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PJ:n palsta



5. Villi ja varattu 

http://villijavitunvarattu.blogspot.com/

Halpojen cosmopolitan-drinksujen hajuista parisuhdedraamaa pettäjän näkökul-
masta. Nainen, joka ei suostu jättämään nössöä miestään, vaan turvautuu mu-
utamaan vakipanoon ja pariin muuhunkin hoitoon tyydyttääkseen himonsa. Tätä 
lukiessa mielessä polskii kuva kolmikymppisestä avohoitotapauksesta katumaas-
turin ratissa. Ehkä on ihan hyvä, että joku saa sitä seksiä edes jostain.

4. Landelooks 

http://landelooks.wordpress.com/

Biologinkin makuun sopivaa rompetta ja stailia suoraan sieltä, mistä sitä haluat-
kin! Avainsanana käytännöllisyys, moderni maanläheisyys ja downshiftaaminen. 
Tavallisen kansan asuja tavalliselle kansalle. Ketä nyt oikeasti edes kiinnostaa 
jonkun bloggaajan 1200 euron laukut ja ilmaiseksi mangutut kengät, kun maa-
seudun tulevaisuus ei ole koskaan näyttänyt näin valoisalta?

3. Kolmas pyörä 

http://salatturakkaus.blogspot.com/

Tosi kypsä 17-vuotias teini bloggaa suhteestaan 34-vuotiaaseen, perheelliseen 
luuseriin. Kirjoittaja uskoo vielä TosiRakkauteen eikä pelkää puolustaa suhdet-
taan tuhansien anonyymikommentoijien hyökkäyksiltä. Blogin paras osio onkin 
ehdottomasti kommenttiloota – keski-ikäistyvät, katkerat lähihoitajaämmät 
heittävät herjaa ja bloginpitäjä vastaa apinan raivolla jok’ikiseen narsismidi-
agnoosiin. Vauva.fi-palstalaisten huolet puolestaan heräävät bloginpitäjän as-
uinkunnasta ja siitä, onko kyseessä kenties oma mies.

Suomen parhaat blogit TOP 5
Suomessa on harrastettu bloggaamista laajamittaisesti jo vuosien ajan. Aina 
aika-ajoin pinnalle pulahtaa muutama varsin varteenotettava tapaus. Nämä 
Hamletin tasoiset mestariteokset ovat saaneet osakseen joko tarpeeksi tai li-
ian vähän huomiota, mutta yhtä kaikki: kuka helvetti näitä kirjoittaa? Koska 
kakkonen on ykkönen, on luonnollista aloittaa numerosta viisi (joka ei ole 
aivan kuusi).



2. Paskablogi 

http://eeppinen-paska.blogspot.com/

Just sitä itteään. Sopii erittäin hyvin ruokapöytäkeskustelun aiheeksi.

1. Naapurintyttöä naidaan 

http://naapurintyttoanaidaan.blogspot.com

Tavallinen jyväskyläläinen opiskelijanainen 27-vee päättää aloittaa uuden har-
rastuksen. Koska vesivärit ja rullaluistelu ovat niiiin ysäriä, looginen päätelmä 
on aloittaa huoraaminen. Viime aikoina uhkaavasti hiljentynyt blogi aloitti ra-
flaavasti, mutta nyt asiakasvirta tuntuu tyrehtyneen parisuhteen myötä (jonka 
päättymisestä bloginpitäjä ilmoitti juuri sopivasti aprillipäivänä). Komment-
tiboksissa käydään sotaa huoraamisen eettisyydestä ja 15-vuotiaat kyselevät 
vinkkejä, kun viikkorahat ei riitä.

Kirjoittaja ei lue blogeja.



Kätevät emännät
Saima Glumoff & Reetta Hämäläinen

Tällä palstalla emännät paljastavat jo isoäidin aikana tunnettuja herkullisia reseptejä 
sekä nokkelia vinkkejä opiskelevaisten nuorten elämään. Ensimmäisenä vuorossa Wapun 

kunniaksi:

Hyytelöidyt Sima-Hömpsyt, 20 kpl, ò 4 cl
6 dl simaa

1 dl kuumaa vettä
½ dl sitruunamehua
12 kpl liivatelehtiä
5 tl fariinisokeria

20 kpl snapsilaseja voideltakoon kevyesti rypsiöljyllä tai suihkutettakoon 
vuoka-spraylla. Sima mitataan kulhoon ja keitetään ylimäärin vettä. Li-
otetaan liivatelehtiä kylmässä vedessä 5-10 minuuttia. Mitataan sitten 1 dl 
kuumaa vettä suurempaan mukiin ja liuotetaan siihen fariinisokeri. Liivatele-
hdistä puristetaan vesi pois ja liuotetaan ne yksitellen kuumaan veteen samal-
la sekoittaen. Täten saatu sokeriliivateseos kaadetaan ohuena nauhana siman 
joukkoon alati sekoittaen huolellisesti ja rauhallisesti, varokaamme liikaa 
vaahtoutumista! Kaadetaan snapsilaseihin ja annetaan hyytyä jääkaapissa 
muutaman tunnin ajan. Halutessa koristellaan rusinoilla ennen hyytymistä 

taikka sen jälkeen. Nautitaan kylmänä.

Vilkkaana opiskelijanuorukaisena tai -neitona saatat Wappuna kylille 
lähtiessäsi erheellisesti luulla säätä mitä kesäisimmäksi, mikä niin usein jo-
htaa virhearvioihin pukeutumisen ynnä muun varustautumisen suhteen. Täl-
löin on meneteltävä kaukaa viisaasti ja lisättävä nautittaviin hyytelöihin jo 
valmistusvaiheessa lämmikkeeksi hieman valitsemaasi kirkasta taikka muuta 
asiaankuuluvaa terävää. Esimerkiksi 2 dl simaa voidaan korvata 2 dl:lla 
viinaksia, joiden til-% on 40, jolloin saamme hömpsyjen vahvuudeksi pyöreät 

10 til-%. Tällöin voidaan sokeria lisätä maun ja mieltymyksen mukaan.

 
Hauskaa Wappua!

(heh heh, meni jo, toimitus pahoittelee..)



Leveäosmankäämin (Typha latifolia) 
emikukintoa voi hyödyntää kartoi-
tuslaskentoja tehdessään tai muuten 
rannikkoseuduilla retkeillessään. Jos 
näet ”se hetki kuukaudesta” yllättää, 
vuodon voi kätevästi tukkia sujaut-
tamalla pehmoisen tukkeen paikal-
leen. Tuote on 100% luomua ja uusiu-
tuva.

Sienimetsällä käyneet monet kor-
vasienestäjät ovat saattaneet hy-
vin ikävällä tavalla joutua kotona 
huomaamaan, että jotain erityisen 
kuvottavan hajuista on sujahtanut vas-
uun. Huolimattoman korvasienen-
poimijan kannattaakin opetella kätevä 
muistisääntö tunnistusta helpottama-
an: Korvasienen vieressä ei ole pape-
ria.

Marjametsällä voit joutua korpi-
mailla törmäämään metsien valtiaa-
seen, karhuun (Ursus arctos). Tämä 
kohtaaminen lienee vähintäänkin 
epätodennäköinen, mutta varmu-
uden välttämiseksi, niin kuin sano-
taan, on hyvä painaa mieleen, miten 
uhkaavasta tilanteesta selviytyy ehjin 
nahoin (mutta tuskin puhtain housuin). 
Paras keino paeta karhua, on hämätä 
ja sokaista karhu hetkellisesti heit-
tämällä tämän silmille ulostetta, eli 
siis paskaa, jonka jälkeen voit juosta 
nopeasti karkuun.

Primitiivisen himon yllättäessä ja 
syntiin suostuvaisen partnerin sat-
tuessa kohdalle ei sydänmailla ole 
aikaa kursailla. Suojautuminen kan-
nattaa siitäkin huolimatta muistaa, 
vaikka eläimelliset vaistot olisivatkin 
ajattelukyvyn hämärtäneet, mikäli ei 
tahdo perimäänsä jatkaa (vaikkakin 
sekin vain osoittaa ”kovaa fitnes-
siä”). Myyriä soilla ja saloilla piisaa, 
ja kokoluokkakin kattaa kaiken aina 
metsäsopulista (Myopus schisticolor) 
piisamiin (Ondatra zibethicus). Todel-
lisella eräinkävijällä on aina välineet 
hätähupun valmistukseen luonnon-
antimista. Erityistä huolellisuutta on 
kuidenkin noudatettava, kun tilkitsee 
taljan silmäreikiä, jottei kaksoslapso-
sia tule syntymän.

Toimitus kiittää innokkaita ideanikka-
reita. Lähetä oma niksisi osoitteeseen 
lehdykka@paju.oulu.fi

Nokkelin kikka
Eräniksejä todellisille luontoihmisille



Poronkusema on matka jonka poro (Rang-
ifer tarandus tarandus) pystyy juoksemaan 
virtsaamatta. Toisin kuin homo sapiens, 
joka voi hoitaa hommat juosten kusten, 
poro on liian tunnollinen eläin kyetäkseen 
virtsaamaan juostessaan. Jos poron ei an-
neta juoksemisen välissä virtsata, sille tu-
lee kusiumpi ja halvaus valtimoiden pok-
sahdellessa aivopaineen noustua liian 
suureksi. Hätähoitona kusiumpea voi lievit-
tää lappo-tekniikkaa hyväksi käyttäen (Ota-
van pieni tietosanakirja 1925-1928).

Miksi joku on sitten juossut poron rinnalla 
koko tuon ajan virtsaamisesta seuraavaan 
virtsauskertaan? Saamelaisten vanhoista 
oudoista käytöstavoista on parasta kysyä 
THULE-instituutin tutkijoilta. Luultavasti 
kyseessä on ollut rekeä vetänyt ajoporo, 
jonka kävely/juoksunopeutta ja virtsaamis-
frekvenssiä on ollut helppo seurata. Ajopo-
roina käytetään kuohittuja urosporoja eli 
härkiä, joiden koulutus tehtävään Rangifer 
tarandus tarandus -lajin huomattavan ra-
joittuneen älyllisen kapasiteetin takia on 
lähes toivotonta. Perimätiedon mukaan 
poronkusema on noin 7500 metriä, mutta 
mittausvirhettä aiheutuu väistämättä itse 
poron koon, nestetasapainon, metabolian, 
että sen vetämän reen ja saamelaismie-
hen painon vaihtelusta. Lisäksi ajokelikin 
vaikuttaa poron nopeuteen. Voisi kuitenkin 
olettaa, että hommansa osaava poromies 
ei ottaisi rekeen mukaan mitään turhaa 
(ponupannun ehkä), on tervannut reen 
jalakset niin hyvin kulkevaksi kuin mahdol-
lista eikä lähde huonolla kelillä ajoporoa 

näännyttämään ja poro on saanut levätä 
ennen suoritusta. Tällöin vaihtelun lähteik-
si jää lähinnä poron virtsarakon tilavuus/
venyvyys, mikä taas on suoraan verrannol-
linen eläimen kokoon. Hirvaan koko vaiht-
elee 90–180 kg välillä. Asiasta voisi joku 
kiinnostunut tehdä pro gradu -tutkielman, 
niin saataisiin keskihajontakin esitettyä 
tuon 7500 metrin kanssa, mikä entisajan 
poromiehiltä jäi valitettavasti dokumento-
imatta.

Muihin märehtijöihin verrattuna poro ei voi 
juurikaan nostaa virtsan typpipitoisuutta, 
mikä johtaa lisääntyneeseen virtsanmuo-
dostukseen, jos ruokavalion proteiinip-
itoisuus tai nestemäärä nousee (Soppela 
et al. 1992). Porojen munuaisten medul-
laosa on suhteellisesti hyvin kapea muihin 
märehtijöihin verrattuna, mikä tarkoittaa, 
että niillä on myös lyhyet Henlen lingot, 
jolloin ne eivät voi tehokkaasti absorboida 
aineita virtsasta takaisin verenkiertoon. 
Tämä taas johtaa runsaaseen laimean virt-
san eritykseen (Valtonen M. 1979). Lisäksi 
poron elimistö on suht resistentti antidiu-
reettiselle hormonille (Valtonen & Eriksson 
1977).

FM Antti Nätynki

KYSY -palsta

Kuinka pitkä matka on poronkusema?



Lähteet:
Soppela P, Nieminen M, Saarela S (1992) Water intake and its thermal energy cost in rein-
deer fed lichen or various protein rations during winter. Acta Physiol Scand, 145:65-73

Valtonen M, Eriksson L (1977): Responses of reindeer to water loading, water retriction and 
ADH. Acta Physiol Scand, 100:340-346
Valtonen M (1979): Renal responses of reindeer to high and low protein diet and sodium 
supplement. J Sci Agr Soc Finland, 51:381-419.  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lappo Luettu 15.2.2012. Alun perin Otavan Pieni Tietosana-
kirjassa 1925-1928, toim. Jukka Forsman, Kustannusosakeyhtiö Otava, Kustannusosakey-
htiö Otavan kirjapaino, Helsinki:969



Palauteloota
Päätoimittaja vastaa lukijain kirjeisiin, joita lehden sähköpostiin on jälleen saa-
punut runsaasti. Toimitus kiittelee lukijoita ahkerasta palautteenannosta ja mu-
utenkin mielenkiintoisista tarjouksista ja pyrkii vastaamaan yhteydenottoihin 
parhaan kykynsä mukaisesti.

Obawusu Mutambe Nigeriasta on 
lähestynyt Lehdykän toimitusta kir-
jeellä, jossa kertoo palavasta halus-
taan kantaa kortensa kekoon ja lah-
joittaa ylimäärin itselleen kertynyttä 
maallista mammonaa meille vähävar-
aisille. Timanttikaivoksensa tuotolla 
toki kattaisi useammankin Lehdykän 
painatuksen, voisi jopa mainoksenkin 
lehden sivuille laittaa. Nigerian vittu-
maisen byrokratian vuoksi olisi kaikkien 
kannalta helpompaa, mikäli Lehdykkä 
maksaisi kätevästi täältä Suomesta 
käsin, jossa pankkipalvelut ja tilisiir-
rot toimivat, valtavan rahasumman 
(500 000 dollaria) siirrosta koituvat 
”voitelurahat” ja mahdollisten, joskin 
muodollisten lisäkulujen ilmetessä, 
laittaisi liitteeksi vielä luottokorttinu-
meronsa. Lehdykän toimitus toivoo kil-
lan hallituksen hoitavan ripeästi moi-
set hidastavat muodollisuudet, jotta 
rahahanat tänne Pohjolaan aukeavat 
ja paine oligarkin pankkiholvissa hel-
littäisi.

Nuori, vasta 19 vuotias neitokain-
en RebeccaXXX on varsin kiihoittuneen 
sävyyn laittanut sähköpostia, jossa 
kertoo olevansa kovin kiihoittunut 
(mitä ilmeisimmin edellisen numeron 
hekumaa hehkuvasta kieliasusta). Nei-
ti RebeccaXXX , joka tituleeraa itseään 
”kipuhuoraksi”, ei mitä ilmeisimmin, 
pidä hämäläisestä hitaudesta, vaan 
kysyykin jo viestiotsikossaan suoraan 
”Do you want fuck buddy near on 
you?”. Lyhyessä saatekirjeessään hän 
puhuttelee toimittajaa tuttavallisesti 
”vauvaksi” ja kertoo työntäneensä sor-
mensa rektaaliaukkoonsa, joka kerto-
man mukaan on kovin tuottanut kipua 
hänelle. Häntä ei kipu kuitenkaan ole 
omien sanojensa mukaan haitannut, 
vaan suorastaan lisää kiihoittaman ja 
sen vuoksi päättänyt etsiä (kätevästi 
satunnaisille vastaanottajille sähkö-
posteja lähetellen ilmeisesti???) jonkun 
joka voisi hänelle kipua ja nautintoa 
tuottavan rektaalipenetraation suorit-
taa mitä pikimmiten. Pieni tarkennus-
ta vaativa epäkohta kirjeeseen myös 
sisältyy, koska siitä ei käy ilmi, millä 
miehityksellä/naisituksella neitokai-
nen toivoo hanurinnäppäilytalkoisiin 
saavuttavan. Ehkäpä kilta voisi hoitaa 
homman pönttötalkoiden osana, kun 
muutenkin tuolloin rei’illä käyvät puh-
distuspuuhissa. Toimitus kiittää palaut-
teesta, mutta ei siltikään lämpene suo-
rasukaisen neitokaisen hienovaraiselle 



lupaukselle, vaan toivottaa onnea ja 
menestystä ”sen oikean” himoköyrijän 
etsintään.

Sitä vastoin sähköpostiin on tul-
lut varsin mielenkiintoisia työtarjouk-
sia, joissa paikka on parahultainen, 
jopa 5000 euroa tunnilta. Työnkuvan 
erikoisuus piileekin siinä, ettei tarvitse 
tehdä yhtään mitään! Mikä unelm-
ien kesätyö opiskelijalle, minä sanon. 
Työsopimuksen kuin muutkin muodol-
lisen jargonin voi hoitaa kätevästi an-
tamalla sähköpostiin henkilötietonsa. 
Näitä tarjouksia on valitettavasti niin 
kovin monta, että kerta kaikkiaan on 
vaikea valinta runsaista ja erityisen 
hyvistä työtarjouksista. Myös häm-
mentävää on huomata, että suuret 
firmat (joiden nimiä ei turvallisuussy-
istä viesteissä mainita) hoitaa rekry-
tointinsa kätevästi satunnaisotannalla 

koko maapallon väestöstä. Toisaalta 
miksikäs ei, kun nykypäivänä on eduksi 
erottua moniosaamisella ja laajalla 
erilaisten näkemysten kirjolla. Aivan 
kuten pitkään olen arvellutkin, suurten 
yrityspamppujen toimenkuvaan kuuluu 
ainoastaan kohtuuttoman palkan nos-
taminen, aivan kuten työtarjoukses-
sakin luvataan.

Lisäksi päätoimittaja ei pidä Ap-
plen tavasta toimia. On väärin, että 
ensin onnitellaan arvontavoitosta, jos-
sa palkintona on uusi iPhone 6, jonka 
jälkeen käy ikävästi ilmi, ettei sellais-
ta vehjettä ole markkinoilla saatavilla. 
Vauhtia suunnitteluosasto, vauhtia!  



Juan-Manuel sipaisi pikisin sormin 
kastehelmen vahattujen viiksikarvojen-
sa kärjestä ja suuntasi katseensa kohti 
punertavaa horisonttia, josta hän pienin 
ruskein silmin saattoi havaita Jorgen 
saapuvan ratsain halki usvaisen pampan, 
lyöden kämmenellään tahtia ratsunsa 
kultaiseen harjaan. Paahtavan aurin-
gon liekit olivat nuolleet Jorgen ahavoi-
tuneita kasvoja pitkin matkaa, saaden 
ne punoittamaan kilvan polttavan aron 
kanssa. Juan-Manuel tarttui tukevalla, 
mutta hennon isällisellä pihtiotteella 
suupielessä roikkuvaan mahonkipiip-
puun ja kopisteli sen maalinsa aikaa sit-
ten hilseilleeseen homeentuoksuiseen 
terassiaitaan. Jorgen hiekkaiset silmät 
tavoittelivat ahnaasti alati lähenevää 
Juan-Manuelin piskuista asumusta, 
joka väreili auringonsäteiden telmiessä. 
”Muchacho, olet myöhässä!” tuhahti 
Juan-Manuel raottaen huuliaan vain sen 
verran, että mustat viikset nytkähtivät 
hänen sanoessaan niin. ”Manolo, älä ole 
niin ankara” vaikeroi Jorge taivuttaen 
matkan väsyttämän kehonsa ratsunsa 
selästä, ratsun, jonka harja niin kullan-
hohtoisena kimalteli kastepisaroista. 
”Tiedät kyllä, säännöt ovat säännöt!” hu-
udahti Juan-Manuel jo mahtipontisem-
min, koska hän oli mies, joka ei sietänyt 
vastaväitteitä. Jorgen keho alkoi vavista 
Manolon jykevien sanojen edessä, mutta 
ennen kuin erämaan kuivattanut suu ehti 
muodostaa uutta lausetta, Juan-Manuel 
kaappasi pojan syleilyyn. ”Tunnethan 
sinä minut Jorgelito, odotin vain niin 
kovin.” sanoi Juan-Manuel jo selvästi pe-
hmeämmällä äänellä ja silitti karhealla 

kämmenellään Jorgen rasvaisia hiuksia. 
”Nyt me pesemme sinut puhtaaksi” jatkoi 
Juan-Manuel ja pyyhkäisi peukalollaan 
Jorgen silmäkulmasta kyynelrakeen, 
jonka tämä oli ehtinyt uupumuksestaan 
johtuen jo valuttaa.

Miesten siirtyessä tupaan lämmittämään 
kylpyvettä, aamu alkoi kääntyä paahta-
vaksi päiväksi pampan ylle ja helle lev-
ittäytyi mattona pysäyttäen kaikkien 
elollisten juuri käynnistyneet toimet. 
Päivän julman paahteen sai tuta myös 
torakka-parka, joka oli jäänyt lasipurkin 
alle vangiksi. Tuskaisesti tuntosarvillaan 
lasipurkin alati auringonpaisteessa ku-
umenevia reunoja hapuillen, se etsi vim-
matusti ulospääsyä kuolemansellistään. 
Kierros toisensa jälkeen torakan vauhti 
hidastui. Lämpötilan noustessa ja hapen 
käydessä vähiin purkin sisällä tarmokas 
torakka-parka, ikään kuin viimetekon-
aan, kohotteli etujalkansa lasin tahmeaa 
seinää vasten ja kävi kiipeämään. Odot-
taen taivaan avautuen purkin laella, tuo 
pieni otus hapuili lasin kylkeä ylöspäin. 
Vaan kattoa se ei saavuttanut, koska hap-
enpuute kangisti torakan pudottaen sen 
kopsahtaen pöydälle. Pienet jalat kouris-
tuivat selällään makaavan olennon ma-
haa vasten, juuri ennen kuin jotain perin 
odottamatonta tapahtui.

Terassiaidan ja pöydän välistä, um-
mehtuneesta saviruukusta oli noussut 
pikimusta silmäpari. Suutaan maiskaut-
taen partasuu kohotti pienen revolverin-
sa ja tähtäsi. Lyhyen nakkimaisen etusor-
men puristuessa liipaisinta vasten luoti 

Kesänovelli



singahti aseen suulta kohti lasipurkkia 
viiltäen sen reunan auki räsähtäen. Sir-
paleet singahtelivat pitkin terassilau-
toja, osuipa jokunen ikkunaruutuunkin, 
johon kohta ilmestyivät Juan-Manuelin 
hölmistyneet kasvot. ”Kirottu Raoul 
Hernandez!” puuskahti Juan-Manuel 
syöksyen suojaan tuvan pöydän taakse, 
kaataen tuolit mennessään. Raoul Her-
nandezin pikimustat silmät tuikkivat ru-
udinkatkussa ja hänen takkuisen partan-
sa alla maiskahteleva suunsa nytkähteli 
nyt valppaana. Nakkimaisella sormellaan 
hän kohotti sombreronsa lieriä, nähdäk-
seen paremmin sisälle tupaan, jonne 
Manolo oli piiloutunut. ”Lopeta oitis, 
rotta!” karjahti jo hieman hätäisen kuu-
loinen Juan-Manuel tuvasta. Raoul Hern-
andez lähetti revolveristaan nyt matkaan 
toisen luodin, joka singahti helähtäen 
läpi lasiruudun tehden ruman loven tu-
van ovenkarmeihin. Tässä vaiheessa 
myös Jorge havahtui kylpynsä suomasta 
raukeudesta ja samassa hän tajusi mitä 
oli tapahtumassa. Esteban hänet on 
lähettänyt, tuumi Jorge hätäisesti. Voi 
Esteban, kuinka saatoitkaan! ”Esteban, 
kuinka saatoit!” huusi myös Juan-Manuel, 
”hänhän on sentään veljesi.” ”Minua ki-
innostaa vain paljonko päistänne mak-
setaan.” virkkoi Raoul narisevalla äänel-
lään saviruukusta, ”Ja Esteban maksaa 
hyvin.” Virnistäen Raoul painoi revolver-
insa iskimen jälleen alas ja valmistautui 
tähtäämään piipun kohti Manoloa, joka 
hädissään riuhtaisi tuvan pyökkipöydän 
eteensä henkensä pitimeksi. Ennen kuin 
luoti ehti syöksähtää ulos piipun suul-
ta, ja jättää ruudin katkun terassin aa-
mupäivän usvan keskelle, oli nuori Jorge 
ehtinyt heittäytyä kylpyhuoneen ovelta 
kohti Juan-Manuelin karvaista syliä. Si-
inä samassa Raoul painoi päättäväisenä 
liipaisimen alas pikimustat silmät sykk-

ien häijyä omahyväistä hymyään. Parkai-
su täytti Manolon pienen pirtin, ja veri 
tirskahti höyryävän kuumana pitkin 
lankkulattiaa. Jorge huusi tuskissaan, 
kun luoti lävisti hänen lapaluunsa ja 
Manolon karvainen rintakehä tahriintui 
tummanpunaiseen vereen, joka valui Jor-
gen olkapäässä olevasta luodinreiästä. 
Itse luoti päätyi Manolon hengenpelas-
taneeseen pöydän kanteen. Raoul luuli jo 
voitonhetkensä koittaneen ja nousi sei-
somaan saviruukussaan. Terävän käheä 
kiljaisu repi pampan taivaankantta. 
Taivaalta saattoi erottaa nopeasti syök-
syvän linnun, joka suuntasi iskunsa ko-
hti Juan-Manuelin pikkuruisen asumuk-
sen terassia. Raoul tunsi karvojensa 
nousevan pystyyn ja kylmän hien val-
ahtavan selkää pitkin. Kalpea Raoul siris-
ti silmiään kohti läheistä kukkulaa, jonka 
laelta hän etsi silmiinsä mustaan kaap-
uun pukeutuneen hahmon. Tuo näky jäi 
Raoulin viimeiseksi, sillä kohti syöksyvä 
haukka iski salamannopeasti Raoulin 
pieniin mustiin silmiin sokaisten hänet 
ikuisesti. Haukalle vaikeroivan Raoulin 
sokaiseminen ei kuitenkaan riittänyt, 
vaan metsästyksen alkuun päästyään se 
painoi terävät ja voimakkaat kyntensä 
Raoulin kaulaan. Kuolema oli nopea, kun 
palkkatappaja Raoul päästi viimeisen 
korahduksensa haukan kynsissä. Hänen 
veltto ruumiinsa valahti maahan kaa-
taen saviruukun kolahtaen kyljelleen te-
rassille. Viimein Juan-Manuel ja edelleen 
tuvan lattialla verissään vaikeroiva Jorge 
tajusivat pelastuneensa Estebanin lähet-
tämältä julmalta hengenmetsästäjältä. 
Kuului uusi, mutta nyt inhimillisempi 
vihellys. Kukkulan laella mustaan kaap-
uun sonnustautunut Ernesto Martinez 
vihelsi metsästyshaukkansa takaisin, 
jolloin haukka kiljahti ja lennähti kohti 
isäntäänsä. Piippuaan täytellen Ernesto 



Martinez lähti rennoin askelin kukkulan 
laelta kohti Juan-Manuelin tupaa. ”Äitini 
nimeen, tuhannet kiitokset Ernesto, olet 
päiviemme valo!” huudahti silminnäh-
den helpottunut Juan-Manuel. ”Suotta 
minua kiitätte, Pepeto teidät pelasti” to-
tesi Ernesto tarjoten haukalleen kuiva-
lihapalaa. Lihapalan haukattuaan lintu 
singahti takaisin taivaanlaelle lekuttele-
maan. ”Jorge, me olemme pelastuneet!” 
huudahti Juan-Manuel iloisesti Jorgelle, 
jonka tajunta alkoi hämärtyä menet-
tämänsä veren vuoksi. ”Ei hän tuohon 
kuole.” totesi Ernesto edelleen kylmän 
rauhallisena piippuaan tuprutellen. ”Me 
kostamme tämän Ernesto, me kostamme 
tämän sille katalalle Esteban Sanchezille, 
me kostamme!!” kirkui Juan-Manuel uh-
makkaasti puristaen veristä, jo melkein 
tajutonta Jorgea sylissään. ”Mikään ei 
estä meitä, Jorge, ei mikään!”

Ilta hämärtyi jo kaupungin yllä. Pun-
ainen ilta-aurinko rusotti kerrostalojen 
välistä katukivetyksiä. Yhdellä tuhansis-
ta syrjäisistä kuumista kaduista käveli 
Esteban ylimielisesti jalkojaan eteenpäin 
paiskoen. Esteban paiskasi tupakkansa 
olkansa yli ja astui sisään rähjäisestä 
oviaukosta, josta kajasti hento punainen 
valo. Sisällä huoneessa, jonne Esteban 
suuntasi kulkunsa, oli tukalan kuumaa. 
Hikikarpalot valuivat Estebanin otsalta 
tämän riisuessa takkiaan. ”En odottanut 
sinua näin pian” kuului hento naisääni 
toisesta huoneesta. ”Tulin, koska minulle 
sopi tulla juuri nyt.” murahti Esteban vas-
taukseksi tympeästi. Aurinko venytteli 
sälekaihtimien raosta punaisia illan vii-
meisiä säteitään ja levitteli ne ikkunala-
sin kohdattuaan hajanaisesti pitkin pi-
enen huoneen seinää. Päivä oli käymässä 
illaksi ja Esteban oli tullut raskaan 
päivän päätteeksi naistuttavansa luokse 

rentoutumaan. Esteban astui sisään 
seuraavaan huoneeseen ja näytti hie-
man hölmistyneeltä huomatessaan, ettei 
häntä vastassa ollutkaan se henkilö, jon-
ka hän oli odottanut näkevänsä. ”Et ole..” 
ehti Esteban tokaista hämmentyneenä, 
mutta Maria Gonzales ei antanut mie-
hen puhua loppuun. ”Et sinä tänne tullut 
puhumaan.” kuiskasi Maria Gonzales vie-
koittelevalla äänellään. Esteban ei enää 
vastustellut, vaan antautui tilanteelle, oli 
jopa mielissään uudesta käänteestä, jon-
ka hänen tylsähkö iltapäivänsä oli juuri 
kokenut. Hieman käheällä, mutta eroot-
tisella äänellään Maria Gonzales komen-
si Estebanin peremmälle huoneeseen, ja 
Esteban totteli, vaikka häntä jo hieman 
alkoi epäilyttää tuo komenteleva naiso-
lento. Esteban ei ollut tottunut ottamaan 
käskyjä vastaan keneltäkään, eikä häntä 
komentelu miellyttänyt nytkään, tilan-
teen varsin eroottisesta tunnelmasta 
huolimatta. Viehkeä nainen asteli jaloin 
askelin Estebanin selän taakse, jättäen 
hajuvetensä tuoksun leijumaan ilmaan. 
Esteban, toiminnanmies, alkoi jo vihdoin 
rauhoittua ja hänen katseensa alkoi su-
lattaa mekkoa tuon viehkeän neidon yltä. 
Esteban ei malttanut enää mieltään, vaan 
kiskaisi naisen lähemmäs ja painautui 
kiinni tämän vartaloon. Vahvoin käsin 
Esteban hyväili naisen lanteita vetäen 
naista samalla tiukasti itseensä niin, että 
tunsi tämän sydämen kiihtyvän sykkeen. 
Maria Gonzales sipaisi hiuskiehkuran 
pois olkapäältään, jolloin Esteban pai-
noi rosoiset huulensa vasten naisen 
olkapäätä. Estebanin vallan innostuessa 
tilanteen nopeasta kehittymisestä juuri 
hänen haluamaansa suuntaan, jotain 
yllättävää todellakin tapahtui. Maria 
Gonzales vetäisi mekkonsa alle selkään 
kiinnitetyn veitsen esiin. Naisen eroot-
tinen ja kutsuva katse oli hetkessä mu-



uttunut julmaksi ja kostonhimoisiksi. 
Esteban ei ehtinyt tajuta mitään, ennen 
kuin nainen riuhtaisi itsensä miehen 
otteesta ja sivalsi terävällä veitsellä sy-
vän poikittaisviillon Esteban Sanchezin 
kaulaan. ”Olen Maria Gonzales, terveisiä 
Juan-Manuelilta. Aikasi on tullut Este-
ban, olet kuoleman oma.” puhisi nainen 
äänellä, joka ei epäröinyt sanaakaan. 

Punaista paksua verta valui Estebanin 
suusta ja kurkusta, ja samassa hän ro-
jahti kuolleena maahan ehtien tuskien 
tajuta, mikä häneen iski. Maria Gonzales 
puhdisti veitsen huolellisesti ja poistui 
hiljaa ovenraosta kadulle. Punainen au-
rinko venytteli vielä viimeisen säteensä 
tapahtumapaikan ylle, sammuen lopulta 
pimeän yön täyttäessä tienoon.



The Edge – Reunalla

Mitä saadaan aikaan kun kirjoista 
viisautensa ammentanut rikas mil-
jonääri, jolla on ammattimalli-vaimo 
ja tämän valokuvaaja joutuvat muut-
tavan hanhiparven vuoksi lento-onnet-
tomuudessa eksyksiin jonnekin päin 
Alaskaa ja kotiin tarvitsisi päästä. Entä 
kun soppaan sekoitetaan ihmislihaan 
tykästynyt karhu? Pirun hyvä leffa jos 
minulta kysytään.

Vuonna 1997 ilmestynyttä elokuvaa 
tähdittävät Sir Anthony Hopkins ja 
Alec Baldwin. Kaksikon kemia toimii 
ja tarina onkin hieno kertomus yk-
sinäisestä miljonääristä ja petollisesta 
valokuvaajasta ja heidän välisestä ys-
tävyydestään. Elokuva on myös hieno 
kertomus kuinka ihminen pelkällä jär-
jellä voi selvitä mistä tahansa ongel-
masta, kunhan on puukko ja myös hie-
man tuuria pelissä, sanoinko hieman… 
Noh kuitenkin, Jerry Goldsmithin 
säveltämä musiikkiraita ja elokuvan 
kauniit maisemat tekevät elokuvasta 
entistä paremman ja ainakin minua 
elokuvan loppu kosketti.

The Edge (1997)
Ohjaus: Lee Tamahori
Näyttelijät: Anthony Hopkins, Alec 
Baldwin

The Grey - Suden hetki

The Grey- suden hetki sai paljon vihaa 
niskaansa ilmestyessään kamalien ver-
enhimoisten susiensa takia. Kaikkihan 
me tiedämme lehdykän edellisestä 
numerosta, että tämän elokuvan su-
dethan olivat täysiä nynnyjä todellisiin 
verrattuna. Mikäli tämä pikku yksi-
tyiskohta sinua kuitenkin vaivaa suun-
nattomasti ja haluaisit enemmän real-
ismia: mene ulos, sillä elokuvat eivät 
välttämättä ole sinun juttusi. Ainakin 
susiin sen enempää perehtymätön riv-
ibiologi ei mitään kauhean kamalia 
vääryyksiä elokuvassa huomannut.

Liam Neesonin tähdittämässä eloku-
vassa oli silti sitä jotakin ja nyt sitä on 
minussakin. Sen hieman rosoinen ku-
vaustyyli muistuttaa taide-elokuvaa ja 
elokuva on pohjimmiltaan karu selviy-
tymistarina pirun hienoilla maisemilla. 
Itse ainakin nautin elokuvasta hyvin 
suuresti, susien ulvominen sai kar-
vat nousemaan pystyyn ja minua ei 
elokuvan dramaattinen loppu jäänyt 
vaivaamaan. Lopputekstien jälkeen 
on muuten vielä pieni katkelma niille 
jotka jaksavat odottaa tai kelata riip-
puen ihmisestä. 

The Grey (2012)
Ohjaus: Joe Carnahan
Näyttelijät: Liam Neeson, Dermot Mul-
roney

Bilsan leffanurkka
Joni Saarinen



The Thing – ”Se” jostakin (1982)

I'm going to hide this tape when I'm finished. If none of us make it, at least 
there'll be some kind of record. The storm's been hitting us hard now for 48 
hours. We still have nothing to go on.… One other thing: I think it rips through 
your clothes when it takes you over -- ~R.J. MacReady (Kurt Russel)

Siis jos minulta kysytään, niin kyllä ehdottomasti jokaisen biologin tulisi nähdä 
The Thing. Kulttiklassikon maineen saanut elokuva on ehdottomasti John Car-
penterin parhaita töitä.  

Elokuva sijoittuu Antarktikselle, jossa Yhdysvaltain tutkimusasema saa yllät-
täviä vieraita norjalaisesta naapuriasemasta, vieraana vaan tuleekin jotain ihan 
muuta kuin ystävällisiä pohjoismaalaisia. On vaikea kertoa juonesta paljoakaan 
sitä paljastamasta mutta sanat Imitaatio ja Assimilaatio antavat pienen vinkin.

Melkein 30 vuotta vanha elokuva on säilyttänyt särmänsä ja kuluu ainakin omiin 
lempielokuviini. Elokuvan musiikki on myös sulassa yksinkertaisuudessa piinaa-
van toimiva.

Varoituksen sanana: elokuva ei sovi perheen pienimmille tahi muuten vaan 
herkille, sillä meno yltyy paikka paikoin hieman rajuhkoksi.   

       
The Thing (1982, USA)
Ohjaus: John Carpenter
Näyttelijät: Kurt Russel, Wilford Brimley, Keith David, Donald Moffat



Viini-ilta
Syntaksis ry:n historian ensimmäinen viini-ilta järjestettiin keskiviikkona 
16.5.2012 Tellervontien kattohuoneistossa Kaijonharjun ytimessä. Viini-illan 
ajankohta oli mitä mahtavin: seuraavana päivänä oli helatorstai ja iltaa voitiin 
viettää pitkän kaavan mukaan! Ensimmäisestä viini-illasta tuli rento harjoitte-
lukerta, sillä killan oma viiniasiantuntija ei päässyt tällä kertaa paikalle. Onneksi 
asiantuntijan puute ei haitannut menoa pahasti, sillä kenttätutkimusta aiheesta 
oli suoritettu sekä osallistujien että järjestäjien toimesta jo useiden vuosien ajan. 
Illan tunnelma oli pääosin rento ja viinejä maisteltiin omaan tahtiin hyvässä 
seurassa rupatellen. Iltaan sisältyi myös hieman jännitystä ja haastetta: punavii-
neihin siirtyessämme huomasimme, että pulloissa on vanhanaikaiset korkit 
ja korkkiruuvi puuttui. Kun viimein saimme hankittua korkkiruuvin läheis-
estä asunnosta, törmäsimme toiseen ongelmaan: korkkiruuvin käyttämiseen. 
Nykyaikaisiin kierrekorkkeihin tottuneina korkkien avaaminen aiheutti tuskaa ja 
hilpeyttä osallistujien keskuudessa. Myös turhautumista oli havaittavissa; olihan 
meillä vain yksi korkkiruuvi ja monta pulloa avattavana. Onneksi lopulta kaikki 
viininjanoiset opiskelijat saivat lasinsa jälleen täyteen. 
Viini-iltaan osallistui 27 viineistä kiinnostunutta opiskelijaa. Iltaa varten visaa 
vingutettiin Alkossa hieman yli 300 euron edestä ja viinilaatikot kannettiin api-
natalolle odottelemaan arviointia. Viinikustannukset jaettiin osallistujien kesken 
ja hintaa tapahtumalle kertyikin vain alle 12 euroa per henkilö. Kilta tarjosi viin-
ien kyytipojaksi rypäleitä ja patonkia. Iltaa varten oli varattu myös sylkykuppeja, 
mutta jostain kumman syystä ne pysyivät koko illan tyhjinä.
Maisteltaviksi viineiksi valittiin osallistujien toiveiden ja Alkon juomaneuvojan 
vinkkien avulla kolme valkoviiniä ja kaksi punaviiniä. Viinit valittiin rypäleiden 
perusteella: valkoviineissä rypäleenä oli gewürztraminer, kun taas punaviineissä 
rypäle oli syrah. Kaikki saman rypäleen viinit olivat lisäksi eri mantereilta, jo-
ten eri rypäleiden makua oli helppo vertailla. Seuraavissa taulukoissa on listattu 
oleellisia tietoja kustakin viinistä:



Valkoviinit:	 alkuperä	ja	vuosikerta,	maun	kuvaus	(alko.fi),	alko-
holiprosentti,	hinta	per	pullo	0,75l.

Rosemount, GTR Australia, Rosemount estate, 2011, Puolimakea, keskihapokas, 
hedelmäinen, sitruksinen, aromikas, 10%, 9,99€

Torres Santa Digna  Gewürztraminer Reserve , Chile, Miguel Torres, Central 
Valley, 2011, Fair for life -tuote, Kuiva, erittäin hapokas, sitruksinen, persikkai-
nen, hennon greippinen, yrttinen, kevyen mineraalinen, 13,5%, 9,99€

Lind Gewürztraminer Trocken Spätlese, Saksa, Weingut Lind, Deutscher 
Prädikatswein Spätlese, Pfalz, 2011, luomutuote, Kuiva, keskihapokas, kypsän 
hedelmäinen, hennon kukkainen, mausteinen, 12,5%, 12,41€

Punaviinit:	alkuperä	ja	vuosikerta,	maun	kuvaus	(alko.fi),	alkohol-
iprosentti,	hinta	per	pullo	0,75l.

Cave de Tain Crozes Hermitage, Ranska, Cave de Tain l’Hermitage, AC Crozes-
Hermitage, 2008, Keskitäyteläinen, keskitanniininen, hapankirsikkainen, puna-
herukkainen, hennon savuinen, 12,5%, 14,49€

Chateau Ste Michelle Syrah, Yhdysvallat, Chateau Ste Michelle, Columbia Valley, 
2007, Täyteläinen, keskitanniininen, marjahilloinen, luumuinen, toffeinen, 
mausteinen, vaniljainen, 13,5%, 14,98€

Maisteltavista viineistä osallistujat arvioivat koostumuksen, tuoksun ja maun 
asteikolla 1-5. Raatilaisten suosikkiviiniksi arviointien kokonaiskeskiarvolla 
kipusi viimeisenä maisteltu punaviini Chateau Ste Michelle Syrah, jonka piste-
saalis oli 3,95. Hopeasijalle ylsi toinen punaviini Cave de Tain Crozes Hermitage 
pistein 3,08. Tällä kertaa siis punaviinit olivat enemmän maistelijoiden mieleen 
kuin valkoviinit. Kauas toisesta sijasta ei pidetyin valkoviini Rosemount GTR 
kuitenkaan jäänyt, koska se sai 3,00 pistettä. Toiseksi suosituin valkkari oli Lind 
Gewürztraminer pistesaaliilla 2,92. Viimeiseksi kokonaisarvostelussa jäi kuiva 
valkoviini Torres Santa Digna Gewürztraminer Reserve pistein 2,55.



Jokaisen viinin kohdalla oli myös mahdollisuus vapaasti kirjata ylös tekemiään 
havaintoja. Alla pieni otos kunkin viinin kirvoittamista kommenteista:

Rosemount	GTR:

Koostumus: 
- Kirkas vaalean kellanvihreä
- Hieman öljymäinen valuessaan reunaa pitkin. Keltainen, vaniljaisen vaalea
- Nestemäinen semikirkas
- Vetelä
- Helmeilevä, kupliva, kevyt, vaaleanhailakka

Tuoksu:
- Makea, melko olematon
- Kirpeä, sitruunainen, hieman päärynämäinen, vahva
- Hedelmäinen, hunajainen
- Mukavan tahmainen haju
- Hedelmäinen, sademetsä, jossa jotain.......



Maku:
- Makea, hedelmäinen, hieman imelä jälkimaku
- Hedelmäinen maku viipyy mukavasti suussa, vaikkei aluksi maistunut vahvasti
- Yksiulotteinen, vivahteikkuus puuttuu
- Maku läsähtää vähän kuin mätä hedelmä
- Muumilimsamainen, mutta oikein positiivisella tavalla. Muumimaisen paksu ja 
pehmoinen - sokerihumalainen ja vaahtokarkkinen

Vapaa sana:
- Menee helposti alas, liian makea, tylsä
- Helposti juotava, lähes siiderimäinen, tyylikäs pullo
- Party wine -osastoa, ei montaa lasia illassa
- Kulmikas pullo, kuninkaallinen ja RYHDIKÄS!
- Seurusteluviiniksi makean ystäville

Torres	Santa	Digna	Gewürztraminer	Reserve:

Koostumus:
- Raskas, lämpimänkellertävä
- Kuulas, vähähappoinen
- Väri vihertävä, mädähkö
- Vaalea keltainen, kirkas, hieman vihertävä, nestepinnan reunan väri melkein 
valkea
- Vihreänkeltainen, hyvin haalea. Kuin rusakon tuijotus

Tuoksu:
- Makea, raikas, hedelmäinen, kierteinen
- Aika mitätön
- Saippuainen, kynsilakkamainen, pistelevä
- Raikas sitruunainen, kukkea, tuore rypäileisyys, pirskehtelevan pirteä
- Pistävä, metallinen. omena! Raikas, muttei kirpeä

Maku:
- Karvas jälkimaku, metallia, kuiva, pistelevä, raaka, kurkkua lämmittävä, 
hapokas, alkuun vetinen
- Jälkimaku tökkää karvauteen, tuliperäinen maku, raaka pajunkuori
- Hirveän makuinen, vedet tulee silmiin kun tätä juo
- Pistelee suussa, puinen, savuleppä, pajuinen, tuore, hapan, kuiva
- Väkevä, sammaleinen, tahmea, jyrkkä, kuivahko omenasiiderimäinen, tanni-
ininen, jäykkä

Vapaa sana:
- Asiallinen etiketti, maun puolesta menisi jonkun ruuan kanssa
- Tuntuu otsalohkossa kuin pillastuneen hevosen potku, mutta ei se haittaa, sillä 



rakkaudestahan se hevonen potkii
- Valkkariksi yllättävän luonteikas, kulmikas
- “Tässä on sitä s******n tanniinia” Maku jää suuhun.
- Aika kehno maku, mutta useamman makustelun jälkeen paranee. “Ekologisen” 
vihreä pullo, vähän ovelan näköinen. Osa tykkää, osa ei. Toisten mielestä li-
iankin luikero

Lind	Gewürztraminer:

Koostumus:
- Jo vähän punertava (peukku), öljyinen
- Sokerinen, keltainen, tummempi kuin aikaisemmat
- Rusehtava väri, orastava
- Tummahko, hieman virtsaan päin kääntyvä
- Oranssihtava aamupissa
 
Tuoksu:
- Hapokkuutta, hedelmäisyyttä, mielenkiintoinen
- Leuto ja lempeä, mutta pistävä hiukan
- Märän pyyhkeen haju, hieman omenainen
- Raaka haju, raikkautta, kinkku
- Metanolinen, hikinen, kirpeä, sinappinen, etikkainen

Maku:
- Kuiva, raikas, mieto... jälkimaku hyvä ja lämmittävä
- “Persoonaton”, oikeesti vaan hento, valjun täyteläinen, kypsä. Vesimeloni ja 
kinkku
- Jäykkä, loiva, poromainen, jälkimaku pehmeä, nahkainen, tunkkahtava, 
tunkeutuva
- Hieman vetinen, valju, persoonaton, maku kaljaisa
- Mieto, ei jälkimakua (sieni), miedosti hapokas ja tanniininen, tasapainossa

Vapaa sana:
- Tylsä pullo, tylsä viini
- Pahhaa!
- Hyvä viini, paras valkkareista tällä kertaa. Rento ryypätä. Krapulapotentiaalia.
- Seurassa juotava (liian kallis sitä varten)
- Positiivisesti yllättävä saksalainen. Tuo raikkautta sumuiseen syysiltaan. Jättää 
hienot kuviot lasiin valuessaan.



Cave	de	Tain	Crozes	Hermitage:

Koostumus:
- Utuisen punainen, palohälytinmäinen. Vierustoverin väri on parempi.
- Samea, voimakas väri
- Täyteläisen tummanpunainen, verenpunainen
- Tuore, kirkas, tyylikäs
- Samea, tahmea, jauhoinen

Tuoksu:
- Mieto, marjaisan lakritsainen..?
- Toffee! Pehmeä, kermainen
- Vihta! Turkkilainen sauna, lämmetessä pehmeämpi, mausteisempi
- Kuiva yrtti, puinen, savuinen
- Jouluinen, tumma, verinen

Maku:
- Ohut, kuiva. Aavistuksen karvas jälkimaku. Silti melko keveä. Tanniininen
- Leviää suuhun hurmaavasti. Niinkuin pienet jalat kipittäisivät kieltä pitkin 
nousten kitalaen kautta päähän ja kurkkuun. Nam!
- Punaviinimäinen =) Tanniininen, pyöreä, ilmeetön, täyteläinen, ei luonnetta, 
oivallinen seurustelupunkku ehkä juuston kanssa
- Kolkko, jähmeä, samea, tanniininen
- Mausteinen, savuinen, tammi maistuu

Vapaa sana:
- Tosi hyvä pihviviini, ei juopotteluviiniksi sopiva! Tulee juhannus mieleen
- Arvokas ulkoasu pullossa ja etiketissä
- Helposti juotava punkku, sopii myös ruokaviiniksi
- Pullo perussievä... Tyylikäs, “Pirates of the Caribbean”. Sama piraattikom-
mentti menee myös väriin
- Hankala viini kuvailla, vähän häiritsevä jälkimaku  

Chateau	Ste	Michelle	Syrah:

Koostumus:
- Samea, synkkä
- Todella tumma, täyteläinen
- Synkkä, esiriippumainen, kypsähkö
- Kaunis. hyvin keveä ja kirkas. Väri on i-h-a-n-a-n syvä <3 Saa sinut rakastama-
an maailmaa
- Tumma (melkein musta), musteherukkamehu



Tuoksu:
-Toffeeta! Tuoksussa vähän vaniljaa.
- Hurmaava, joku sieni, vähän outo, 
lakritsinen
- Täyteläinen, kutkuttaa bowmanin 
rauhasia
- Nahkasatula! “Sammal”, salmiakki, 
luumu. Pyöreä, mutta ei yhtä pyöreä 
kuin edellinen eli soikea? :D
- Sammaleinen, märkä metsä

Maku: 
- Runsan marjainen, täyteläinen, ei 
kuitenkaan pitkäkestoinen, jälkimaku 
tanniininen
- Viipyilevä, syvempi kuin tuoksu, 
hapokas
- Salmiakki! Luumu, monipuolinen, 
karpalo, kevyt, pehmeän pyöreä, 
mausteinen, karhea ja terävä, ei-

pyöreä
- Vaniljainen, tanniininen, savuinen
- Ensimaku mitäänsanomaton, ei jälki-
makukaan sano mitään
- Hemmottelee makunystyjä, etenkin 
vallinystyjä

Vapaa sana:
- Huumaava (Y) Sopii etanoiden kans-
sa (vaikka en ole ikinä syöny), ei jaksa 
koko pulloo
- Ehdottomasti paras illan viineistä
- Tosi basic pullo, Joo, ihan k i v a, 
mutta ei sytytä
- Närästävä. Sopisi kunnon pihvin 
kanssa.
- Parempi kuin aiempi “I’m a barbie 
girl”



Palautetta toivottiin myös koko illan onnistumisesta, jotta seuraavalla kerralla 
olemme hieman viisaampia. Tässä muhevimmat mielipiteet:

- Tosi kiva ilta. Hienoa, että kilta järjestää uusia tapahtumia vanhojen kulunei-
den sijasta! Jatkakaa samaan malliin :)
- Kiitos järjestämisestä =) Oli tosi kiva viini-ilta, eka kerta oli onnistunut. 
Viinien asiantuntijan kommentteja jäi kaipaamaan, mutta niitä onkin luvassa 
syksyllä.
- Jos Esa tulee seuraavaan viini-iltaan, niin silloin voisi olla vähän vähemmän 
juotavaa, ettei tule niin känniin. Mutta nyt, oivallinen ajankohta, koska helator-
stain voi viettää krapulassa. Muutenki oli kivaa! :)
- Ilta oli loistava, kiitos emännille! :) (ootte ihkui) Ehkä jotain juustoa patongin 
& viinien kylkiäiseksi..? 
- Ei liian virallinen (hyvä juttu!), tarpeeksi viiniä, juustot puuttuivat, JEEJEE!! 
Hautajärven baari liian kaukana
- Tarvitaan Esa
- Oli oikein mukava ilta. Sopivaa aloittelua syksyn “vakavaa” koitosta varten. 
Sopivan rento. Humalluin. Kiva huomata kesän lähestyminen myös tyttöjen 
vaatetuksesta. Tykkään. 
- Viinejä “juotavaksi” liian monta. Semihumala iski kolmannen jälkeen =) Mu-
uten kaikki järjestelyt tosi jees =) Ensi syksyn virallinen viini-ilta on myös tosi 
jees =) =) Pisteet kulttuurivastaaville =)
- Hieno ilta. Mutta ensi kerralla juustoa tarjoiluihin. Musiikiksi keski-aikaista 
tai klassista. Hienoa Annica ja Pirio! =)
- Mahtava ilta! Uuestaan! Pirkko & Anneli on ihquja <3

Järjestyksessään toinen Syntaksis ry:n viini-ilta on suunnitteilla vielä vuoden 
2012 aikana. Toivomme saavamme tällä kertaa paikalle viiniasiantuntija Esa 
Hohtolan kertomaan tarkemmin viineistä ja viinien maistelusta. Toivottavasti 
iltaa viettämään saapuu taas sankoin joukoin viinin ystäviä! Tervetuloa!

- Viiniä lipittävät kulttuurivastaavat Pirkko ja Anneli



Muistutus aineenopettajaksi haluaville ämpyilijöille:

Olen itse tutkija ja mietin koko opiskeluajan, että pitäisikö hakea 
aineenopettajakoulutukseen vai ei? Kurssikaveritkin kannustivat, että hae 
ihmeessä, sinussa on opettaja-ainesta. En sitten kuitenkaan hakenut, vaikka 
joka syksy mietin kuumeisesti asiaa uudelleen ja uudelleen. Nyt sitten kaksi 
vuotta filosofian maisteriksi valmistumiseni jälkeen päätin tosissani hakea 
aineenopettajaksi. Päätökseen vaikutti eniten huoli työllistymisestäni, sillä 
ehdin olla valmistumisen jälkeen puolitoista vuotta töissä, minkä jälkeen jäin 
koti-isäksi, eikä seuraavasta työpaikasta ole vielä tietoa. Opiskeluaikana olin 
kuullut, että opettajaksi voi kouluttautua sitten myöhemminkin esimerkiksi 
avoimessa yliopistossa. Tämä ei pidä täysin paikkaansa. Ilmoittauduin 
nyt syksyksi Oulun avoimeen yliopistoon lukemaan kasvatustieteen 
perusopintoja, mutta sainkin kuulla biologian ja kasvatustieteiden laitokselta, 
että ei niillä avoimen kursseilla saa mitään opettajan pätevyyttä. Yliopiston 
rahoitusmallin uudistaminen on ainakin kasvatustieteillä johtanut siihen, 
että ylimääräisiä resursseja ei ole biologian tai maantiedon opiskelijoiden/
maistereiden ottamiseen sisään luokanopettajakoulutukseen varsinaisen 
maisterinopintoihin sisällytetyn aineenopettajakoulutuksen ulkopuolella. 
Kuulemma rahatilanne ei ole muuttumassa ja näin ollen biologeja ei ainakaan 
tänä vuonna eikä seuraavanakaan ole mahdollista ottaa jälkikäteen mukaan 
opettajakoulutukseen. Jos haluat käydä kasvatustieteellisiä opintoja biologiksi 
valmistumisesi jälkeen saadaksesi aineenopettajan pätevyyden, sinun pitää 
hakea uudelleen pääsykokeiden kautta opiskelemaan kasvatustiedettä ja 300 
op maisteritutkinnon jälkeen saat aineenopettajan pätevyyden.

Viimeinen oljenkorsi biologian opettajan uralleni löytyi ammattikorkeakoulun 
puolelta (oamk), missä voi myös pätevöityä aineenopettajaksi . Ainoa mutka 
matkassa on se, että ammattikorkeakouluun vaaditaan kolmen vuoden (36 
kk) työkokemus omalta alalta ennen kuin sisään voi hakea. Yhden tuttuni 
mukaan se on ehdoton kriteeri; hän ei päässyt yrittämään sisään, koska kaksi 
kuukautta työkokemusta uupui. Ammattikorkeakouluihin ei ole mitään 
erillisiä pääsykokeita, vaan hakijat valitaan sisälle oamkin omien kriteerien 
perusteella paremmusjärjestyksessä (katso pdf-linkki jutun lopussa). 
Hakuaika oamkiin on tammikuussa.



Summa summarum: Mikäli sinusta vähänkään tuntuu siltä, että haluaisit 
ehkä joskus tulevaisuudessa kokeilla biologian opettamista, niin hae 
opettajakoulutukseen NYT opiskeluaikana, ei vasta myöhemmin. Seppo 
Saarelan lausahduksen mukaan: Kun asiat pitkittyy, ne yleensä myös mutkistuu. 
Pätee myös tässä yhteydessä. Jos lykkäät opettajakoulutukseen pyrkimistä 
biologian maisterintutkinnon jälkeen, pääset opettamaan aikaisintaan ehkä 
vasta neljän vuoden päästä valmistumisesta, sillä sinun täytyy hankkia ne 
kolme vuotta työkokemusta ja lisäksi ammattikorkeakoulussa pedagogian 
opintoja 60 op. Lisäksi sinun olisi hyvä olla käynyt jo 60 opintopistettä toisen 
opetettavan aineen opintoja (lue: yleensä mantsaa tai kemiaa), jotta saisit 
paremmin töitä. 

Valintakriteerit oamkin opettajakoulutukseen.

h t t p : / / w w w. k o u l u t u s n e t t i . f i / f i l e s / o p e t t a j a n k o u l u t u k s e n _
valintaperusteet_2012.pdf

https://www.opekorkeahaku.fi/opehaku/amkhakuohje?Path=15731;22860;4
6087;46091#opet

Lehdykän toimitukselle: voitte laittaa jutun lehteenne, jos se sinne kelpaa, 
omalla nimelläni eli Antti Nätynki.



1. (ylävasen)Toimitus pääsi kaverikuvaan Lauri Tähkän kanssa. 2. Kilta valmistautuu kunnallisvaalie-
hdokkaiden varalle perinteisin menetelmin. 3. Miksi ne on päällekkäin? En oo koskaan ymmärtäny 
tämmöstä...


