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Nuijan pääkirjoitus 
 
 
”Nyt on joulukuu ja kalenterista 
näkee sen.” 
 
On taas se aika vuodesta, kun pitää 
ihmetellä mihin se vuosi oikeastaan 
onkaan kadonnut? Kovin äkkiä ovat 
tuntuneet kuukaudet hävinneen 
kalenterista ja vastahan se 
juhannuskin oli viime viikolla… 

Meille opiskelijoille syksy toi taas 
vaihtelua elämään; kesän 
harrastukset vaihtuivat luentosalin 
penkin kulutukseen ja 
monistenippujen seassa 
pakertamiseen. Onneksi on 
olemassa myös vaihtoehtoja viettää 
iltaa muutenkin kuin kirjojen ääressä. 
Tarjonta on menneenä syksynä ollut 
hyvin vireää perinteisten bileiden, 
excun ja leffailtojen yms. rientojen 
muodossa. 
 Huomasin tänä syksynä olevani 
korviani myöten mukana itselleni 
aivan uudessa maailmassa – 
ainejärjestötoiminnassa. Tämän 
julkaisun toimittaminen ja 
Mikrovilluksen hallituksen  
puheenjohtajan pesti ovat tuoneet 
monia uusia asioita opeteltavaksi. 
Hallituksesta ja ainejärjestöstä löytyy 
kuitenkin järjestötoiminnassa jo 
karaistuneita konkareita sekä 
päteviä  ja mukavia kanssa-
opiskelijoita, joten en ollut lainkaan 
huolissani ettenkö saisi apua, jos 
pulmia eteeni tulee.  

Mielessäni näen aina vain 
parempaan suuntaan kehittyvän 
vilkkaan ja aktiivisen ainejärjestön 
nimeltä Mikrovillus, jota muut 

ainejärjestöt kadehtivat! Tämän  
 
 
toteuttamiseen tarvitaan kaikkien 
meidän suolinukkasten yhteisen 
hyvän tavoittelun halua sekä ripaus 
epäitsekkyyttä ja viitseliäisyyttä. 
 
Halolla Päähän -julkaisun 
toimittaminen jatkuu tuttuun tapaan 
säännöllisen epäsäännöllisenä ja 
sisältö venyy laidasta laitaan. 
Teidän, rakkaat lukijat on hyvä pitää 
mielessänne toimituksen sanonta: 
”parempi saada Halolla Päähän 
myöhään kuin ei milloinkaan” :-) 

Tällä kertaa mukana on tarinoita 
menneen syksyn tapahtumista, 
Vuoden Opettaja –tittelin kahtena 
peräkkäisenä vuonna voittaneen 
Markku A. Huttusen artikkeli 
aiheesta ”Hyvä luento”, uusinta 
empiiristä tutkimustietoa sisältävä 
Joensuun baarien esittely, vaihto-
opiskelijoiden matkaraportteja sekä 
paljon muuta. 
 Tämä on jälleen uusi askel kohti 
Suomen ja lopulta koko maailman 
parasta ainejärjestölehteä. Sitä 
odotellessa – Halko palaa asiaan 
taas keväämmällä. 
 
Jouluhalon ja Mikrovilluksen 
puolesta  haluan toivottaa lukijoille 
oikein rauhallista joulun aikaa ja 
riehakasta uutta vuotta!   
 

Toni Sairinen 
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Teksti: Markku A. Huttunen  
 
Hyvä luento            
 
Opetuksen kehittäminen on erityisen 
tarpeellista juuri yliopistossa, jonka 
opettajilta – toisin kuin 
koulumaailmassa – ei vaadita 
pedagogisia taitoja. Yleisön edessä 
hölmöiltyäni olenkin monesti pilke 
silmäkulmassa sanonut opiskelijoille 
tämän puutteen ”olevan niin väärin”. 

Opettajana koen olevani 
parhaimmillani kenttäkursseilla, 
ryhmätöiden vetäjänä ja 
henkilökohtaisessa ohjauksessa, 
kun taas luennoitsijana 
heikoimmillani. Tämä näkyy selvästi 
myös opiskelijoiden 
kurssipalautteissa. Niinpä luento-
opetukseni kehittäminen on yksi 
kehityssuunnitelmani osa-alueista. 
Aiheen perinpohjainen pohtiminen 
on olennainen osa opetukseni 
laadun parantamista.  

Koskaan ei voi olla mieliksi 
kaikille, niin joka lähtöön on 
oppijoita. Hyvin usein palautteissa 
näkyy opiskelijan mahdollisista 
sisäisistä elämänasenteista 
kumpuava kokonaistyytyväisyys tai -
tyytymättömyys kumuloituvasti: 
opiskelija vastaa kaikkiin 
kysymyksiin joko negatiivisesti tai 
positiivisesti. Mielestäni tällaisiin 
palautteisiin voitaisiin ajatella 
tehtäväksi jonkinlaisia 
”yleisasennekorjauksia”. 
 
Aiemmat kokemukseni 
luennoitsijana 

Noin kolmekymppisenä pidin 
pitkiäkin luentosarjoja aiheista, joissa 
en voinut sanoa olleeni asiantuntija. 
Tämän johdosta luentoihin 
valmistautuminen oli usein hyvin 
työlästä, ja pahimmassa 
tapauksessa suomensin kateederin 
takaa eliömaantieteen 
englanninkielistä lähdemateriaalia 
reaaliaikaisesti suoraan opiskelijoille! 
Opiskelijat ovat myös kertoneet 
(vasta!) vuosien jälkeen, etteivät he 
yhtä kasviharrastajaa lukuun 
ottamatta ymmärtäneet 
kasvisystematiikan luennoistani 
mitään, mutta selvisivät kurssista 
kopioimalla hänen muistiinpanojaan.  

Toistakymmentä vuotta Botanian 
(Joensuun yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan) amanuenssina 
vieraannuttivat minut opetuksesta, ja 
palattuani vuonna 1999 jälleen 
lehtorin housuihin jouduin tekemään 
aika paljon töitä päästäkseni 
uudelleen opetuskuvioihin mukaan. 
Tuosta lähtien olen luennoinut 
lähinnä vain hankalassa 
murroksessaan olevaa 
kasvisystematiikkaa,  jota kukaan ei 
professori Kimmo Tolosen eläkkeelle 
jäätyä ole halunnut opettaa. Kun 
kokemukset eivät olleet kovinkaan 
rohkaisevia, pyrin mahdollisuuksien 
mukaan vain välttämään luento-
opetusta valitsemalla noin 400-
tuntiseen työvelvollisuuteeni sellaisia 
kursseja, joihin ei sisälly luentoja.  
 
Muutoksen aika 
Aloitettuani viime syksynä omat 
yliopistopedagogiset opintoni 
vaihdoin luennonvälttelytaktiikkaani 
muuttaen luentojen sisältöä 



 6 

opiskelijoita aktivoivampaan 
suuntaan. Siemenkurssia 
suunniteltiin opiskelijoiden 
kiinnostuksen mukaan yhdessä. 
Kesken erään luennon siirryimme 
tietokoneluokkaan, jossa teimme 
luennon osa-alueisiin työpareittain 
netti-iskun, jossa parhaat sivustot 
arvosteltiin asteikolla 1–5 tähteä ja 
osoitteet sähköpostitettiin 
arvosteluineen minulle koottavaksi 
alan tietolinkistöksi. Saman kurssin 
viimeisellä luennolla kokeilimme 
näyttelykävelyä, joka purkuvaiheen 
aikapulasta huolimatta rohkaisi 
minua kokeilemaan menetelmää 
myöhemmin uudelleen kasvi-
systematiikan luentojen päätteeksi – 
ja erittäin menestyksellisesti.  

Viimeksi mainitsemani luennot 
hämmensivät opiskelijoita muutenkin 
oikein kunnolla. Olin nimittäin 
velvoittanut opiskelijat tutustumaan 
luennon aiheeseen luentomonisteen 
pohjalta etukäteen, ja luennoilla 
käsiteltiin ainoastaan asioita, jotka 
olivat jääneet heille epäselviksi tai 
joista he muutoin halusivat 
lisätietoja. Ne, jotka eivät olleet 
viitsineet tai oikeasti ehtineet 
tutustua aiheeseen, saivat luennolla 
vain irrallisia tiedon murusia pudoten 
kelkasta tyystin. Joku onneton olisi 
halunnut opettajalta ”ison 
kookospähkinän” sijasta ”valmiiksi 
kuoritun omenan”. Juonesta kiinni 
päässeet puolestaan tajusivat, ettei 
”ope työnnä valmista pullaa suuhun”. 
– Pieninä parannuksina aiempaan 
luennoin suomeksi vierassanoja 
välttäen tai niitä suomentaen, 
suoritin osattaville asioille 
ydinainesjaottelun ja annoin 

opiskelijoille listan mahdollisista 
tenttikysymyksistä etukäteen. 

Eikä siinä vielä kaikki. 
Kasvisystematiikan luentojen 
kuulijakunta koostuu valtaosin 
minulle ennestään tuntemattomista 
opiskelijoista. Otin vapauden 
tutustua heihin ensimmäisellä 
luennollani puhumalla opettajan ja 
opiskelijan välisistä ihmis-suhteista 
sekä pyytämällä heitä kertomaan, 
mitä he haluaisivat tehdä ”isona”. 
Hämmennyksen ohella kohtasin 
paniikkia siitä, miten selviytyä 
kurssista, jolla ”ei opeteta mitään”. 
 
Hajatelmia hyvästä luennosta 
 
Kannattaisi tehdä yleinen 
luennoinnin muistilista käytettäväksi 
soveltaen mille tahansa luennolle. 
Luennon tarve-kartoistus voi olla 
tarpeen opintokirjeellä ka/tai 
(täydentäen) ensimmäisellä 
luennolla – ota siis oppijat mukaan 
kurssin suunnitteluun! 

Hyvä luento riippuu niin monista 
seikoista, ettei sellaiselle ole ole-
massa minkäänlaista selkeää kaa-
vaa. Olennaisimpia luennon hy-
vyyteen vaikuttavia tekijöitä luonnol-
lisesti ovat opettajaan liittyvät 
ominaisuudet kuten asiantuntijuus, 
johdonmukaisuus, selkeys, innostus, 
vuorovaikutteisuus ja 
persoonallisuus. Hyvä luento on 
myös virkistävä, kiinnostusta 
herättävä, hyvin jäsennelty, järkevä, 
tarpeellinen, selkokielinen, kuuluva 
ja enemmistölle sopivalla vauhdilla 
etenevä. 

Älä unohda esitellä luentorunkoa, 
koko luentosarjan punakukkaista 
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elämänlankaa, joka verraten niukasti 
haaroen köyntelee pitkin 
opintokokonaisuuden säleikköä! 

Aloita räväkästi äläkä anna 
opiskelijan myöhemminkään 
nukahtaa. Puhu riittävän ja 
vaihtelevan kuuluvasti ja hitaasti 
sekä oikeaan suuntaan. Käytä 
vaihtelevaa kieltä, kokeile välillä 
murteella. Pidä kahvi-, verryttely-, 
ymmärryksen testaus- tai vaikkapa 
kuorohuutotaukoja. Käytä 
audiovisuaalista välineistöä sopivasti 
vaihdellen. Vaihtele tyyliä 
tieteellisestä proosaan, lyyriseen, 
koomiseen ja traagiseen. Näyttele, 
laula, lausu runo kalevalamittainen, 
heitä vitsi, palindromi tai anagrammi 
asiaan liittyvä. Laadi termeistä 
sanaristikko. Jätä viilut auki tai rullaa 
ylähuulesi.  

Aina ei innostuskaan riitä, jos 
kuitenkin puhuu niin käsittämättömiä, 
ettei siihen saa mitään otetta. Silloin 
tarvitaan myös asioiden 
konkretisointia sopivan lennokkain, 
mielen-kiintoisin kielikuvin. Tarkkaile 
kuulijoitasi ja omaa sisintäsi avoimin 
silmin, korvin ja sydämin sekä toimi 
heidän tilansa mukaan (wu-wei)! 

Kannusta puuttumaan 
luennoitsijan toimintaan aina ja heti, 
jos siihen vähänkään aihetta! Jos 
oppija on tyytymätön opetukseen, 
hänen ei tule vain tyytyä 
huokailemaan, vaan hänen olisi 
kerrottava, mikä mättää. Tai jos 
opettaja vaikuttaa täysin juustolta, 
asialle on tehtävä jotakin! 
Ratkaisevaa ei ole, miten opettaja 
kuvittelee oppilaiden opetukseen 
suhtautuvan tai mitä hän kuvittelee 
omista kyvyistään, vaan se, miten 

oppija KOKEE opetusta saavansa. 
Tärkeää on palautteen 
reaaliaikaisuus: luentosarjan 
päätteeksi on täysin hyödytöntä 
valittaa, ettei saanut opettajan 
puheesta selvää. – Jos ajattelet 
ääneen, tee se niin, että kaikki 
kuulevat! 

Asian mielenkiintoisuus ollut 
minulle aina ratkaiseva tekijä 
oppimiselleni. Opin – ja opetan – 
vain sitä, mikä itseäni kiinnostaa. 
(Esimerkki kemian opinnoistani: 
selviydyttyäni nipin napin yhdestä 
välikuulustelusta luin tuskissani 
seuravaan, kunnes tajusin, ettei 
minun ole mikään pakko lukea 
sellaista, mikä ei kiinnosta. 
Heitettyäni monisteen nurkkaan 
minut valtasi riemullisen vapautunut 
olo!) Toisaalta aiheen kiinnostavuus 
riippuu olennaisesti nimenomaan 
luennoitsijan taidoista. Opettajan 
tärkeimpiä tehtäviä onkin saada 
erilaiset opiskelijat kiinnostumaan 
itse asiasta. 

Jokaisessa opiskelijassa piilee 
valtava luovuuden energia, jota 
taitava luennoitsija osaa hyödyntää. 
Luovuuden vapautumisen esteet 
vain pitää osata poistaa. Parhaita 
keinoja tähän lienevät opettajan 
epämuodollisuus, persoonallisuus, 
oma innostus ja 
mukaansatempaavuus sekä 
aktivoivien opetusmenetelmien 
monipuolinen käyttö. Ennen kaikkea 
on kysymys ohjaajan ja oppijan 
välisestä luottamuksellisesta, 
toverillisesta ja positiivisesta 
vuorovaikutuksesta. Herättämällä 
oppijan oma tahto häntä itseään 
kehittämään voidaan luoda hyvä 
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ilmapiiri, joka mahdollistaa 
luovuuden, huumorin ja kovan työn. 
Opiskelijat on saatava tajuamaan 
oma vastuunsa. Voisi laittaa 
opiskelijat kysymään itseltään, miksi 
tätä opiskellaan. Jokaisella on 
motivaatio olemassa. Oppija vain 
täytyy saada syttymään opettajan 
innostuksen tulella. Opiskelijalla on 
tahto oppia ja saada hyvää opetusta 
– kummankin eteen tarvitaan 
toimintaa! 

Tyhmiä kysymyksiä ei ole 
olemassakaan. Tyhmyys alkaa siitä, 
jos lakkaa kyselemästä. Ohjaus on 
johdattelevaa kyselemistä ja 
opiskelijan ymmärtämistä.  

Kiireisille kotitehtävät mukaan, 
loput tekevät ryhmätöitä. Kokeile 
lunttauslupaa tentin 
loppuneljänneksellä. 

Kokeile luentopäiväkirjojen 
käyttöönottoa. Ne eivät kuitenkaan 

saa olla opiskelijalle ylimääräinen 
rasite, vaan kevyt mutta antoisa, 
motivaatiota lisäävä ja 
syväoppimista edistävä 
jäsennysväline. Käytä erilaisia 
keskustelutekniikoita (mm. 
kierrokset) palautteen saamiseksi. 
Anna myönteistä palautetta 
suullisesti joka luennon jälkeen sekä 
mm. opintokirjeellä koko kurssin 
päätteeksi ja tarvittaessa välilläkin. 

Kollegojen luentojen seuraami-
nen myös vieraista aihepiireistä voi 
olla hedelmällistä. Niinikään antoisaa 
on sekä kollegapalautteen saaminen 
että jo sen antaminen. 

SAAKO opettaminen tai 
oppiminen olla hauskaa? Kysymys 
on tavallaan väärin asetettu, sillä 
molempien PITÄÄ olla hauskaa! 
 
 

_________________________________________________________
 
 Lähteet: 

Kekäle, J. 1996: Luento-opetuksen 
kehittäminen käytännönläheisillä 
menetelmillä. – Aikuiskasvatus 2/96: 
115-121. 
Klinge, M.: Luentojen merkitys 

yliopisto-opetuksessa. – Puhe 
Helsingin yliopistossa. 

http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkais
ut/pdf/p040209143238%5B.pdf?dec
o=no  
http://www.cc.jyu.fi/~jonmak/luku3.ht
ml  
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsin
ki.fi/eres/yle/antoisaan/2_7.html  

 
http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimi
sto/Opetuki/tutkintorakennetyokal 
uja/prosessi/toteutus/puupeda2_luen
tojen_kehittaminen.pdf 
http://www.uta.fi/opiskelu/opetuksen
_tuki/arviointi/seiska.htm  
http://www.uwasa.fi/yolehti/13-
95/luennoitsija.html  
http://www.ylioppilaslehti.helsinki.fi/yl
ioppilaslehti/010525/010525klinge.ht
ml  
http://www.ylioppilaslehti.helsinki.fi/yl
ioppilaslehti/290396/bongari.html 
http://yliopistolainen.helsinki.fi/yol4ar
t.htm 

 



HALKO ONNITTELEE 
VUODEN OPETTAJA -KISAN 

VOITTANUTTA 
MARKKU A. HUTTUSTA! 
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Teksti: Toni Sairinen

HALKO KYSYY  
 
Ketäs täällä Naturan Kuutti-
ravintolassa työskentelee? 
-Keittiöpäällikkö Auli, apunaan Riitta 
ja Kirsi. 
 
Millainen on normaali 
työpäivänne? 
-Kolmivuorotyötä. Ensimmäinen 
vuoro alkaa klo 6.30, jolloin alkaa 
leipominen ja jota seuraa 
ruokakuorman purku. Seuraavat 
vuorot alkavat klo 7.30 ja klo 10. Klo 
10.30 alkaa varsinainen 
lounasruokailu, joka kestää klo 13:ta 
saakka (pizzaa saa klo 14:ta 
saakka). Kassa on vielä auki klo 15 
asti, jonka jälkeen siivotaan paikat. 
Normaalisti päivässä käy noin 300 
asiakasta ja ruuhka-aika sijoittuu 
noin klo11-12 aikoihin. 

    
 
 
Millä perusteilla valitsette päivän 
ruoka-annokset? 
-Joka päivä on tarjolla pizza, liha-
/kalaruoka, kasvis-/ruokaisa keitto, 
sekä hieman kalliimpi ruoka-annos. 
Carelian päällikkö suunnittelee 
ruokalistat 6 viikolle kerrallaan, joista 
valitaan mieluisimmat 9 vaihtoehtoa 
joka päivälle. Näistä puolestaan 
valitaan lopulliset päivän annokset. 
Kuutti on jakelukeittiö, joten kaikki 
ruoka tulee tänne valmiina. Yleiset 
ravitsemussuositukset ovat 
perustana annoksille, jotta ne olisivat 
tarpeeksi monipuolisia. Lisäksi 
KELA:n korvauksen edellytyksenä 
on ateriaa kohti tietty hintahaarukka, 
sekä voimassa oleva opiskelijakortti. 

 

 
A
amulla ei ole vielä jonoa 
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Raikasta salaattia on tarjolla joka päivä
 
Ovatko tarjottavat ruoat 
muuttuneet vuosien mittaan? 
-Nimet ovat muuttuneet 
eksoottisimmiksi. Hieno nimi 
muuttaa ruoankin houkut-
televammaksi. 
 
Miten menettelette kierrätyksen ja 
biojätteen osalta? 
-Seka- ja biojäte astiat löytyvät. 
Biojäte punnitaan ja siitä pidetään 
tilastoja. Kaikki kierrätetään 
maitopurkeista lähtien. Biojätteen 
määrä ollut tasaista, mutta esim. 
ruuassa olevat kananluut nostavat 
biojätteen määrää. Kierrätys on 
toiminut moitteetta. 
 
Onko käynnissä oleva remontti 
vaikuttanut työskentelyynne? 
-Käytännössä remontti ei ole 
vaikuttanut ollenkaan. Pientä hälinää 
on ehkä enemmän kuin normaalisti. 

 
Millaisia koulutus- tms. 
tilaisuuksia teille järjestetään? 
-Kerran vuodessa järjestetään 
Amican koko henkilökunnan 
yhteinen tai sektorikohtainen 
kokoontuminen. Joka vuosi 
järjestetään eturintamakoulutus, 
jossa käsitellään jokin tietty aihe läpi. 
Lisäksi omalla porukalla voidaan 
pitää kokoontumisia jos halutaan. 
 
Paras muisto Naturan ajoilta? 
- Jokaisessa päivässä on mukavia 
hetkiä, ja tietysti tyytyväiset 
asiakkaat! 
 
Lopuksi vielä terveisiä 
opiskelijoille ja henkilökunnalle? 
-Kiitokset asiakkaille! Päivään Virtaa! 
 

_________________________ 
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Fuksin hajatelmia
 
Kello on 00:00/18.11. ja 
allekirjoittanut kuluttaa perslihasta 
päätteen ääressä. Miksi kaikki pitää 
jättää aina viime tinkaan? Lisääkö se 
jännitystä? Puolustuksekseni voin 
sanoa, että kaikki mitä tästä 
eteenpäin kirjoitan on suuren 
väsymyksen tulosta. Lisäksi 
mielentilaani vaikuttaa se nurja 
seikka, että Laakkosen kuuluista 
kokeellisen keittiön herkkupullista tuli 
neekereitä.  
 
Entä miten olen sopeutunut tänne 
periferiaan keskelle kuusia - pois 
Hämeen helmasta? Kohtalaisesti. 
Minusta uuteen ympäristöön on 
mahdoton sopeutua erinomaisesti. 
Aina on jotain purnattavaa. Jos ei, 
niin kannattaa 
tarkistaa onko oma 
huone pyöreä.=). 
Minulle ongelmia 
tuottaa juuri se 
seikka, että jostain 
ihmeen syystä 
boxissani ei ole 
yhtään kulmaa. -) 
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Kuinkas koulu? 

a

Paremminkin voisi 
mennä. Tuntuu 
kuin jokaisesta 
tentistä pitäisi 
ensin ottaa hylsy ja 
sitten vasta se 
hikinen kolmonen. 
Tässä tarvittaisiin 
sitä kuuluisaa 
jäsentelytaitoa, 
joka kuulemm

opitaan yliopistossa. Minusta on 
turha päntätä tentteihin edellisenä 
iltana suupieli nykien, kun voisi 
tehdä sen osissa pitkin viikkoa. 
Helpommin sanottu kuin tehty. 
Motivaationikin olen jo kanittanut. 

Entäs muuten? Kavereita on tullut, 
niin laitoksen sisältä kuin muualtakin. 
Tunnustan: en vieläkään osaa 
kaikkien fuksien nimiä. Osaatko 
sinä? Kuitenkin, minun mielestäni 
ihaninta yliopistoissa on se että 
täällä viimeistään eri ikäluokat ja 
taustat sekoittuvat täysin. Sangen 
kirjavaa porukkaa – siis ei sen takia 
että he olisivat kaikki lukutoukkia=) 

Mitäs sitten? Itse yritän olla 
esimerkkinä siitä, että elämä ei pyöri 

vain yliopiston 
ympärillä (olisiko 
tämä syynä koe- 
menestykseen). Ja 
minä sanon teille: 
biletys kannattaa 
aina. Se nollaa 
pään mukavasti 
opiskelun ohessa; 

irrottautumista 
opinnoista 

respectively. Ja 
kukin bilettää toki 
omalla tavallaan.  
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Se ymmärrettäköön.  Harrastakaa 
ihmissuhteita, harrastakaa 
yhdessäoloa, harrastakaa… 
harrastuksia. ei mulla muuta tähän. 

 Summa summarum. Joensuu on 
nasta mesta. Kaukana kotoa? Kyllä, 
mutta ihmisläheisempää yliopistoa 
saa etsiä. Minusta olennainen osa 
opiskelijaympäristöä on juuri 
sosiaalisuus. Kannustavassa ja 

eloisan tunnelmallisessa 
ympäristössä ainakin minä 
motivoidun. Mikään ei ole niin 
mahtavaa kuin mennä kaverien 
kanssa ”hengaa kopille” luentojen 
välissä, juoda piristeitä ja iskeä 
läppää. 
 
Iivari ”Iivaridae domestica” 
Laakkonen 

_________________________________________________________

 
Parempi humalahakuinen 
juominen kuin jumala-
hakuinen huominen  
 
 
Ensimmäisen vuoden opiskelijat, 
taistelijapari Pepe & Aleksi, päättivät 
uusina Joensuulaisina sammuttaa 
(tiedon)janoa tekemällä ytimekkään 
baari-kierroksen kaupungin meno-
mestoihin(?). 
Baareja ei ole rankattu mihinkään 
järjestykseen. Joensuun kaikkiin 
baareihin emme kerinneet. 
Käytännössä kiersimme ne paikat 
joihin törmäsimme tällä maitakin 
järisyttäneellä tutkimusmatkalla. 
Joistain paikoista jäi tiedot hieman 
puutteellisiksi. Matkan aikana selvisi 
mm. seuraavaa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 kaikki setelisi muuttuvat baarissa 
kolikoiksi 

 älä juo viinaa krapulaa 
edeltävänä iltana 

 kaikki kolikkosi muuttuvat 
baarissa kuiteiksi 

 älä koskaan luota rumiin 
portsareihin 

 oluttuopissasi voi olla jotain 
ylimääräistä 

 pyörää ei kannata pysäyttää 
vauhdissa yhdellä jalalla ilman 
jarrutusta 

 pimeässä metsässä kannattaa 
ajaa pyörää silmät auki 

 aamulla herätessäsi joku on 
paskonut suuhusi ja hakannut 
dösävasaralla aivokuoreen 

 nälkä lähtee syömällä ja akka 
juomalla 
 

Kirjoittajat eivät ole vastuussa 
kirjoituksista koska ovat olleet 
reilussa baarikierroshengessä. 
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”Mua puri baarikärpänen, mut 
miksi suremaan. Jo kauan sitten 
lääkkeen löysin siihen puremaan. 
Alla konjamiinipullon onnellisten 
tähtien…” 
 
JetSet 
Aukioloajat: Pe-Su 12-02, Ma-To 16-
02  
Hanaolut (Lappari): Pieni 2,50\ 
(0,33), Iso 3,50\ (0,5)  
Siideri: Pieni 3,60\ (0,33), Iso – 
Kahvi: 1\ 
Happy Hour: After work Ma-Pe aina 
klo 19 asti iso olut 3\ 
Saniteetti: Hyvä 
Musa: Rock (kovalla) 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, ei 
ruokaa, paljon tilaa suhteessa 
kokoon (!), hyvä sijainti (Alkoon 
~20m), urheilijabaari, photoplay, isot 
screenit.. 
 
Corner (K20) 
Aukioloajat: Su-Ma 11-24, Ti 11-02, 
Ke-La 11-03 
Hanaolut (Koff): Pieni 4,30\ (0,4), Iso 
6,30\ (0,6) 
Siideri: Pieni 4,40\ (0,4), Iso 6,30\ 
(0,6) 
Kahvi: 1,5\ 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Hyvä, vessassa 
kondomikoje 
Musa: Pop/Rock 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, ei 
ruokaa, suolaset hinnat, rauhallinen, 
opiskelijoiden suosima(!), tilava, 
pöytäfutis, lautapelejä & Photoplay, 
pähkinäkone.. 
Amarillo (K20) 
Aukioloajat: Ma-Ti 11-22, Ke-To 11-
01, Pe-La 11-03, Su 13-22 

Hanaolut (Koff): Pieni 4,30\ (0,4), Iso 
6,30\ (0,6) 
Siideri: Pieni 4,40\ (0,33) 
Kahvi: 1,8\ ! 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Hyvä (suuri) 
Musa: Rock/Heavy? 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, ruokaa 
(hyvää!) keskiviikkoisin 
opiskelijakortilla -20%, iso, 
ruokapuoli erikseen, bilis (1\), 
photoplay, blackjack, 
sohvanurkkaus.. 
 
Kerubi 
Aukioloajat: Ma-To 12-24 (02), Pe-
La 12-02, Su kiinni 
Hanaolut (Karhu!): Pieni 2,60\ (0,33), 
Iso 3,80\ (0,5) 
Siidu: Pieni 3,80\ (0,33), Iso – 
Kahvi: 1\ (myös erikoiskahveja ja 
teitä) 
Happy Hour: Aina 16-20 iso olut tai 
hanasiidu (0,33) hintaan 3\ 
Saniteetti: Hyvä 
Musa: Rock 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, narikka 
Pe ja La 1\, salaattia ja patonkia, 
röökipuoli nurkassa, rockhenkinen, 
kivat sohvat, kotoisa, pieneksi 
paikaksi tilava, monttu 
(treenikämppä), pöytälätkäskaboja, 
paljon lehtiä, oksennus 20\... 
 
Old Dog (Pe-La K20) 
Aukioloajat: Ti-La 14-02 
Hanaolut (Karhu!): Pieni 3\ (0,33), 
Iso 3,60\ (0,4) 
Siideri: Pieni 4\ (0,33), Iso 5\ (0,4) 
Kahvi: 1,5\ 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Ok 
Musa: Mikä musa? (countryä..?) 
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Muuta: Ei sis.pääsymaksua, ei 
ruokaa, rauhallinen, viihtyisä, 
hämyinen, kotoisa, hyvä 
olutvalikoima, tilava, paljon sohvia... 
 
Jokela (Pe-La K20) 
Aukioloajat: Ma-To 15-22 (02), Pe 
15-02, La 14-02, Su 14-22 
Hanaolut (Koff): Pieni 2,70\ (0,33), 
Iso 4\ (0,4) 
Sidu: Pieni 4\ (0,33), Iso – 
Kahvi: 1,20\ 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Ok, naisten Wc 
yläkerrassa(!) 
Musa: Jukeboksi 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, 
eteispalvelu 1\ (iltaisin), ruokala 
(savuton alue), kolkko, asiakkaat 
vanhaa partaa, isot ikunat, lättänät 
sohvat 
 
Paronitar 
Aukioloajat: Ma-To 15-22 (02), Pe 
15-02, La 14-02, Su 14-22 
Hanaolut: Pieni 2,80\ (0,33), Iso 
3,80\ (0,5) 
Sidu: Pieni 3,80\ (0,33), Iso – 
Kahvi: 1\ 
Happy Hour: Aina 15-18 iso olut 
3,20\ 
Saniteetti: Ok (reikiä ovessa) 
Musa: Jukeboksi, suomirock 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, dartsi, 
photoplay, iso tv, köyhä 
viinavalikoima, peruskapakka, 
karjalamummot (!)... 
 
Olkkari 
Aukioloajat: Ma-Pe 10-24, La-Su 10-
02 
Hanaolut (Karjala): Pieni 2,80\ 
(0,33), Iso 3,80\ (0,5) 

Siideri: Pieni 4\ (0,33), Iso 4,40\ (0,4) 
Kahvi: 1\ 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Hyvä 
Musa: Karaoke, iskelmä 
Muuta: Ei sis.pääsymaksua, ruokaa, 
bilis, tanssilattia, hyvät sohvat.. 
 
Palaveri (Pe-La K20) 
Aukioloajat: Su-Ma 16-24, Ti-To 16-
01, Ke-La 16-02,  
Hanaolut (Karjala): Pieni 3,50\ (0,4), 
Iso 5\ (0,6) 
Siideri: Pieni 4\ (0,4), Iso – 
Kahvi: 1\ 
Happy Hour: opiskelijakortilla iso olut 
(0,6) pienen hinnalla aina! 
Saniteetti: Huono, ovessa ei lukkoa 
Musa: Yläkerrassa teknoa, 
alakerrassa rockia 
Muuta: ei sis.pääsymaksua, iso 
screeni, muut tiedot puutteellisia 
johtuen vahvasta humalatilasta!! 
 
Bepop (K20) 
Aukioloajat: Ma ei, Ti 11-04, Ke 10-
04, To 11-04, Pe-La 10-04, Su 11-04 
Hanaolut (Koff): Pieni 4,60\! (0,4), 
Iso – 
Sidu: Pieni 4,60\ (0,33) 
Kahvi: 1,60\ 
Happy Hour:- 
Saniteetti: Hyvä 
Musa: Tekno, vitun kovaa 
Muuta: Sis. pääsymaksu vaihtelee 2-
6\, narikka 1,5\, ei ruokaa, blackjack, 
Pepen kaljassa jäitä!!, iso, maan 
alla, rokkipuoli erikseen (ei aina 
auki)..  
 
 
 
 



 
 
 
Ramona 
Aukioloajat: - 
Hanaolut (Lappari): Pieni 2,50\ 
(0,33), Iso 3,80\ (0,5) 
Siideri: Pieni 3,50\ (0,33) 
Kahvi: 1\ 
Happy Hour: - 
Saniteetti: Ok 
Musa: Tekno, jukebox, karaoke 
Muuta: N. 10km Joensuusta 
poispäin, muut tiedot puutteellisia 
johtuen vahvasta humalatilasta!! 
 
 

 
Kotibileet 
Aukioloajat: Yleensä auki 
viikonloppuisin mutta joskus myös 
viikolla 18.00-24.00 
Olut: Karhu tai Koff, muutkin käy 
Siideri: Tytöille 
Kahvi: Ilmaista 
Happy Hour: Baarikaapista 
Saniteetti: Omat housut paras vessa 
Musa: Vaihtelee 
Muuta: Paljon tuttuja, paskaa 
läppää, voi sammua, ei narikkaa 
eikä sis.pääsymaksua, aina ruokaa, 
sohvia, savuton, kotoisa, lautapelejä, 
tietokon 

_____________________________________________________
 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa… 
 

 
 

Russel Crowe         Heikki Roininen 
   Gladiaattori            Professori

 16 



 17 

VAIHTOKOKEMUKSIA 
 
“Jos mä lähen vaihtoon niin en 
ainakaan mee jenkkeihin!” Tämä 
todistaa yhden asian: älä koskaan 
sano ’ei koskaan’, sillä juuri 
sinnehän sitä tuli sitten lähdettyä. Ja 
ikään kuin pelkässä amerikan 
kulttuurin jännittämisessä ei olisi ollut 
tarpeeksi, olin vielä lähdössä 
Utahiin, maailman 
mormonimekkaan, jossa vähintään 
puolen kilometrin välein oli kirkko. 
Sielunhoidosta ei siis ainakaan 
tarpeen tullen olisi ollut pulaa, tämä 
siis siinä tapauksessa että jaksaa 
viettää kolme tuntia istuen kirkon 
penkillä sunnuntai – aamuna... 
Kuulostaa siis juuri sellaiselta 
paikalta jossa hyvätapainen villus 
viihtyy! 
 
Lentokoneessa hermostutti 
lähtöpäivänä jonkin verran, mutta 
onneksi Finnairin koneissa on hyvä 
’virvoketarjoilu’ jonka avulla pieni 
stressi laukesi hyvin nopeasti ;)! 
Amerikkaan saapuessa näin 
ensimmäisenä vapaudenpatsaan 
tihrustaessani ulos lentokoneen 
ikkunasta ja olo kyllä tuntuikin 
ihmeen vapaalta... kunnes ehdin 
passintarkastusjonoon jossa 
hikoiltiinkin sitten tunti odottamassa 
että pelottavannäköinen rajavartija 
ottaa sormenjäljet ja digikuvan. 
Olenkohan nyt CIA:n ja FBI:n 
tietokannoissa, joihin verrataan 
pahantekijöiden sormenjälkiä?? Aika 
jännää! 
 
Salt Lake Cityyn saapuessa 
ensimmäinen shokki olivat vuoret. 

Saisikohan niitä siirrettyä Suomeen 
mitenkään? Vaikka vaan kivi 
kerrallaan. Ehkä yritän vielä 
tulevaisuudessa, jäisiköhän siitä 
tullissa kiinni? Jos annan vaikka 
seuraavalla kerralla rajalla Laurin 
sormenjäljet niin en itse joudu 
vastuuseen. Eli varo vaan Mankki 
kun tuut seuraavan kerran kylään, 
mä säästän sen lasin josta sä juot! 
Vuorikokemuksen jälkeen niitä 
pienimuotoisia shokkeja löytyi aika 
monen kulman takaa. Loganiin, eli 
varsinaiseen vaihtokaupunkiini 
saapuessa vastassa oli aivan 
VALTAVA amerikan lippu! Ei siis 
jäänyt epäilykseksi missä maassa 
ollaan... lippuja muuten olikin sitten 
joka kulmassa, ainakin Utahissa 
missä tunnutaan olevan aika pitkälti 
isänmaallisia, vaaleissa Yrjö Puskan 
kannatus oli n. 75% ;). Onneksi itse 
tunsin luultavasti kaikki Utahissa 
asuvat ’toisinajattelijat’, joten vaalien 
jälkeen lähdettiin porukalla toiseen 
kaupungin baareista (kyllä, niitä oli 
vain kaksi ) viettämään surujuhlia. 
Onneksi kalja oli halpaa koska 
kaikilla tuntui olevan paljon 
suremista! 
 
Niin, ja amerikassa kaikki on tosiaan 
suurempaa; tiet, maitopurkit, autot, 
ruoka-annokset, melkeen mitä vaan 
mitä kuvitella saattaa. Villus tunsi 
itsensä välillä vähän pieneksi, mutta 
onneksi silloin sai laittamaa 
villuspaidan päälle ja 
naureskelemaan ihmisille kun ne 
kysyi: ’is that a yellow penis on your 
shirt???’ Pieni villuskin voi siis 
herättää ansaittua huomiota isossa 
amerikassa! Amerikkalaiset eivät 



kuitenkaan olleet ainoita joihin 
vaihdon aikana törmää, sillä 
asuntola jossa majailin vaihtovuoden 
ajan oli täynnä muita vaihto-
oppilaita. Jaoin (vähitellen pinkiksi 
muuttuneen) huoneen ranskalaisen 
tytön kanssa joka halusi minut 
mukaansa ostoksille ettei itse tulisi 
ostaneeksi liikaa �. Kyllä lämmitti 
biologin sydäntä kun tämä 
taloustieteen opiskelija alkoi eräänä 
iltapäivänä messengerissä 
väittelemään ystävänsä kanssa 
ilmastonmuutoksesta, 1-0 
maailmanpelastajille!!! Ystäviä löytyi 
vuoden aikana Ranskan lisäksi 
Brasiliasta, Japanista, Espanjasta, 
Turkista, Pakistanista, Ecuadorista, 
Chilestä ja vähän joka puolelta. Yksi 
Amerikan tarjoamista yllätyksistä oli 
siis suuri kulttuurinen 
monimuotoisuus, joka näkyy 
jokapäiväisessä elämässä paljon 
enemmän kuin Suomessa. 
 
Tästä voikin päätellä että 

vaihtokokemus oli pienimuotoisista 
kulttuurishokeista huolimatta 
positiivinen. Road tripit Las Vegasiin, 
Los Angelesiin ja San Fransiscoon 
olivat ikimuistoisia, samoin kuin 
Yellowstone ja monet Utahin 
kansallispuistot. Eivätkä kaikki 
Amerikkalaiset kai sittenkään ole 
pinnallisia, kunhan pääsee 
jokapäiväisen ’Hi, how are you? 
Good, and you?’ – rituaalin yli. 
Siihen jopa ehti vuoden aikana 
kiintyä, nykyään tulee kaupan 
kassalla outo olo kun on tarve sanoa 
’hei, miten menee’ ja ’hauskaa 
päivänjatkoa!’. Ehkä jätän sen 
kuitenkin väliin, katsoisivat kuitenkin 
kuin hullua! Opetuksen tasokin oli 
Utahissa hyvin korkealla ja oman 
alan näkemys syventyi vuoden 
aikana aimo harppauksin. Ne oli 
siellä sen verran 
hulluja että ottivat meikäläisen 
kesäksi töihinkin, pääsin siis 
kokemaan aitoa Amerikkalaista 
työläiselämää patikoiden 
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vuorenrinteitä +40 helteessä, huh!  
 
Suosittelenkin siis lämpimästi kaikille 
suolinukkasille vaihtoonlähtöä; se 
tulee luultavasti olemaan elämäsi 
paras vuosi, ja tulevaisuudessa 
ulkomaille lähtö tulee vain 
vaikeammaksi. Biologian laitos ja 
Joensuun yliopisto tarjoavat lähes 
rajattomasti mahdollisuuksia eri 
vaihtopaikoista, joten 
valinnanvarasta ei ainakaan ole 
pulaa. Maailma tarvitsee lisää 
Villuksia, menkää siis ja tehkää 
kaikki kansat tietoiseksi Joensuusta!! 
 

Henriikka Virtanen 

 
Kolme maata ja maapallo 
Entisenä puheenjohtajana pitäisi 
varmaan perinteiden mukaan 
kirjoittaa kuluneesta kaudesta ja 
tulevaisuuden näkymistä. Sitä en tee 
yhdestä syystä: Villuksella menee 
hyvin. Kaikenlaisine 
kommelluksineen kulunut kausi oli 
toiminnaltaan antoisa, josta iso kiitos 
hallituksen jäsenille, ja tulevaisuus 
näyttää lupaavalta. Talous on 
jaloillaan ja antaa mahdollisuuden 
toteuttaa monipuolista toimintaa. 
Joten en kirjoita Villuksesta sen 
enempää vaan kerron sadun. Ja 
kuten kaikki sadut, tämäkin alkaa 
olipa kerran… 
 
Olipa kerran kolme hyvin erilaista 
maata: Selviytymismaa, 
Velvollisuudenmaa ja 
Kertakäyttömaa. Ne elivät saman 
planeetan eri kolkissa nitoutuen 
yhteen historian seittien verkossa. 
Selviytymismaassa ihmisten elämää 

leimasi köyhyys. Jokainen päivä 
tarjosi uuden haasteen elämän 
laadun ylläpitämiseen tai 
parantamiseen. Mielipiteet keinoista 
jakautuivat kahteen luokkaan. Toiset 
ihmiset näkivät ulkopuolisessa 
avussa ratkaisun, toisen taas 
omassa työssään ja 
kekseliäisyydessään. 
 
Kertakäyttömaassa suurimman osan 
ihmisistä ei tarvinnut huolehtia 
jokapäiväisestä ruuastaan. He 
kuluttivat ja kuluttivat, etsivät 
elämyksiä ja toteuttivat omaa itseään 
piittaamatta siitä kenen 
kustannuksella tämä tapahtuu. 
Kunhan oma elämä on pinnallisesti 
helppoa ja vaivatonta tähtiä 
tavoitellessa. Ja sitten oli 
Velvollisuudenmaa. Siellä ihmiset 
kantoivat huolta paitsi omasta 
elämästään myös muiden ja 
maapallon. Eivät siksi, että he 
nauttisivat siitä, vaan yksinkertaisesti 
siitä syystä, että jonkun sekin on 
tehtävä.  
 
Vuosien saatossa nämä kolme 
maata huomasivat maapallon 
ajautuneen kriisiin ja päättivät 
ratkaista sen. Ne istuivat pöydän 
ääreen ja alkoivat pohtia mitä tehdä. 
Yhteistuumin ratkaisu löytyi 
nopeasti, mutta sen toteuttaminen oli 
eri asia. Kukaan ei halunnut muuttaa 
toimintatapojaan, vaikka kaikki 
myönsivät sen maapallon ainoaksi 
toivoksi. ”Minä en voi”, sanoi 
Selviytymismaa. ”Ihmiseni kuolevat 
nälkään, jos ryhdyn pelastamaan 
maapallon. Sitä paitsi minulla on 
samanlainen oikeus kuin teilläkin 
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tuhota maapalloa oman maani 
kehittämiseksi”. Kertakäyttömaa 
puolestaan totesi: ”Enhän minä voi 
tällaiseen ryhtyä. Se tuhoaa koko 
maailman mahtini ja onkohan tuo 
ongelma nyt kuitenkaan todellinen?” 
Velvollisuudenmaa huokaisi ja sanoi 
sitten: ”Yksin en tähän minäkään 
ryhdy, niin mallimaa kuin haluankin 
olla. Kilpailukykyni kärsii ja sen 
myötä takaamani turva kaikille 
kansalaisilleni. Mutta 
ymmärrättehän, että maapallo kärsii 
ja jotain olisi tehtävä yhteisen edun 
nimissä”.  
 
Näin jatkui vuodesta vuoteen. 
Pöydän ääreen kokoonnuttiin ja 
sieltä poistuttiin. Yksikään maista ei 
halunnut luopua omasta edustaan 
vaan katsoi muiden velvollisuudeksi 
pelastaa maapallo. Maapallo itki ja 
kapinoi hiljaisuudessa toivoen 
ratkaisua – turhaan. Kunnes se 
keksi ratkaisun; ei enää hiljaista 
kapinaa vaan toimintaa. Se pisti 
merensä aaltoilemaan ja tuulensa 
puhaltamaan voimakkaammin kuin 
aikoihin. Vapisutti sisintään ja antoi 
periksi pienille liikahduksille, joita se 
oli siihen asti kontrolloinut. Sitten se 
odotti. Ja odotti.  
 
Alkuun mitään ei tapahtunut. Maat 
päivittelivät maapallon aikaan 
saamia tapahtumia, mutta jatkoivat 
entiseen tapaan. Kunnes eräässä 
kokouksessa Velvollisuudenmaa 
puuskahti: ”Alkaa olla sietämätön 
meininki ja tämä maksaa minulle 
pitkän pennin. Minä olen valmis 
pelastamaan maapallon vaikka 
yksin.” ”Minäkin olen tässä vähän 

miettinyt”, jatkoi Kertakäyttömaa, 
”ongelma taitaa olla todellinen ja sen 
vuoksi olen valmis ryhtymään 
toimiin”. Tähän puolestaan 
Selviytymismaa: ”Ja minä lähden 
mukaan. Yksin en olisi siihen 
pystynyt, mutta ei minulla muuten 
sitä vastaan mitään ole, kunhan 
lupaatte, että kansani selviää 
hengissä muutoksesta”. Yllättyneenä 
toisten asenteesta 
Velvollisuudenmaa ei osannut kuin 
sanoa: ”Ei hukata enää 
sekuntiakaan”. Niin ne tarttuivat 
toimeen yhteisen hyvän nimissä. 
Vuosien vieriessä ne uurastivat ja 
ahersivat, kunnes olivat niin 
uupuneita, että niiden oli pakko pitää 
tauko. Silloin ne huomasivat, että 
kriisi oli vältetty ja maapallo 
pelastettu. Eikä se ollut tuntunut 
edes raskaalta. Tästä ilahtuneina ne 
päättivät jatkaa hyvää työtään 
yhdessä paremman tulevaisuuden 
puolesta. Omassa hiljaisuudessaan 
maapallo hymyili itsekseen.  
 
Jouluiloa kaikille, 
 
Sini Skippari 
P.S. Tämä on satu. Todellisuudessa 
maat ovat itsekkäitä oman etunsa 
ajattelijoita, Yhdysvallat miettii 
vieläkin silloin tällöin 
ilmastonmuutoksen todellisuutta, 
Mauri Pekkarinen puhuu Kiotosta 
taakkana eikä mahdollisuutena, 
WTO:n neuvottelut uhkaavat 
kariutua jo ennen alkamistaan ja 
24 000 ihmistä kuolee joka päivä 
nälkään tai siihen liittyviin tekijöihin 
(eikä se ole edes uutinen).
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LEFFAKATSAUS 
 
America fuck yeah! 
 
Katsottuani Villuksen leffaillassa 
Trey Parkerin ohjaaman Team 
America World Policen jäin 
miettimään kuinka minäkin pääsisin 
tuohon kauniiden, rohkeiden, 
intohimoisten, päättäväisten ja 
maailmaa syleilevien 
amerikkalaisten mahtavaan tiimiin. 
Pitkien pohdiskelujen jälkeen 
päädyin seuraaviin kriteereihin: 
 

 Ole maailman paras näyttelijä, 
jopa parempi kuin Alec Baldwin 
(mission impossible?) ja mieluiten 
musikaalitähti, joka osaa AIDS-
laulun. 

 Voit omata myös muita 
hyödyllisiä taitoja kuten itämaiset 
taistelulajit, psykologinen 
analyysi, meedion lahja, hassu 
kävelytyyli tms. 

 Ammu päättömästi joka suuntaan 
ja tee muutkin päättömiksi. 

 Jos ammut ohi kohteestasi 
hajottaen samalla Eiffel-tornin/ 
tuhansia vuosia vanhan 
pyramidin/ Louvren/tms. huuda 
kovaan ääneen ”huti” ja yritä 
uudelleen. 

 Naamioidu peitetehtäviin 
terroristiksi liimaamalla naamaasi 
karvatulloja sinne tänne ja 
töpöttelemällä hieman 
kenkälankkia kasvoihisi. Laita 
vielä pyyhe turbaaniksi päähäsi ja 
hämäät jopa Osama bin Ladenin 
äitiä. Kannattaa lisäksi opetella 
muutama sana ählämiä kuten 
derka derka. 

 
 
 
 
 
 
 

 Rakastu mielettömästi toiseen 
tiimiläiseen ja lupaa hänelle, ettet 
koskaan kuole. Tästä seuraa, 
että saat uskomattoman villiä 
seksiä kaikissa mahdollisissa 
asennoissa. 

 Jos isot mustat ilkeät raivoisasti 
karjuvat sinua paljon suuremmat 
kissat hyökkäävät kimppuusi, älä 
panikoi. Käytä meedion taitojasi, 
ota niihin henkinen yhteys ja 
käännytä ne vihollisesi kimppuun. 

 Jos Helen Hunt ampuu sinua, 
kannattaa ampua nopeasti 
takaisin, muuten saatat kuolla. 

 On hyväksi jos menneisyydessäsi 
on tapahtunut jotain kamalaa, 
josta tunnet yhä 
syyllisyyttä/häpeää, kuten että 
gorillat ovat pahoinpidelleet 
veljesi kuoliaaksi sinun 
mustikoidesi takia. Kerro tarina 
sopivassa tilanteessa niin, että 
saat ihmiset kyynelehtimään 
myötätunnosta. 

 Jos sinut kutsutaan 
rauhankonferenssiin jonnekin 
kauas itään, älä mene sinne. Sillä 
aikaa kun istut itämaisten 
tanssijoiden viihdytettävänä, 
joukkotuhoaseet räjäyttävät 
kotimaasi palasiksi. 

 Kannattaa harjoitella ”There’s 
three kinds of people: dicks, 
pussies & assholes...”-puhe 



hyvin. Sillä voit pelastaa koko 
maailman tiukan paikan tullen. 

 
 
 

 22 

 Osoita 100% uskollisuutesi 
tiimillesi tekemällä pomollesi mitä 
ikinä hän tahtoo… 
(toim.huom: tämä toimii myös 
Villuksen tiimissä ;-) 

 Jos asiat menevät päin helvettiä, 
ryyppää ankarasti ja  
sammu, oksennettuasi 40 litraa, 
eritteistäsi syntyneeseen 
lätäkköön. 
Älä usko mitään mitä Susan 
Sarandon sanoo. Se on ansa, 
hän näyttelee! 

 Opettele kertomaan 9/11 sadalla, 
tuhannella ja 2356:lla. Tieto on 
erittäin tärkeä. 

 Opettele laulamaan tiimisi oma 

laulu (sanat alhaalla) ja laula sitä 
joka välissä kovaan ääneen. 

 
“America, fuck yeah! Comin' again to 
save the motherfucking day, yeah! / 
America, fuck yeah! Freedom is the 
only way, yeah! / Terrorists, your 
game is through, 'cause now you 
have to answer to / America, fuck 
yeah! So lick my butt and suck on 
my balls! / America, fuck yeah! What 
you gonna do when we come for you 
now!” 
 
Näyttää kyllä uhkaavasti siltä etten 
pääse Team Americaan, vaikka niin 
kovasti tahtoisinkin. Kriteerit ovat 
todella tiukat ja oma jäsenyyteni 
tyssäsi jo ensimmäiseen kohtaan. 
Pääsetkö sinä tiimiin? 
 

Kaisa H.

 



 

 
 

Syysexcursio  2005  – Patvinsuon  valloitus
 
 

 

Perinteinen Mikrovilluksen syysexcu 
4. – 6.11.2005 suuntautui 
Patvinsuon kansallispuiston 
satumaisiin maisemiin. Matkaan 
lähdettiin laitoksen pihalta 
marraskuisen synkkänä ja pilvisenä 
iltapäivänä. Bussissa kävi nopeasti 
selväksi että innokkaiden 
excuilijoiden mielet olivat kaikkea 
muuta kuin synkät. Jotkut olivat 
tiettävästi aloittaneet mielensä 
kirkastamisen jo puolelta päivin. 
Linja-autossa oli tunnelmaa ja linja-
autossa matka katkesi ja vieläpä 
kaikkien yllätykseksi oikean pirtin 
pihaan. Sateen piiskaamana ihmiset 
ryntäilivät mökkiin suojaan ja 
etsimään jokaiselle sopivaa paikkaa,  

johon käpertyä tulevana yönä. 
Kamiinoita ja erinäisiä uuneja 
sytyteltiin innolla, jopa niin innolla  
että mökin isossa tuvassa oli vielä 
seuraavana aamuna melko hyvät 
jälkilöylyt. Ihmeellisintä lienee 
kuitenkin ollut kummallinen 
savusumu, joka ilmestyi mökin 
sisälle ja vieläpä juuri niihin 
huoneisiin joissa tulisijat sijaitsivat. 
Ihmiset alkoivat löytää paikkojaan 
mökin ja sen välittömän läheisyyden 
ekolokerossa ja vapaa iltatoiminta oli 
valmis alkamaan. Sauna tietenkin 
lämpeni oitis ja tunnelma sen 
mukana. ”Alle sadan metrin päässä” 
saunasta sijaitseva vesistö oli 
saunojien ahkerassa käytössä. 
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Vaikka illalla joki vaikutti vähintään 
Tonavan kokoiselta, osoittautui se 
aamun valjetessa melkoisen 
onnettomaksi puroseksi. 

Toiset saunoivat lukuisia tunteja, 
mutta pikkuhiljaa kaikki alkoivat 
kerääntyä nuotion ääreen. Nuotiolla 
kerrottiin tarinoita, laulettiin kitaran 
säestyksellä, arvuuteltiin, tanssittiin, 
itkettiin, naurettiin ja tehtiin miltei 
kaikkea mitä 32päisen humalaisen 
biologiporukan voi kuvitella tekevän. 
Illan ollessa jo pitkällä yön puolella 
ihmiset alkoivat pikku hiljaa hoippua 
mökin turvaan ja edelleen omiin 
punkkiinsa valmistautumaan tulevan 
päivän koitoksia varten. Joltakin 
lajituntijalta taisi olla yön aikana 
myyrät kateissa ison tuvan puolella. 
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 Voittajien on helppo… hymyillä? 

Lauantaiaamu ei tuonut mukanaan 
suurempia yllätyksiä, jokainen oli 
hengissä ja suurin piirtein yhtenä 
kappaleena. Tutkija Kaisa Junninen 
kävi esitelmöimässä innokkaalle 
kuulijajoukolle Patvinsuosta, minkä 
jälkeen pienissä porukoissa 
lähdettiin valloittamaan itse 
suolakeuksia. Pj Toni 
kumppaneineen suorittivat päivän 
uroteon patikoimalla 25 kilometrin 
taipaleen ollen perillä mökillä vasta 
illan jo pimennyttyä. Pieni ja 
raihnainen porukka ei päässyt talon 
pihaa kauemmas, heidän osakseen 
jäi syystäkin  
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perunoiden kuoriminen ja yleisen 
pilkan vastaanottaminen. Mainion 
makkara- ja kasviskeiton jälkeen 
alkoi edellisiltaisen kaltainen 
toiminta. Halukkaat pääsivät 
saunaan ja nuotiokin roihahti melko 
nopeasti pimeän tultua jälleen 
tuottamaan lämpöä ja ystävällisyyttä 
ympäristöönsä. Laulu ei raikunut 
eiliseen tapaan sillä bändin 
leadsinger oli menettänyt äänensä 
yön aikana. Nuotion ja tuvan 
notkuvien pöytien äärellä käytiin 
toinen toistaan älykkäämpiä 
keskusteluja ja pohdittiin ajan 
polttavimpia kysymyksiä. Yö oli kovin 
vilkas, toisia ei edes päästetty 
nukkumaan ja nukkumaan päässeet 
taas heräsivät yöllä äkilliseen 
sadekuuroon. En tiedä mistä puheet  
pihkahampaisesta majavasta 
loihdittiin, mutta sellainenkin 
kerrottiin nähdyn. Innokkaimmat 
juhlijat kukkuivat myöhään aamuun 
ja viimeisetkin taisivat kömpiä 
peteihinsä vasta kun toiset jo 

heräilivät. Jotkut tosin nukkuivat 
keittiön kovalla puupenkillä. 

Siivouksen jälkeen tarunomainen 
putkinäköjalkapallo polkaisi käyntiin 
sunnuntain. Rytinässä kolisteltiin 
kirjaimellisesti viisaita päitä yhteen 
vähintään kahden aivotärähdyksen 
verran. Ohiajaneilla kesti varmasti 
oma aikansa prosessoida  
näkemäänsä. Iltapäivästä oiva 
onnikkamme saapui keräämään 
enemmän tai vähemmän liuottimista 
kärsineet nukkaset pois 
eräkämpältä. Kotimatka oli 
menomatkaa hiljaisempi, mutta 
selviä tyytyväisyyden merkkejä oli 
havaittavissa jokaisen kasvoilla. 

Omasta ja luultavasti kaikkien 
muidenkin puolesta haluisin kiittää 
sydämellisesti jokaista osallistunutta 
ja erityisesti tapahtuman 
mahdollistaneita henkilöitä. Ihanat 
emäntämme ansaitsevat myös 
erikoiskiitoksen maittavan aterian ja 
raihnaiskerhon viihdyttämisen 
vuoksi. Ensivuonna uudestaan! 
 

Pepe
_______________________________________________________

 
 
HARRASTUSESITTELY 

 

 
 

Teksti: Tomi 
 

Paritanssit
 
Olen normaalin suomalaisen 
lähiöperheen muksu, jonka äiti ja isä 
harrastivat kansantanssia ja 
tartuttivat humppakipinän 
lapseensakin jo viisivuotiaana. 
Tanhukokemukseni jäi kuitenkin vain 
muutaman kuukauden pituiseksi,  

 
koska minut – ryhmän ainoan pojan 
– pakotettiin pitkälle tytölle, joka 
tanssi pojan askelilla, ”tytöksi”. Tämä 
ah niin ihana liberaali 
sukupuoliroolien sekoittuminen jo 
lapsena saivat epäilemättä minut 
äänestämään Halostakin 
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presidentiksi. Tanssiminen tosin 
unohtui pitkäksi aikaa... 
 Lukion toisen vuoden alussa 
muistimme helmikuussa koittavat  
vanhojen tanssit ja koko ikäluokka 
oli viikon ajan parinhakuvillityksen 
kourissa. Sain kuin sainkin parikseni 
kansantanssin harrastajan, jonka 
kanssa vanhat tanssikuviot 
palautuivat mieleen sen verran 
hyvin, että meidän valittiin johtamaan 
vanhojen tansseja. Itse juhla sujui 
erittäin hyvin muutamia 
alushameiden putoamisia ja 
kaulaketjujen katkeamisia lukuun 
ottamatta. Vanhojen tanssit olivat 
minulle henkilökohtaisesti paras 
kokemus lukiosta ja jätti 
tanssikipinän kytemään pariksi 
vuodeksi. Kolme kuukautta ennen 
armeijan alkamista -98 
marraskuussa vanhempani 
sponsoroivat kurssin Tanssiopisto 
Reunamolla Turussa. Tuosta se 
tanssiharrastus oikeastaan alkoi. 
Peruskurssin aikana opettelin jivea 
ja jäin Aira Reunamon pyynnöstä 
apuopettajaksi tanssikouluun. 
Seuraavat neljä vuotta tanssin 
käytännössä viitenä päivänä viikossa 
kahden tunnin harjoitukset ja 
viikonlopputanssit Auran 
nuortentalolla tai Valasrannalla. 
Tanssikenkiä kului kuusi paria, 
varvasteippiä pari rullaa ja suoria 
housuja viidet. Samalla tahkosin 
myös punttisalilla ja söin helvetisti, 
koska 55kg:n painoisella kääpiöllä 
oli toisinaan vaikeuksia viennissä 
tanssilattialla. Inttikavereita hiukan 
harmitti, kun pääsin lähtemään neljä 
kertaa viikossa 17.00 aikaan 

iltavapaalle tanssiopistolle 
avustamaan tanssikurssilaisia. 
Olihan se mukavampaa kuin 
kasarmilla köllöttely ja munkin syönti. 
 Mikä sai minut vaihtamaan 
teknopiirit ja baarielämän tähän 
”eläkeläisten” harrastukseen? 
Päätöstä avittivat huumeisiin kuolleet 
kaverit teknopiireissä ja totaalinen 
kyllästyminen ikäisteni nuorten 
sosiaaliseen elämän rajoittumisen 
yhdessä ryyppäämiseen ja muihin 
baarielämän lieveilmiöihin. Ehkä se 
tanssipaikan savuttomuus ja 
helppous tutustua toisiin ihmisiin 
(lue: naisiin) olivat suurin syy miksi 
vaihdoin viikonlopunviettopaikkaa. 
Paritanssin perusteet ovat mielestäni 
osa yleissivistystä ja jokaisen pitäisi 
ainakin käydä tanssikurssilla joskus. 
Useimmat eivät mene, koska eivät 
jaksa nähdä vaivaa uuden asian 
opetteluun mutta jos meikäläisen 
kaltainen puupää on oppinut 
kävelemään musiikin tahdissa, niin 
miksi et sinäkin oppisi. Muistakaa, 
että suomalainen lavatanssikulttuuri 
on ainutlaatuista maailmassa, 
suosittelen lämpimästi. Joensuun 
alueella tanssikursseja järjestävät 
muutamat tanssiseurat ja vapaa-
opisto. Harrastusmahdollisuudet 
alueella ovat kuitenkin valitettavan 
huonot. Kaikki Pohjois-Karjalan 
tanssilavat ovat kesälavoja ja 
sijaitsevat yli 50 km päässä 
Joensuusta. 
 
 
Kattavampi esittely lavatansseista ja 
tanssipaikoista: http://tanssi.net 
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VISANURKKA 
HALUATKO BIOLOGIKSI? 

Vastaa kaikkiin kysymyksiin, sinulla 
ei ole yhtään oljenkortta käytössäsi. 
Vastaukset viimeisellä sivulla. Eikä 
kurkita! 
 
1. Mikä seuraavista on lintulaji? 
a) homotiainen 
b) puuppeli 
c) mustanunna 
d) harmaavarpunen 
 
2. Mikä seuraavista on heinäkasvi? 
a) heikkivei 
b) harritoi 
c) markusjoi  
d) timotei 
 
3. Maailman suurin jyrsijä on? 
a) vesisika 
b) jättiläismyyrä 
c) mongolian majava 
d) tasmanian tuholainen 
 
4. Simpukan kuoria yhdistää? 
a) naula 
b) sarana 
c) kierukka 
d) pilli 
 
5. Mikä eläin on Falco peregrinus? 
a) ampuhaukka 
b) muuttohaukka 
c) nuolihaukka 
d) välimerenhaukka 
 
6. Mikä ei pidä paikkaansa? 
a) punajättikengurut märehtivät 

heinää  
b) aikuisilla nokkasiileillä ei ole nisiä 
c) Kookaburrat syövät sammakkoja 
d) filippiinienkotka syö apinoita 

 
7. Suomen pienin metsäkanalintu? 
a) teeri 
b) pyy 
c) viiriäinen 
d) fasaani 
 
8. Aridi ilmasto on? 
a) kostea 
b) lauhkea 
c) korkea 
d) kuiva 
 
9. Simpukalla on jalkoja? 
a) kolme 
b) kaksi 
c) yksi 
d) neljä 
 
10. Kuukuset ovat? 
a) sieniä 
b) marjoja 
c) linnun munia 
d) tähtikuvio 
 
11. Ryhävalaan laulu 

lisääntymisaikana voi kestää? 
a) 14h 
b) 3vrk 
c) 6h 
d) 22h 
 
12. Mikä suraavista on 

kovakuoriasilaji? 
a) Juhannusturilas 
b) Pääsiäisturilas 
c) Jouluturilas 
d) Helluntaiturilas 
 
13. Mitkä seuraavista ovat kasveja? 
a) pilaat 
b) hajotat 
c) rikot 



d) särjet 
 
14.Minkä värinen on niittynätkelmä? 
a) taivaansininen 
b) punaruskea 
c) violetti 
d) keltainen 
 
15. Mikä lintu cygnus cygnus? 
a) keisaripingviini 
b) valkopäämerikotka 
c) laulujoutsen 
d) kirjekyyhky 
 
16.Mikä seuraavista on 

sammakkolaji? 
a) mansikkasammakko 
b) kaalisammakko 
c) tomaattisammakko 
d) omenasammakko 
 
17.Mikä seuraavista on lihansyöjä? 
a) järviherne 
b) yökönlehti 
c) viikunaköynnös 

d) kärpäskannu 
18. Milloin rypsi kylvetetään? 
a) sadonkorjuun jälkeen 
b) ensimmäisten sirkkalehtien 

ilmaannuttua 
c) ei rypsiä kylvetetä 
d) juuri ennen öljyn uuttoa 
 
19.Kuinka monta sydäntä on 

mustekalalla? 
a) kolme 
b) kaksi 
c) yksi 
d) ei yhtään 
 
20.Kuinka monta jalkaa on kahdella 

kissakalalla? 
a) neljä 
b) ei yhtään 
c) kaksi 
d) kuusi 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
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Haluatko biologiksi oikeat 
vastaukset: 
1.c 
2.d 
3.a 
4.b 
5.b 
6.a 
7.b 
8.d 
9.c 
10.a 
11.d 
12.a 
13.c 
14.d 
15.c 
16.c 
17.b 
18.c 
19.a 
20.b 

 
Pisteytys: 1/2 pistettä per oikea 
vastaus. Alla olevasta 
pisteytystaulukosta voit katsoa 
millainen tietäjä olet. 
 
1. HUMANISTI 
2. AMEEBA 
3. CITY-IHMINEN 
4. KEINOSIEMENTÄJÄ 
5. WANNABE BIOLOGI 
6. VIHERPIIPERTÄJÄ 
7. EKOJÄÄRÄ 
8. LUONTOILLAN VETÄJÄ 
9. BIOLOGIAN PROFESSORI 
10. DARWIN 
 
 
Bonustehtävä: etsi tunnettuja 
bändejä oikeiden vastausten 
kirjaimista. 
 

 
 

__________________________________________________________
  

 
HAALARIMERKIN SUUNNITTELUKILPAILU 

  
Vapauta sisäinen taiteilijasi!  

Ideoi ensi kevään KaSi-approon haalarimerkki. 
Voittajalle mainetta ja kunniaa ja upeita palkintoja!!! 

 
Piirrä suunnitelmasi paperille tai tietokoneella ja lähetä osoitteeseen 

mvillus@cc.joensuu.fi tai käy viemässä villuksen kopille. 
 

Lisätietoja löytyy foorumilta: 
mikrovillus.joensuu.fi/Forum 

 



 
 
 

 
Tulevia Tapahtumia:   
       

  
1.2. Tipattoman Tammikuun 
Tappajaiset 
BePopissa 
 
25.4. KaSi-Appro 
 
Karaokebileet 
 
Beachpartyt 
 
BiTa 
 
Talviriehapäivä 
 
Leffailtoja 
 
Peli-iltoja 
 
 
Ja mitä kaikkea ikinä 
keksitäänkään… 
 

 31 

 

Seuraa foorumilta tarkempia 
tietoja! 



HIPPOAKIN 
NAURATTAA!!! 

   

 
  

HYVÄÄ JOULUA 
JA 

UUTTA VUOTTA 2006!!!
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	http://www.uwasa.fi/yolehti/13-95/luennoitsija.html

