. Starttipalli, lippusiima, voimalinja, ve-
tokumi
2. Mustamakkara
3. Elämänhumala
4. Kantarelli
5. Sokeririippuvuus

1. Donaudampfschifffahrtselektrizitäten-
hauptbetriebswerkbauunterbeamtenge-
sellschaft
2. Ölövi-pöllö
3. Huumausaineiden farmakologia ja toksi-
kologia
4. Tatti
5. Jallutähti
Bonuskysymys: Koska pylly on best

1. Vittu, mihnä, johnai
2. Pelto, tangomarkkinat, provinssi, lauan-
taimakkara
3. Omituinen ääntely
4. Ilmanen
5. Lapamato
Bonus: Maastoituu hyvin orgioihin

1. Häääh
2. Pyörävarkaat
3. Tavaroiden korjaaminen ominpäin ja kai-
kenlainen soveltaminen :D
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4. Haluaisin oppia sienestämään
5. Stressaaminen
Bonus: On se luonto vaan hämmästyttävä...

Tarun ryhmä

Vasemmalta oikealle: Milla, Johanna, Hanna, Janina, Ville (maassa), itse Taru
1. Vuohenjuusto
2. Kauramaito
3. Jari Sillanpää
4. Lehmäntatti
5. Laihialainen lapamato
Bonus: Jotta siitä voitaisiin säveltää laulu :)

1. Ei hajua
2. Saimaa
3. Eläimet
4. Ruokasienet
5. Kissa :)
Bonus: Koska evoluutio

1. Nyt pistit pahan
2. Ks. kohta 1
3. Banaanikärpästen tappaminen erinäisin 
keinoin

4. Tatit
5. Kissat on kivoja

1. Johanna Palomäki 
2. Muutto Espoosta Ouluun 
3. Siivoaminen
4. Mikrosienet
5. Lemmikkini

1. På sin höjd
2. Markus Grönholm
3. Kiukuttelu
4. Suppilovahvero
5. Cygnus cygnus
Bonus: jaa a, varmaan nekin jonkun ravin-
toa on.
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1. Meemit
2. Punakoivu
3. Puujalkavitsit
4. Limanuljaska
5. Parastratiosphecomyia stra-
tiosphecomyioides
Bonus: Se toimii niin miksi muuttua

1. Varhaislapsuuden neuronaa-
linen seroidilipofuskinoosi

2. Seitsemän veljestä
3. Valitettavasti se on äärimmäisen salaista 
tietoa
4. Myrkkysienet ja niiden käyttö ruuanlai-
tossa
5. Olkapäälläni asusteleva kateuden vihreä 
peikko
Bonus: koska eläinkuntakin ansaitsee iki-
oman perseen

Veeran ryhmä

Vasemmalta oikealle: Henna, Kilian, Taika, Saana, Venla (reppuselässä), Sari (kyykyssä)
1. Hyvin pieni, lähes näkymätön 
2. Rääkätä-verbin muoto kirjoitettuna fo-
neettisesti eli rääkkääkkää
3. Lukuisia eri variaatioita
4. Pargaseljava
5. Omatunto

1. Roosa
2. En osaa sanoa
3. En kerro
4. Kyllä
5. Ei

1. Venla 
2. Rantakalliot 
3. Nivelten naksauttelu 
4. Suppilovahvero 
5. Puhelin 

1. ?
2. Nakukymppi
3. Suurkeittiöpsykologia
4. Kantarelli
5. Kofeiini
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1. Ankeuttaja
2. Kahvitahrat
3. Muiden aikeiden aistiminen
4. Mustatorvisieni
5. Youtuberiippuvuus

1. Katariina
2. Sanotaan vaikka Lappi
3. Näitten kysymysten kääntäminen selko-
kielelle 
4. Grillatut herkkusienet on ihan lemppari 
(en usko et tässä kysyttiin sitä)
5. Kalkkikivi

1. Komulainen Sari Tuulikki
2. (Lainatakseni viisaampaani) “Minä omis-
tan kaiken minkä näen ja mistä pidän. Minä 
omistan koko maailman.”
-Nuuskamuikkunen

3. ”Primum non nocere”
4. Physarum polycephalum
5. Canis lupus psycologicus
Bonus: Elämällä, sinulla tai tällä eliöllä ei 
ole syytä eikä tarkoitusta, me vain olem-
me. Kyseessä on esimerkki esteettisen hyö-
dyn rakenteellisen ilmaisun konvergentista 
evoluutiosta. Tieteen popularisoinnin kie-
lellä ilmaistuna: perse on perse. Erojakin 
löytyy. Esteettisten arvojen lisäksi persee-
nä C. pugaporcinus tuottaa valoa ympäril-
leen, Homo sapiens lähinnä paskaa.

Essin ryhmä

Vasemmalta oikealle: Vilma, Emmi, Jaakko, itse Essin taianomaisesti leijuva pää, Amanda, 
Johanna, Topias

Vastaukset seuraavalla sivulla
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1. Emmi aka Emze aka EmmiÄäs 
2. Mansesta Stadin kautta Pottu-Muoni-
oon 
3. Sahanteko, lypsäminen, vatsatanssi 
4. Cantharellus cibarius tai vaihtoehtoises-
ti Cortinarius caperatus 
5. Minkki, se paholainen 
Bonari: Pienikin pylly voi olla hyvin kaunis.

1. Vapaa 
2. Liekeissä-kappale 
3. Asioiden unohtaminen 
4. Keltavahvero 
5. Kahviriippuvuus 
Bonus: Miksi ei olisi?

1. Eläinten tieteelliset nimet 
2. Vaatteet, jotka ovat levinneet ympäri 
asuntoani 
3. Tieto kaikesta oudosta (aaveista, ufois-
ta, hirviöistä yms.) 
4. Lampaankääpä 
5. Hirvikärpänen 
Bonus: Mato näyttää tuolta, kos-
ka ulkomuodosta on ollut valin-
taetua evoluution aikana.

1. En kyllä osaa sanoa 
2. Varmaan se joku on  
3. Siis mitä nää kysymykset oikee on 
4. Jaa-a 
5. Joo 
Bonus: Koska miks ei

1. Paljasjalkainen tamperelainen.  
2. Floridassa rautakauppaa pyörittävä setä. 
Umpikiero savolainen, kusettaa jenkkejä jo 
kolmattakymmentä vuotta 
3. Osaan räjäyttää pieniä ahvenanmaalai-
sia saaria takaisin Ruotsiin 
4. Ascomycota-kaareen kuuluva jäkäläsie-
ni. Joku muu tuo ruoan pöytään kun itse 
juon ja otan arskaa 
5. Em. Jäkälä 
Bonus: Seitsemäntenä päivänä Ju-
mala lepäsi, otti viiniä ja keksi ru-
veta vittuilemaan biologeille

1. Kaksikotinen 
2. Rönsyliljat 
3. Istua pitkiä aikoja ilman jalkatilaa 
4. Korvasieni 
5. Kaksonen
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Lehdykän toimitus virkistyi
Kuvat: Rasmus Hindström

Virkistäytymisilta yhteen kuvaan kiteytettynä. Maisti-
lan maistelua ja vinyylilevyjen ving... kuuntelua.

Yksityiskohta teoksesta Bilsaatamin luominen 
(circa 2018). 

Joskus kansitaide on kuu-

mottavaa.

Illan aikana kerätyistä kat-
tavista muistiinpanoista 
koostetaan vielä joskus ar-
tikkeli.

Erämaan tietä-
jä oli väriltään 
miellyttävä.
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Perinteiden Fuksiexcu

Matka alkoi hyvässä järjestyksessä. 
Allekirjoittanut luuli myöhästy-
neensä ja toivotteli jo Whatsap-

pissa hyvät reissut muille, mutta mitä vie-
lä: lähtöaika olikin vasta kokoontumisaika! 
Juuri tämän takia pitää aina valeh…painot-
taa osallistujille tuntia aikaisempaa aikaa!

Bussissa kirjattiin kuvauksia ensitunnel-
mista ja odotuksista ja kommentoitiin bus-
siohjelmaa: ”Bussimatka puuduttaa mutta 
onneksi ’viihdettä’ TV:ssä + tarina!”; ”beau-
tiful scenery”; ”Kohokohta oli nähdä poro-
ja jopa 4 kertaa!”; ”Eeppinen excuvideo”. 

Suurempiakin tavoitteita kirjattiin: ”Yksi 
unelmani toteutuu, kun pääsen Oulan-
galle”; Joku ehkä luuli olevansa matkalla 
Naantaliin: ”luksus metsämatka Yksinäisille 
vuorille <3” Selvästi vanhempien huolehti-
via neuvojakin jaeltiin: ”Ihanaa reissua hö-
pönassut! Ja muistakaa, että krapula läh-
tee millä tulikin J”. Nämä fuksit puolestaan 
olivat asennoituneet tieteellisin tavoittein 
ja osoittivat (terkkuja vain tunnistusopeil-
lemme Annamarille ja Kareille! Kyllä tässä 
vuosiluokassa on viiteen opintopisteeseen 
ainesta!), että tieteellisetkin nimet alkavat 
olla jo hallussa! ”Toivomme näkevämme 
Huperzia selagon ja Bubo bubon :3”. 

Arpa (?) jakoi kirjoittajalle majoituksek-
si ihanan Lossi-mökin. Punainen tupa loi 
tunnelmallista väriä reissuun jokimutkan ja 
ruskan vierelle. 

Ensimmäisen illan ohjelma alkoi klo 21 – 
kirjoittajan nukkumaanmenoaikaan. Silmät 
lupsuivat jo 20.27 :) - mutta piristyihän sitä! 
Pääsimme joukkueittain heti mietiskele-
mään tieteellisen hypoteesin ja koeasetel-
man muodostamista ja tulosten esittelyä. 

Toisessa tehtävässä piti napata tunturipöl-
lö ja käpy. Aivonystyröitämme pidettiin vir-
keinä ja luovuudesta sai lisäpisteitä.

Illan päätteeksi tehtiin jotain mielestäni 
perin suomalaista: suunnistettiin pilkko-
pimeässä metsässä pj:tä etsimässä. Jos ei 
tässä saa elintärkeitä taitoja tuleviin maas-
tokursseihin, niin en tiedä missä! :)

Aamulla aurinko herätteli upeaan kir-
javan kuulaaseen aamuun. Kirjoit-
tajan herätessä aamuviideltä olivat 

toisenlaiset virkeät menossa nukkumaan. 
Olivat varmaankin olleet tutkimassa Ou-
langan ainutlaatuista eliömonimuotoisuut-
ta. Armolliseen aikaan kymmeneltä lähdet-
tiin luontoretkelle. Pj:kin oli lopulta kuusen 
alta löytynyt. Leppoisasti kaksikielisellä 
opastuksella kuulimme vanhanaikaisesta 
ja julmasta suomalaisesta menneisyydes-
tä: metsästyksestä. Kuulimme Suo-Jorman 

Teksti: Sari Komulainen Kuvat: Susanna Mertanen & Jaakko Jokinen

Kaksi bussia, opiskelijoita eri maista ja vuosikursseilta. Ihmisiä oli Euroopasta ja Euroo-
pan ulkopuolelta - sekä Tampereelta ;)
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tärkeistä tutkimuksista alueella ja kym-
menpiikkien (Pungitus pungitus) ainut-
laatuisesta menestyksestä Rytilammessa. 
Sormia pistelevässä pikkupakkasessa ihas-
telimme Oulangan kauneutta ja vain yksi 
onnistui molskahtamaan 

Sit mentiin makkaranpaistoon majes-
teettiselle könkäälle ja kuultiin kokemuk-
sen vakuuttamin äänin kiinnostavista ja 
tärkeistä opiskelumahdollisuuksista.  ”Seu-
raa unelmiasi!” oli mielestäni tärkeä neu-
vo, kun tuntuu että joka paikassa lähinnä 
muistutetaan työllistymisen tärkeydestä. 
Eivätkö myös onnellisuus ja työmotivaatio 
olisi olennaisia arvoja? Entä jos erikoisem-
milla osaamisyhdistelmillä ja hyvinvoinnilla 
saadaankin työelämään kestävää innovatii-
vista pääomaa!

Näitä miettiessä väsyneet retkeilijän 
huomio herpaantui kuukkeleiden saapues-
sa meitä ilahd…. katselemaan ruokamah-
dollisuuksia ja kuka tietää mitä muuta. (Ei 

kun oikeasti, kuka tietää? Onko joku tut-
kinut kuukkeleiden mielenliikkeitä?) Tule-
va eläinten persoonallisuustutkija ei vielä 
osannut hahmottaa joukosta sitä kaikkein 
rohkeinta tai sosiaalisinta. ”Tuolla, ja tuol-
la!” huudahtelivat videoiden tekijät ja aset-
tuivat asemiin leipää ja makkaraa tarjoil-
len. Samalla pohdimme mitä mahdollisesti 
suurelta osin grillauseväistä koostuva ruo-
kavalio tekee kuukkelin kropalle. Tiedäm-
me mitä se meille tekee. 

Ulkoilun ja saunomisen välissä kisattiin 
vielä olympialaisissa, jossa testattiin ennen 
kaikkea sosiaalisen kognition ja neurofysio-
logisia kykyjä. Lopuksi saatiin vielä Fuksi-
kaste vanhojen laulaessa kauniisti. Hetken 
jo näytti siltä, että tilaisuudessa tarjoillaan 
shotteja, mutta terveyden ja hyvinvoinnin 
nimissä ne vesitettiin isolla kädellä! :D

Fuksiexcukokemuksen päättää hyvin 
erään bussilaisen alkukommentti: 
”This’ll be my fifth time back and I’m 

as excited as the first time”.
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Fuksielämää Teksti: Emma Päkkilä & Hanna Pekkala

Emma

Itse aloitin fuksivuoteni sikäli eri lähtö-
kohdista kuin muut, että olen käynyt 
tämän kandiruljanssin jo kertaalleen 

läpi. Haaveilin jo lukioaikana biologian 
opiskelusta, mutta joku kumma naksahti 
päässä ja hain Kuopioon farmasialle, kos-
ka alalla on hyvin töitä. Niinhän siinä kävi, 
että jo ennen valmistumista sain työpaikan 
sormia napsauttamalla, ja hetken aikaa 
tuntui siltä, että nyt olen onnistunut hyvin 
elämässä. Kuitenkin jo muutaman kuu-
kauden jälkeen työssäni eniten motivoiva 
asia alkoi olla kuukausittainen tilipussi, ja 
päätin vaihtaa alaa. Tähän mennessä olen 
ollut tyytyväinen valintaani, ja opiskelumo-
tivaatiotakin löytyy paljon enemmän kuin 
ensimmäisenä fuksivuonna, jolloin eniten 
kiinnosti bileet. 

Fuksielämä on nyt ollut muutenkin ko-
vin erilaista verrattuna ensimmäiseen kier-
rokseen. Oulusta kotoisin olevana minun 
ei tarvinnut muuttaa eikä opetella uudella 
paikkakunnalla elämistä, ja kaikki opiske-
luun liittyvät asiat ovat minulle jo ennes-
tään tuttuja. Fuksikaverini ovat nyt samas-
sa tilanteessa kuin minä olin kolme vuotta 
sitten, mikä tuntuu hassulta. Ennen bio-
logian opintojen alkua jännitin juuri sitä, 
että olen muihin fukseihin verrattuna liian 
vanha ja tylsä enkä sovi joukkoon. Meitä 
fukseja on kuitenkin moneen junaan: kaik-
ki eivät todellakaan ole minua nuorempia, 
eikä sillä ole edes ollut mitään merkitystä. 
Olemme kaikki opintojemme kannalta sa-
malla viivalla, ja meitä yhdistää kiinnostus 
biologiaan. Ainakin toistaiseksi minulla on 
vihdoin sellainen tunne, että tämä valinta 
osui kaikin puolin oikeaan.

Me fuksit olemme jo hyvin ehtineet kotiutua yliopistomaailmaan. Tässä kahden meistä 
pohdintaa fuksina olemisen iloista ja haasteista.
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Hanna

Stressasin jo lukion ensimmäisellä sitä, 
mitä haluan tehdä lukion jälkeen. 
Biologia: luonto ja kaikki elollinen (ja 

kuollutkin) oli jo pienestä pitäen kiinnos-
tanut minua. Lukion toisella ryhdyinkin 
miettimään, josko biologia olisi se minun 
juttuni, ja pikkuhiljaa ajatus tuntui aina 
vain oikeammalta. Myötävaikuttajina olivat 
mahtavat bilsan opettajani, jotka kannusti-
vat minua etenkin heikkoina hetkinäni.

Kun olin varma siitä, että biologia on 
minun alani, ryhdyin miettimään paikkaa. 
Vaikka olen kotoisin melko läheltä Helsin-
kiä, en ole koskaan kokenut Etelä-Suomea 
omakseni. Totesin välittömästi, että mikään 
paikka Jyväskylän alapuolelta ei tule kysy-
mykseenkään. Lähdin tutkimaan Rovanie-
meä ja Oulua, ja aika pian selvisikin, ettei 
Lapin yliopistossa ole ollenkaan biologiaa. 
Siispä otin Oulun kohteekseni.

Ylppäreiden jälkeen luin koko kevään 
ihan hulluna pääsykokeeseen, ja pääsin 
kuin pääsinkin sisälle. Sitten iskikin 
epätoivoinen paniikki, muutto toiselle 

puolelle Suomea, ihan yksin... Huh, 
aikamoista. Kaikki sujui kuitenkin todella 
hyvin ja ensimmäisen opistoviikon jälkeen 
alkoi tuntumaan siltä, että tämä tosiaan 
oli minun paikkani. Ensin toki pelotti, etten 
saa kavereita, ja että olen ihan yksin, mutta 
tämäkin pelko katosi jo ensimmäisellä vii-
kolla.

Tuntuu, että vanhemmat opiskelijat 
ovat ottaneet meidän kirjavan fuksiporu-
kan hyvin vastaan, ja kiltahuoneesta on 
muodostunut ainakin minulle tosi tärkeä 
paikka luentojen välissä. Siellä on mukava 
levätä, pelata Kieppuvaa Keijoa, kuunnella 
välillä epämääräistäkin musiikkia ja syödä 
eväitä. Sekä tietysti jutella kavereille.

Oulun yliopisto Paavo Havaksen tien opis-
kelija-asunnoilta nähtynä. Keskellä kuvaa 
yliopiston katolla on kiltahuone. 
Kuva: Tumi-1983, Wikipedia
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Keväällä joukko innovatiivisia biolo-
geja sai idean lähteä ruskaretkelle 
pohjoiseen. Aluksi kaavailtu mökki-

majoitus osoittautui tar-
kemmissa pohdinnoissa 
aivan liian kevyeksi vaih-
toehdoksi ja mökki vaihtui 
telttaan. Samalla kohteeksi 
tarkentui Suomen Lapin si-
jaan Jäämeren rannikko. 

Lähdön lähestyessä sää-
ennuste näytti lupaavasti 
pelkkää vesisadetta reis-
sun kahdeksi ensimmäisek-
si päiväksi. Auto starttasi 
torstai-iltana pakollisten 
harkkojen ja Vulcanalia-
toipumisen vuoksi kuuden 
maissa kohti sodankyläläistä sorakuoppaa. 
Joukkion saapuessa luksusmajoitukseen 
noin keskiyöllä pimeys oli vallannut maan 
ja vettä tuli kuin aisaa. Haasteita joukkiolle 
aiheutti säkkipimeiden ja läpimärkien olo-
suhteiden lisäksi teltan kovin tuntematon 
rakenne. Lämpötila oli miellyttävät muu-
tama aste plussan puolella. Onneksi Napa-
piirin kuljetus oy ystävällisesti avusti teltan 
pystytyksessä. 

Toinen päivä starttasi ruttoisissa mer-
keissä. Eräs joukon neropatti (Valt-
su) luotti yön aikana pelkän t-paidan 

lämmittävään vaikutukseen ja heräsi san-
gen rouheitten keuhkojen kanssa. Herkulli-
sen aamiaisen (kuivaa näkkileipää) jälkeen 
poppoo jatkoi kohti kauneinta Lappia. 

Vesisateen sävyttämä matka sujui suo-
raviivaisesti kohti Norjan rajaa yhden py-
sähdyksen taktiikalla Ivalossa. Ivalosta 
kenttälääkärin määräyksen mukaan tarttui 

mukaan muutama yleishyödyllinen relak-
santti ”ihan vain lääkkeeksi”. 

Norjan raja ylittyi iltapäivällä ja ensim-
mäisellä taukopaikalla eli noin 
puolimetriä leveällä katoksel-
la valmistettiin herkullinen 
nistipata. Alkuillasta joukko 
saavutti jäämeren rannan 
vuonolla. Muutaman lyhyen 
pysähdyksen jälkeen teltta-
paikka löytyi Eckerøyan nie-
men kupeesta. Onneksi satoi 
vain vettä ja oli yhä valoisaa. 
Teltan pystytys sujui huomat-
tavasti kivuttomammin. Illan 
kuluessa ja sateen yhä jatku-
essa, joukkue toivoi suotui-
sampia olosuhteita ja päätti 

turvautua korkeampiin voimiin kevyen 
kenttärituaalin avulla. 

Rituaali osoitti voimansa ja lauantai 
valkeni selkeässä säässä. Teltan pu-
run jälkeen suunnattiin kohti retken 

pääkohdetta, Vardøn kaupunkia, ja Ham-
ningbergin niemeä, jonne tie päättyy. Pie-

Telttahöperöt Norjassa
Teksti: Valtteri Leppilampi Kuvat: kaikki matkalaiset
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kanoja oli taivaalla vähintään 
kohtalaisesti, noin kilometri-
tolpan välein. Lisäksi meri-
lintuja oli kiitettävän paljon 
vuodenaikaan nähden alu-
eella. 

Matka jatkui hulppeiden 
arktisten maisemien lävitse 
kohti Hamningbergiä. Perille 
saavuttuaan joukko nappasi 
eväät mukaan ja suunnis-
tivat kohti ulointa niemen-
kärkeä ihailemaan erilaisia 
birbejä. Kesken ruoanlaiton 
nuori tunturihaukka ilahdutti 
joukkoa huikealla ylilennolla. Otso oli aivan 
pähkinöinä. 

Lintuja katsellessa valmistui perintei-
nen vegaaninen norjalainen spurgukeitto. 
Keitokseen tarvitaan noin viisi litraa vettä, 
viisi pakettia nuudeleita, ananasta, texmex-
maustepussi, paljon aikaa ja runsaasti huu-
morintajua. 

Vatsojen ollessa täynnä hyvästä ruoas-
ta ja hienoista kokemuksista, paluumatka 
kohti ankeaa Suomea alkoi. Kolmas teltta-
paikka löytyi ”pienen cruisailun” ja muis-

tin virkistämisen jälkeen 
Nuorgamin tunturipaljakal-
ta, Pulmankijärven rannalta. 
Lämpötila oli ruhtinaalliset 
+2. Jotta asiat eivät olisi ol-
leet liian helppoja, raikas 
pohjoistuuli viilensi olotilaa 
entisestään ja telttakangas 
lepatti oikein mukavasti tuo-
den omat haasteensa pysty-
tykseen.

Aamulla yleisolotila oli 
jälleen sangen ruttoinen. 
Paluumatkan tuskan jälkeen 
paluu lämpimään sisäilmaan 

ja modernien hömpötysten keskelle tuntui 
mieluisalta ajatukselta.

Lainauksia Norjasta
”Jos tulee nälkä niin mun repussa on 
kasa paskaa.” – Valtsu
”Elämä ei ole täydellistä eikä pentag-
rammitkaan.” – P-E kenttärituaalissa
”Kaikki mitä ihminen tarvii: viskiä ja 
nenäliinoja” – Flunssainen Otso
”Varokaa tiikereitä” – Maria Hamning-
bergissä

Varanginvuono sijaitsee Norjan itäisissä osissa Kirkkoniemestä länteen. 
Alue on pääosin karua tundraa ja olosuhteet ovat valtaosan vuodesta 
hyvin arktiset. Vuono on yksi Euroopan parhaista lintualueista ja siellä 
on mahdollisuus nähdä hyvin monimuotoista lajistoa ympäri vuoden. 
Myös monia merinisäkkäitä, kuten hylkeitä ja valaita alueella näkee 
säännöllisesti. 
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Maaeläimistön kenttäkurssi 2018
Teksti: Mikko Oranen & Pinja-Emilia Lämsä Kuvat: Pinja-Emilia Lämsä, Pixia.com, meemi

Ihan aluksi haluamme kiittää rakas-
ta puheenjohtajaamme, joka varhain 
kesäisenä aamuna, kesken maittavan 

tutkimusasema-aamiaisen, lähestyi meitä 
viestillä. Tuon viestin seurauksena tämä 
akateemisten mieliemme tuotos näki päi-
vänvalon. 

Tiivistääksemme tapahtumarikkaan 
monivaiheisen viikon Oulangan siimeksis-
sä, kokosimme teille kahdeksan kultaista 
opetusta kenttäkurssilta. 

To set up a perfect trap, you must become 
a trap 
Tämä tärkeä opetus opittiin jo ensimmäisenä päi-
vänä metsässä virttäessämme myyräloukkuja met-
sään. Tämän opittuamme olimme yhtä ansojen, 
keppien ja myyrien kanssa. Tulokset näkyivät välit-
tömästi.

Kaljaa pittää juua - kaikissa 
olosuhteissa 
Pretty much self-explanatory.

Kaikki on parempaa, kun nautit sen 
luonnollisella tavalla 
Mustikoiden syvin olemus selviää ja makumaa-
ilma pääsee uusiin sfääreihin, kun nautit tätä 
luonnon anninta ilman raajojen tuomia kahleita. 
Ohessa demonstroiva kuva.

Pirtua pittää vatkata 
Viimeisenä iltana saunoimme 
ankarasti ja opimme paljon 
uutta asiaa Etaxista, pirtusta ja 
vatkaamisesta.

Mustikoita pittää syyä
Et koskaan tiedä mitä saatat menettää, 
mikäli jätät ne syömättä. Muut tärke-
ät tehtävät voivat aina odottaa, mutta 
mustikat eivät. Niiden aika on kovin ly-
hyt.

Vaikka luulet osaava-
si, olet silti aina jäljessä 
muista
Istuttuasi pitkän päivän labras-
sa ja oppimisen tunteen saa-
vutettuasi, voi aina tulla joku 
ja todeta ettet osaa yhtikäs 
mitään. Tähän on hyvä laina-
ta Henri Pulkkisen lausahdus 
”Vaikka uskot itseesi, voit silti 
olla aivan paska”.
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Tuhannennenkin yksilön kohdalla läpikäymät-

tömien muurahaisten määrä on edelleen sama 

kuin alussa.

Älä koskaan menetä toivoa, papana voi löytyä 
viimeisillä senteilläkin
Tämä on tärkeää. Joskus kakkakuninkuutesi voi olla tästä 
kiinni. Tai joskus se viimeinen papana on ainokaisesi. Oli mi-
ten oli, viimeinen kakka on aina paras.

Yhteen viikkoon mahtui yllät-
tävän paljon kokemuksia, hajo-

tuksia, ajatuksia, edesottamuksia ja 
tärkeitä opetuksia. Fuksit, sisäistäkää 
nämä ennen ensi kesää ja vanhukset 
muistakaa vaalia näitä jokapäiväi-
sessä elämässänne.
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Tässä artikkelissa kirjoittaja vertaa Suomen kuntien vaakunoita George R.R. Martinin 
Tulen ja Jään laulu- kirjasarjan ja Game of Thrones -Tv-sarjan valtasukujen vaaku-
noihin. Mätchit ovat close enough -mielialalla tehtyjä, joten hyst, ei vikistä siellä.

Sameli prokrastinoi
Teksti & kuvahaut: Sameli Piirto

Suomen kuntien vaakunat vs Westerosin vaakunat

Stark Sipoo

Baratheon hirvensalmi

Tully kemi

frey kajaani
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marbrand somero

lydden luhanka

manderly vöyri

hightower tornio

hightower rääkkylä

tarly lieksa
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Kaijonharjun alueella tehtiin lokakuussa harvinaislaatuinen havainto vegaanisesta 
hilleristä. Luonnollisesti tämä harvalukuinen eläin tapettiin lähempää tarkastelua 
varten perinteitä kunnioittaen. Koska se näytti niin hyvältä, päätimme tehdä siitä 

ruokaa ja tämä kenties lajinsa viimeinen yksilö osoittautui erittäin maukkaaksi tapauk-
seksi. Tästä mainiosta otuksesta valmistui vegaaninen hilleripiirakka ja lumikkolettuja.  
Kunnioittaaksemme luontoarvoja koko eläin käytettiin hyödyksi. Karvaturrin nahasta ja 
verestä valmistettiin herkullisia lättyjä ja otuksen lihasta ja muista elimistä valmistui ve-
gaaninen hilleripiirakka. 

Koska Jumalsaukko on jumalista armollisin, jakaa Jumalsaukko nämä herkulliset re-
septit myös teille kuolevaisille. 

Jumalsaukon vegaaninen 
näätäeläinilta Teksti ja kuvat: Jumalsaukko

Vegaaninen hilleripiirakka

Pohja
3 dl vehnäjauhoja
0,5tl leivinjauhetta
75g vegaanista margariinia
1 dl maustamatonta soijajugurttia
noin 2 rkl vettä

Täyte
Reippaasti parsakaalia
300g vegaanista näätäeläimen lihaa *
Sipuli
2 dl soijajugurttia
0,5 tl
¼ tl pippuria
0,5 tl basilikaa

Pohjan valmistus: Sekoita kaikki ainekset 
keskenään ja laita taikina piirakkavuokaan.  
Esipaista pohjaa 225 asteessa 5 min. 

Täytteen valmistus: Keitä parsakaalit hie-
man pehmeiksi, pilko sipuli ja leikkaa liha 
sopivan kokoisiksi paloiksi. Kuullota sipulit 
pannulla, ja lisää sitten liha ja parsakaali. 
Ota pannu pois levyltä ja lisää sekaan jo-
gurttimausteseos. Tämän jälkeen paiskaa 
täyte piirakan päälle ja paista uunissa 200 
asteessa 25 minuuttia.

*) Seuraavan vegaanisen näätäeläimen il-
maantumista odotellessa voi reseptiä tes-
tata myös esimerkiksi savutofulla.
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Lumikkoletut

1 vegaanisen hillerieläimen nahka
Hieman eläimen omia nesteitä
Hillerieläimen verta oman maun mu-
kaan
Hillerieläimen sappinestettä oman 
maun mukaan

Voitele pannu eläimen omilla rasvaisilla 
nesteillä. Paista nahkaa molemmin puolin 
ja siirrä se lautaselle. Tarjoile hillerin veren 
ja sappinesteen kera. Nauti.

Mikäli hillerin nahan syöminen on mieles-
täsi turhan brutaalia, voit halutessasi hyö-
dyntää sen myös sisustuksessa. Nahasta 
saa tehtyä esimerkiksi joulukuusen koris-
teen tai hienon himmelin tuomaan tun-
nelmaa pimeneviin talvi-iltoihin. Makoisia 
ruokahetkiä ja saalistusonnea toivottaa 
Jumalsaukko.
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Epämääräinen lista kiltalaisten boikotoimia asioita
• H&M: täynnä valheita

• Väistö-ravinteli: eläinmuseo

• Haluatko miljonääriksi ohjelma: ei ottanut mukaan

• Epäterveellisiä ihmisiä: eivät ole hyväksi 

• Fuksikysely: mahdoton vastata (krapulalla osuutta asiaan)

• Kaupan muovikassit (MÄ PYSTYN TÄHÄN *raahaa tuhatta asiaa ilman kassia*)

• Apple: kovin vastenmielinen firma ja myy kuluttajille keskinkertaisia tuotteita

• Game of Thrones: kaikki puhuu siitä ja se ärsyttää

• Rauhantervehdys

• Tasa-arvoisesti kaikkea

• Pikamuoti

• Verenluovutus: ne syrjii

• “Haluisin sanoo juvenes mut just söin siellä”

• Piimä: maistuu paskalta

• Suomijoulu: joulustressiärsytys ja ruuhka ja kiire

• Über alennusmyynnit

• Ylijalostettuja koiria: terveysongelmat

• Däbbäys, flossaus, fortnitepaska: “Mietipä sitä” 

• Looping louoiupdpfiovargh

• Terrafame: ympäristön paskaaja

• Zalando: petettyjä lupauksia, paskaa asiakaspalvelua

• Vulcanalia: pakollisten jäsenmaksujen hukkaan heitto

• Kokoomus: ne on pilannut Suomen

Boikottilista
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Vapun mainiot möläytykset
Koonnut: Sameli Piirto

”Pistä vaan muna suuhun” – Sameli Joelille Da Maxissa
”Kännissä vasurilla omaan käteen…” – Essi V. WB-jonossa
”Siis lämmin ruoka on ehk mun uus lempijuttu!” – Janne W. 
”Voi vitun bilsarit te ootte vitun sekasin!” – Kun sähköteekkari näki Joelin vappumeikit
”Kyllä perseen lämpö voittaa kylmän maan!” – Raami hautoessaan roiskeläppää BBQ-
bileissä
”Tuoksee ruoka!” – Stiina saapuessaan Linnasaareen piknikille
”Onko tämä se päivä ku normaalit ihmiset juo?” – Karppis-Antti Linnasaaren piknikillä 
vappupäivänä

Post-wabuuttinen kevät:
”Aukaise huulisolusi nii mä työnnän sinne siiteputken!” – Lassi kasvien kehitysbiologian 
tentin jälkeen
”Grillissähän vois polttaa käpyjä…” – Katrin epäinhimillinen ratkaisu polttopuiden puu-
tostilaan
”Siis ei jouluna juoda mut voi tissutella…” – Jonna H.
”Kaikki, mikä on elollista, on yhteistä!” – Hugo
”Kunnon suomalainen ukkometso ku naisia hakkaa” – Jaakko kun kuuli metson käyneen 
naispuolisen kaverin kimppuun
”Kamelilla ei kauheesti oo varaa ripuloida” – Pimeyden Hannes

Syksy 2018:
”Ihmisellä on hyvä olla kantapaikka; mulla on kolme!” – AntsaPö
”Se on kyllä sellainen ihminen, joka yllättyisi siitä, että sillä on kaksi kyynärpäätä…” – Kaa-
li juoruilee
”Oispa peltikattoja…” – Tuulia
”Munakoison ja päärynän protoplastifuusio eli munapää” – Katri 
”Vitsi mua harmittaa ku en saanu persettä myytyä…” – Fuksi-Emma

Ajallisesti määrittämättömiä:
”Saarilajit on paskoja. Ne ansaitsee kuolla.” – P. Hannes
”Ei voi olla hienoja sääriä, jos ei ole jalkoja.” – Raami
”Lehdet tippuvat kuin outlierit kuvaajasta. Tai aineistosta.” – Anttos-Perttu
”Epäröinti pilaa nokkeluudet.” – Anttos-Perttu
”Menee kantapään alle,” sanoi Rasse, kun Möyhy-veikoille altistui
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