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Pääkirjoitus

Suomi se täytti tuossa juuri 90 vuotta ja 
asiaa juhlittiin asianmukaisin menoin. Jostain 
syystä kansallisessa mediassa on kuitenkin 
täysin unohdettu kaksi huomattavasti suurem-
man luokan merkkipäivää. Ensinnäkin Mik-
rovilluksen ikioma miesvoimisteluryhmä 
perustettiin jotakuinkin 10 vuotta sitten! 
Aplodit Testosteronille! Toisena, eikä ollenkaan 
vähäisenä,  kädessäsi olevaa (tai ruudulta luke-
maasi) läpyskää on painettu peräti 20 vuotta! Ja 
tämähän on enemmän, kuin keskivertofuksille 
tähän mennessä kertynyt elämänkokemus.

Tällä kertaa perusohjelmiston seurana on 
muun muassa asiaa Afrikasta, moraalista, Tes-
tosteronista ja käyttäytymisbiologiasta. Halon 
historiikkia ei kukaan jaksanut kirjoittaa, mutta 
sen sijaan toimitus kehottaa menemään kopille 
lukemaan niitä!

Risto Eronen

Ps. Oho, sivunumerot unohtu...
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Puheenjohtajan Aasta-Ööhön
A: Aktiivinen ainejärjestö. Ilman kaikkien 

panostusta ei oltaisi onnistuttu tänäkään syksynä 
näin hyvin.

B: Bileissä on ehditty juosta... ainakin fuksit, 
jos ei muut. 

C: CD-laatikosta kopilta löytyi syksyn alussa 
niin iki-ihana Kikka... ja vielä C-kasettina.

D: Deekkareita, siis teekkareita saapuu 
syksyllä Joensuuhun valloittamaan Villuksia. 
Voivoi, sitä ainoata teekkarityttöä, joka uskal-
tautuu mukaan... Villuspojat täällä odottavat 
nälkäisinä.

E: Excu järjestettiin tänä vuonna Hiidenpor-
tin kansallispuiston lähettyville. Mökki oli mitä 
mahtavin, eikä osallistujissakaan vikaa ollut. 
Vaelluksella oli kauniita maisemia ja ruoka mait-
toi kaikille sen jälkeen. Kukaan ei varmasti vält-
tynyt tutustumasta juomalauluihin... ja toivot-
tavasti myös kaunis Häläpätihämmää jäi mieleen 
:D

F: Fuksiaiset menivät mainiosti ja osanotto 
oli valtava. Nähtiin kaikkea 

tohvelisankarista Super Marioon asti.

G: Glögiä saatiin myös Puurojuhlassa. Halol-
la Päähän –lehden juhlavuosinumero (jota juuri 
pidätte käsissänne) julkaistiin.

H: Huhhuh! Laitoksen sauna on käynyt kuu-
mana tänä syksynä. Monesti on myös elokuvia 
ehditty katselemaan saunomisen jälkeen.

I: Itsenäisyyspäivää haluttiin tänä vuonna viet-
tää juhlavissa merkeissä ja herkutellessa. Itsenäi-
syyspäivän vastaanotto järjestettiin Naturalla 
helmojen heilahdellessa ja maljoja kilistellen.

J: Joukkueemme EstroTesto pärjäsi hienosti 
liikuntapäivän meiningeissä mukana.

K: Koppi oli taas täynnä Villuksia... ehkä 
jopa enemmän kuin luentosalit. Mitäs muuta-
kaan tekisi perjantaipäivän päätteeksi, kuin viet-
tää loppupäivä kopilla löhöilemällä, joskus jopa 
nukahtamalla.

L: Liikuntavuorolla hiki on lentänyt. Pelot-
tavia kaksimetrisistä ja parrakkaista miehistä 
huolimatta paikalle on uskaltautunut hyvin po-

rukkaa.
M: Montussa kä-

vimme katsomassa 
Ylioppilasteatter-

in esittämää Ku-
vastinta, joka sai 

nauruhermot 
väreilemään.

N: Nytkettä lantioihin. Viime vuonna suuren 
suosion saanut Tanssikurssi järjestettiin myös 
tänä vuonna.

O: Opettajanhaku on syksyllä ollut kuuma 
puheenaihe. Mihin ne hakemukset viedään-
kään? ”No se on se suriseva laite, johon paperi 
työnnetään, älkää välittäkö siitä äänestä, se vain 
prosessoi ne tiedot” ovat kakkosvuoden opiskeli-
jat opastaneet fukseja. 

P: Pikkujoulut Villuksille Skarpissa. Fuk-
sien järjestämissä pikkujouluissa nähtiin aivan 
uudenlainen Tiernapojat-esitys :D ...ja kuulem-
ma pipariakin sai vonkaamatta.

Q: Qumi puhki, takavanne vääntynyt, 
mitäköhän muuta tänä syksynä pyörille on 
käynyt?! Syksy on siis ollut pyöräremontointien 
aikaa.

R: Rattoisaa tekemistä tutustumisillassa. 
Tutustumisilta veti paljon fukseja ja myös van-
hempia paikalle. Pelejä pelailtiin, ja naposteltiin. 
Rakas voimisteluryhmämme Testosteroni esiin-
tyi myös ensimmäistä kertaa fukseille.

S: Seksikästä verkkosukkaa ja tekoripsiä. Pik-
kuMUSTAT pikkujoulut järjestettiin Giggling 
Marlinissa erittäin onnistuneesti! Väkeä oli en-
nätysmäärä ja innokkaat fuksimme juonsivat kil-
pailut moitteettomasti.

T: Teeillan fuksit järjestivät laitoksen hen-
kilökunnalle. Keskustelua herätti pelottavat pro-
fessorit ;)

U: Uusi hallitus saatiin pystyyn 
Syyskokouksessa. Uutta innokasta verta 
saatiin mukaan ja kyllä siellä pari van-
hempaakin vielä säilyi. Muistattehan, 
ettei hallitukseen kuulumattomuus ole 
este osallistua kokouksiin :)

V: Villuksen omassa liikuntapäivässä 
pelailtiin jalkapalloa, testattiin muis-

tuuko pesäpallon säännöt mieleen ja kuka on 
näppärin lipunryöstössä.

W: Wuosijuhlissakin on käyty edustamassa 
Villusta pariin otteeseen.

 
X: X-mas, joululomaa odotettiin jo loppu-

vaiheessa kovasti. Syksy on ollut monille rankka 
niin opiskelujen, ainejärjestön kuin biletyksen-
kin kannalta.

Y: Yrittämään Poriferaa. Monet fuksit ovat 
päättäneet nähtävästi ansaita Porifera-merkin. 
Tätä on ihan yrittämällä yritetty. Hyvänä vink-
kinä on valita kaverin kanssa sama pönttö.

Z: Zukupuolihormoni testosteroni. Kyse on 
siis tietysti miesvoimisteluryhmästämme Testos-
teronista. Testo on saanut uutta vahvistusta. Ei 
tarvitse siis pelätä, että Testo jäisi unholaan.

Å: Ånko vapaaehtoisia? Ensi keväänä Joen-
suussa järjestettävää BiTaa eli BiologiTapaamista 
ruvettiin miettimään syksyllä... Järjesteleminen 
teettää hieman haastetta, mutta uskoisin meidän 
selviävän yhteisvoimin tästä urakasta.

Ä: Ääntä on riittänyt! Uskomatonta miten 
fukseista lähteekin niin paljon ääntä... Pahenee 
kai vuosi vuodelta :D

Ö: Örvellystä ei tänä vuonna pahemmin ole 
esiintynyt kuin tutoreiden toimesta.

Piksa Peuha



Kuin kaksi marjaa

Marcus Esceliformes Antti Coccolidae

Fuksin hajatelmia
Tänään maanantaina sain nakin kirjoittaa 

fuksin hajatelmia. Valmista olisi periaatteessa 
pitänyt olla jo perjantaina. Pää on ihan tyhjä, jo-
ten selitän tähän jotain puoliturhaa. Lupaavaa. 
Ensin tuntui, että olen hieman väärä ihminen 
kirjoittamaan tätä, koska en pahemmin käy fuk-
sivuoden kursseja johtuen avoimessa yliopistossa 
suoritetuista perusopinnoista. Siinä missä muil-
la taisi yliopisto alkaa solubiologialla, niin minä 
tappelin sienten kanssa – ja jäin toiseksi. Mutta 
sitten tajusin, että en minä tässä mistään opiske-
lusta ole kirjoittamassa, vaan elämästä, ja siitä 
minä tiedän siinä missä muutkin fuksit.

Koppi on opiskelun henkireikä. Jotenkin 
mielenkiintoisesti sieltä löytää itsensä jumitta-
masta pari tuntia koulun loppumisen jälkeenkin. 
Kunnon juoruilun Mekka. Kopille eksyy myös 
vaikka olisi tullut kouluun aikeena mennä ihan 
oikeasti luennolle. Miten ihmeessä sitä avoimes-
sa jaksoikin kiltisti raahautua jokaiselle luen-
nolle? Tosin kuuntelemisen tasosta ei puhuta. 
Mutta ilmeisesti sitä vasta  sisällä yliopistossa op-
pii, mitä tarkoittaa akateeminen vapaus.

Akateeminen vapaus on aiheuttanut myös 
pienen aikavääristymän. Normaali ihminen ei 

taida mennä nukkumaan kuudelta aamulla ja 
vääntyä sängystä viimein neljältä iltapäivällä, 
kun kämppis tulee tiputtamaan laiskiaisen lat-
tialle. ( Ja sieltäkin nousin vasta, kun alkoi soivan 
puhelimen metsästys.)  Kämppiksistä puheen 
ollen; Ellin kauhu, bilsarisolukämppä, syntyi 
Noljakkaan, kun venäläinen vaihtari lähti takai-
sin kotimaahansa ja minä sain tarpeekseni iha-
nasta espanjalaisvaihtarikämppiksestäni. Muu-
ton yhteydessä tuli samalla otettua lähempää 
kontaktia vanhempaan bilsariin.

Bileitäkin on riittänyt pitkin syksyä. Fuksi-
aisissa me supersankarit laajalla skaalalla Kissa-
naisesta Super Marioon teimme lähempää tutta-
vuutta paikallisiin baareihin ja lopulta sotkimme 
Skarpin supervoimillamme. Ja Excun jälkeinen 
koppi kertoi omaa kieltään viikonlopun janon 
suuruudesta. Huomasin muuten tässä kirjoit-
taessani olevani siinä mielessä väärä henkilö 
tähän pestiin, että jutun ulkopuolelle jää pahasti 
monelle fuksille oleellisin asia: etanolipitoisten 
juomien oraalinen nauttiminen. Toisaalta tällä 
faktalla on selkeä yhteys fuksivuoden säilymis-
een selvänä mielessäni.

Heidi Järvenpää
Viinan maistamisen ABC

1. Tutkailu    2. Nuuhkaisu   3. Toteaminen     4. Innostus      5. Kulaus     6. Irvistys



Syyysexxxcu
Syksyn odotettu väsyneiden bilsareiden 

virkistysloma alkoi touhukkaissa merkeissä vähän 
puolenpäivän jälkeen perjantaina 2.11.2007. 
Ahkerasti kuin muurahaiset kuskasivat ihmiset 
tavaroita, omiaan sekä yhteisiä, kopilta kohti 
odottavaa bussia. Sekamelskassa meni vähän 
mukaan tarvittavat tavarat ja ihmiset sekaisin. 
Melkein koko ilmoittautumislistallinen ihmisiä 
kuitenkin saatiin bussiin ja lähtemään päästiin 
vain rahtusen verran myöhässä. Suunta otettiin 
kohti Hiidenportin kansallispuiston tuntumassa 
sijaitsevaa mökkiä nimeltään Peurajärvi tai vaih-
toehtoisesti Iso-Hirvas

Bussin täytti iloinen hölötys, laulu ja tölk-
kien avaamisen äänet heti alusta alkaen. Matkan 
aikana opeteltiin lisäksi bussin mikin oikeaop-
pista käyttöä ja aloitettiin jo perinteeksi tullut 
excun halausmurhaajaleikki. Perinteisesti tait-
tuneen matkan extreme-osuutta tänä vuonna ei 
kuitenkaan tarjonnut lumimyrsky vaan jänni-
tystä peliin toi vaihtoehtoisesti pimeä ja kapea 
sivutie. Bussi keikkui ja tärisi tiellä kuin oltaisiin 
oltu parhaassakin huvipuiston vempeleessä. Siitä 
huolimatta perille selvittiin. Tänäkin vuonna.

Majoittuminen eteni sujuvasti ja oikeat pai-
kat kaikille vermeille löytyivät hyvin nopeasti 
kiitos ihanan lämpöisän, valoisan ja kotoisan 
mökin. Mökki olikin tänä vuonna poikkeuk-
sellisen täynnä luksusta. Osan nahistellessa 22 
sänkypaikasta, nälkäisimmät ja janoisimmat 
nimittäin pääsivät lämmittämään elintarvik-
keensa mikrossa! Telkkarikin nurkasta löytyi, 
mutta illan mittaan onneksi joku fiksu im-
meinen ymmärsi kätkeä antennijohdon.  
Näin ollen aivot pysyttiin heittämään 
narikkaan ja unohtamaan ulkopuo-
lisen maailman murheet. Pitkin iltaa 
ihmisiä halailtiin runsaasti, pelail-
tiin paljon ja saunottiin sankoin 
joukoin. Innokkaimmat taisivat 
käydä puhdistautumassa peräti 

neljä kertaa ja jokunen uskalikko liukasteli laitu-
ria pitkin järveenkin. Samalla perinteiset sauna-
laulut löysivät haastajan suloisesta Yogi nallesta 
ja hänen ystävistään kertovasta veisusta. Viisaita-
kin fiksuimmat puhuivat ja mahti-ideoita syntyi. 
Toteutusasteelle niistä tosin taisi päästä vain ker-
rassaan hieno idea huoneiden ovien teippaami-
sesta…

Aamun valjetessa mökin kaunis ympäristö 
paljastui ja vihonviimeisille uimareillekin sel-
visi tosiasia mökin sijainnista järven rannalla. 
Osa lähti seikkailemaan lähimaastoon ja aktiivi-
simmat aloittivat pallopelit heti aamutuimaan. 
Tutkimusretket paljastivat myös sen ikävän 
tosiasian, että muitakin kuin 

halausmurhaajan uhreja mökin ympäristöstä löy-
tyi. Pieni reppana metsämyyrä vai mikäliejyrsi-
jänytolikaan oli hyytynyt ketarat levällään män-
nyn juurelle. 

Päivemmällä sitten oli tarkoitus lähteä 
perehtymään paikalliseen suoluontoon. Tosiasia 
kuitenkin oli, että vielä viisitoista minuuttia en-
nen päivän retken alkua eniten suoluonnosta tie-
tävä oli vielä liki 200 km päässä. Niinpä porukka 
hajaantui erikokoisiin ryhmiin ja tutustuivat pai-
kalliseen luontoon omatoimisesti. Muutama in-
nokas lähti vielä kalastamaankin, mutta ongen-
koukkuun taisi tarttua tällä kertaa jotain aivan 
muuta kuin kaloja. 

Ruuanlaittoa varten löytyi runsaasti innok-
kaita ja keitto ilmestyi pöytään vallan vaivat-
tomasti. Luovaa ruuanlaittoa harrastavat olivat 

heittäneet sekaan muuta-

man T-makkaran, jonka saaneilla oli velvollisuus 
pussata Tomppaa. Mahtoiko näin käydä, sen 
taitavat vain asiaosaiset tietää. Lapsuudesta tu-
tut Röllin sävelmät jouduttivat vielä työntekoa 
ja iloinen häläpätihämmäähäpätihää nostatti 
hymyn ihmisten naamoille. Putkinäköjaliksessa 
päästiin myös tekemisen asteelle. Maskit saatiin 
peräti valmiiksi ja ehkä jo ensi exculla päästään 
pelaamaan.

Illalla päivän suoretki korvattiin luennolla. 
”Globaalin hiilinielun mitätöiminen turpeen 
kestävällä käytöllä ilmastonmuutoksessa” kuu-
losti hienolta, mutta jäi ehkä hieman hmm… va-
jaaksi. Sen jättämiä aukkoja bilsarit täydensivät 
onnistuneesti hyödyntämällä käsittämätöntä 
määrää tyhjänpäiväistä löpinää ja muita elämän-
viisauksia. Sauna lämpeni taas, mikä oli enem-
män kuin tarpeellista päivän ulkoilun jälkeen. 
Rannalla lämpeni myös nuotio ja kauhutari-
noiden kautta tuli testattua biologien todellista 
rohkeutta. Yleinen hilluminen, tunteet ja tuok-
sut, pelailu ja hauskanpito jatkuivat toisenakin 
iltana pitkälle aamuun.   

Sunnuntaiaamuna koeteltiin bilsareiden 
todellista kestävyyttä. Suursiivouksen aika siis 
koitti. Osallistumisprosentti kuitenkin ylitti 
odotukset ja mökki oli melkein siivottu aikatau-
lussa. Kunnioitettavaa suorastaan. Ainoastaan 
tosiasia jätesäkkien unohtumisesta kopille laittoi 
luovuuden ja pienet roskapussit tiukoille. Tun-
netustihan mikään ei ole Joensuun biologeille 
mahdotonta, ja pullo-/tölkkivuori saatiin siir-
rettyä bussin suojiin. Mattimyöhäisetkin saa-

tiin kuoriutumaan makuupusseistaan 
ja kimppavalokuvalla viimeisteltiin 
vielä reissu. Sitten kotimatka kutsui. 
Virkistyslomasta selvittiin siis kun-
nialla. Tänäkin vuonna. 

Riikka L.



Testoriikki: 
Testosteronin 10-vuotinen taival

1996-2003 Alkuvuodet

Miesvoimisteluryhmä Testosteroni teki neit-
sytesiintymisensä Mikrovilluksen pikkujou-
luissa 1996. Pikkujoulut järjesti silloin, kuten 
nykyäänkin, ensimmäinen vuosikurssi. 
Pikkujoulujen ohjelmistoon oli kuulunut 
tanssiesityksiä ja tuonakin vuonna naaras-
valtaisen alan toiveena oli nähdä sulavaa 
miesliikehdintää Goldfingerin lavalla (en-
tinen baari nykyisen kävelykadun varrella, 
silloin autotienä). Ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijoiden joukosta miesvoimisteluryh-
män päättivät muodostaa Saku Punkari, 
Teppo Puolakka ja Simo Väänä-nen. Esiin-
tymisasut eli valloittavat trikoot saatiin lai-
naksi saman vuosikurssin naisopiskelijoilta. 
Esiintymismusiikiksi valikoitui rytmikäs 
Uruilla herkutellen -vinyylitallenne, joka 
nauhoitettiin C-kasetille Sakun luona. Testos-
teroni-nimi muovautui pikkujoulujen H-hetken 
lähestyessä, nimen taisi keksiä joku vuosikurs-
sin naisopiskelijoista. Lähtökohtana Testostero-
nilla oli muokata kolmen miehen ruumiillisesti 
esitettäväksi erilaisia biologian alaan liittyviä 
termejä ja lainalaisuuksia. Periaatteena oli kun-
nioittaa klassista vakavailmeistä miesvoimistelua 
eli mörähdysten (äänisignaalien) tahdittamana 
kurinalaisesti suorittaa etukäteen sovitut kuviot. 

Testosteronin ohjelman suunnittelu ja har-
joittelu alkoivat Goldfingerin keittiön taka-
osassa noin tunti ennen ensiesiintymistä, joten 
voimistelussa oli aistittavissa myös luonnollista 
herkkyyttä (toisin sanoen hyviä bileitä ei halut-
tu tuhrata harjoitteluun). Ensimmäisen esityk-
sen kuviot ovat hämäriä muistikuvia, mutta esi-
tyksen keskivaiheilla kuului suunniteltu huuto 
”Olut”, jolloin mieskolmikko vetäytyi tiskille 
nauttimaan urheilujuomaa. Sieltä paluun jälkeen 
oli vuorossa ”B-vitamiinin imeytyminen ohut-
suolessa”. Setin loppuun kuului keittiössä jo val-

miiksi suunniteltu encore nimeltään ”Erektio”. 
Saku oli penis, Teppo vasen kives ja Simo oikea 
kives. Pikkujoulut siis huipentuivat valtaisaan 
erektioon keskellä Goldfingerin tanssilattiaa.

Ensiesiintymisensä jälkeen Testosteroni esi-
intyi aina Mikrovilluksen bileissä. Tuolloin bil-
eiden pitopaikkana oli useimmiten Aavaranta 
eli Aavis. Testosteroni esiintyi myös karonkois-
sa sekä Biologian laitoksen- ja Mikrovilluk-
sen 25-vuotisjuhlissa. BiTa -98, joka pidettiin 
Mekrijärvellä nosti Testosteronin valtakunnal-
lisesti biologian opiskelijoiden tietoisuuteen. 
Toki voimisteluryhmästä oli jo muuallakin 
kuultu, mutta tuo BITA oli varsinaisesti Tes-
tosteronin valtakunnallinen esiintulo. Testos-
teroni esiintyikin (useimmiten pyydettynä) 
Mekrin jälkeen Bitoilla mm. Hyytiälässä, 
Hailuodossa, Kannonkoskella ja Pohjassa.

Testosteronin ohjelmisto oli vaihtuvaa ja 
usein ainutkertaista. Mutta jo ensiesiintymisessä 
mukana olleet voimistelukuviot ”Olut”, ”B-
vitamiinin imeytyminen” ja encorena ollut 
”Ere-ktio” muodostivat esityksille rungon, jon-
ka ympärille muut kuviot sijoiteltiin. Muuta-
mat voimistelukuviot säilyivät kestohitteinä. 

Tällaisia uusintoina nähtyjä kuvioita olivat 
mm. ”Vortex-koeputkisekoittaja”, ”Sentrifugi”, 
”Norpan paska säkä”, ”Telkän pönttö” ja ”Hap-
pikato”. ”Erektion” ympärille viritetyt encoret 
kuuluivat tuttuun ohjelmakaavaan. Yleisön ta-
vakseen ottamat rytmikkäät ”erektio, erektio, 
erektio” -huudot siivittivätkin encoreiden alkua. 
Encoreissa ”Erektiosta” nähtiin useita muun-
nelmia, kuten ”Erektio ja paska säkä”, ”Erektio 
ja turvaseksi” sekä ”Erektio ja kylmä suihku”.

Toimintatavaksi muotoutui ensiesiintymi-
sen perinteitä noudatteleva ”keksi, suunnittele, 
treenaa ja esitä heti” eli ohjelmisto valmistui 
ja hioutui esityskuntoon juuri ennen esitystä. 
Joskus suunnittelu ja harjoittelu tosin kesti 
odotettua hieman pidemmän tovin. Sillä yhtä 
varmaa kuin esityksen loppuminen Erektioon, 
oli myös se, että joku testosteronilainen oli 
”virittyneessä mielentilassa” johtuen nautituista 
urheilujuomista. Tämän kohtalon koki jokai-
nen vuorollaan. Mutta yleisö jaksoi aina odot-
taa ja odotus palkittiin. Yhtäkään esiintymistä 
ei peruttu, vaan ne vedettiin suunnitellusti läpi.

Simo vetäytyi Testosteronista 
vuonna 1997, jolloin 

Sakun ja Tepon rinnalle liittyi Jarkko Nik-
kilä. Jarkon seuraajina toimivat aikanaan Jaak-
ko Pohjoismäki ja hänen jälkeensä Lasse 
Ruokolainen. Saku ja Teppo vetäytyivät aktii-
vivoimisteluista vuonna 2003 Joensuun Bital-
la. Voimistelukuvion ”Uutta tilalle” myötä 
siirtyivät trikoot Lauri Mankille, Hasse Hyväri-
selle ja Tomi Vainiolle. Ajan myötä Testos-
teronilla olikin tavoitteena sen toiminnan jat-
kamisen siirto opiskelijapolvelta toiselle, siis 
kuten kuorotoiminnassa, toki miesvoimiste-
lu vaan on jotenkin jalompaa. Vanhan Tes-
toste-ronin (Saku, Teppo ja Jaakko) viimeinen 
esiintyminen koettiin Vesa Paajasen karonkas-
sa vuonna 2004. Iltaa elävöitti Vesan omaa alaa 
hiponut voimistelukuvio ”Channel Arrest”.

Saku Punkari 
(Muisteluapuna Teppo ja Lauri)

2003-2005 Laurin aika

Oma urani misvoimistelun saralla alkoi 
Joensuun BiTalla 2003. Moton karsiessa 
wanhaa pois (sketsi) tuli uutta tilalle: alle-
kirjoittanut ja Hasse Hyvärinen.  Toiseksi lai-
turiksi löytyi Raision fifty-cent – Tomi Vainio.  

Testosteroni-prosessi alkoi yleensä mattojen 
syrjään vetämisellä iltana parina en-

nen h-hetkeä. Ja sit-
ten mietittiin ja 
reenattiin. Saku 
oli vilpittömästi 
vaikuttunut – 
te jopa harjoit-
telette! Teppo 
neuvoi kasvat-
tamaan kessiä, 
eihän noilla 
mahoilla saa 
mitään kun-
n i o i t u s t a . 
Tepon neu-
vosta on 



otettu vaari, voin ylpeänä ilmoittaa olevani 80 
kg:n sarjassa. Ideoiden kehittely oli hauskaa ja sa-
malla haastavaa. Tavoitteena oli yksinkertaisesti 
mahdollisimman monelle avautuva sketsi biolo-
giasta. Sen tuli olla naurattava (edes meitä), kol-
meen mieheen esitettynä, yksilauseinen dialogi ja 
toisaalta helppojen kaksimielisyyksien välttämi-
nen. Sami sai jopa yhden idean lukiessaan bio-
kemian tenttiin. Tässä kohtaa oli kai joku opetus?

 
Sketseissä seikkaili usein jyväskyläläinen 

N:nen vuoden kalabiologi. Tämä juonsi juu-
rensa sihen, että Jkyläläiset tulivat usein sa-
malla bussilla reissuille ja olivat hengen 
heimolaisia. Kalabiologille oli myös oikea esiku-
vakin Jyväskylässä: Mikko Känkänen. Terkkuja!

Uran kohokohtaa on vaikea nimetä: niitä oli 
monta! Turun BiTalla ’06 turkkulaisopiskelija 
tuli sanomaan villus-kollegalle Huovilan Hei-
dille että nyt ois joku mikrovilluksen ”juttu”. Pai-
kalle saapuvat miehet trikoissaan. Ensin turku-
laisen ilme oli pöllämystynyt, sitten oudoksuva, 
mutta kolmannessa sketsissä alkoi jo hymyilyttää.

Kyynikko kysyisi: onko mies joka hyppii 
trikoissa kaiken kansan edessä ekshibo, exe… 
ekshibitionisti, huomionkipeä vai ainoastaan 
”onnellinen”. Selitys löytynee yksinkertaisesti 
siitä, että itseään ei pidä ottaa liian vakavasti. 
Niin ja ollaanhan me ekshibitionistejakin, mitä 
sitä näin meidän kesken valehtelemaan. Raide-
rikin toi yleensä mallasta kurkun kostukkeeksi.

Omalla kaudellani kokoonpanot vaihtelivat 
kuin Deep Purplessa konsanaan. Laitureina 
olivat:

2003-2004 Hasse Hyvärinen, Tomi Vainio: 
Mikrovilluksen 30-v. gaala syksyllä 2003, Pik-
kujoulut 2003

2004-2005 Hasse Hyvärinen, Sami Reijonen: 
Oulun BiTa 2004, Pikkujoulut 2004, Antihu-
manistibileet 2004, Biologian ja Maantieteen 

opettajien liiton kevätpäivät Kolilla 2005, Pik-
kujoulut 2005 

2005 Sami Reijonen, Lasse Ruokolainen: 
Helsingin BiTa keväällä 2005

Lauri Mankki

2005-2007 Nykyisyys ja tulevaisuus 

Vuoden 2005 syksyllä testosteroniin liittyi 
uusia jäseniä kaksi, Toni Sairinen ja Aleksi Olli. 
Kokelaiden ensiesiintyminen yhdessä Tom-
pan kanssa tapahtui villuksen pikkujouluissa, 
jossa sketseinä oli mm. ”ravintoketju” ja ”hir-
vikärpänen.” Nämäkin oli ilmeisesti jonkinlai-
sia variaatioita edellisten esittäjien keksimistä 
sketseistä. Tätä ennen uusille bilsareille Testo 
näyttäytyi tutustumisillassa Kerubin Kuppilas-
sa Tonin, Tompan ja Hassen voimin. Seuraa-
vana päivänä Hasse sai ilmeisesti tarpeekseen, 
pakkasi kamansa ja muutti pysyvästi pois Jo-
ensuusta polttaen sillat takanaan. :D (hän 
muutti Helsinkiin opiskelemaan toim. huom.)

Pikkujoulutauon jälkeen Team Testosteroni 
pääsi näyttämään kyntensä maantieteilijöiden ja 
bilsareiden yhteisessä juhlassa Auroran saunati-
loissa, joissa sketseinä toimivat mm. ”Coriolis-
voima” ja ”eroosio” höystettynä parhaimmilla 
biologisketseillä. Tässä tilaisuudessa Teston vi-
rallisena managerina toimi (monen vuoden 
kokemuksella toim. huom.) Lauri Äm(mä). 
Esitys vaati muutaman maantieteilijäfuksin 
uhraamisen Testojumalalle, let them R.I.P.

Kokoonpanon Toni, Lauri ja Aleksi (Tomppa 
korvattiin Laurilla, joka lähti tai jonka piti lähteä 
viettämään eläkepäiviään Karibialle esiintymi-
sen jälkeen toim. huom.), varsinainen joutsen-
laulu tapahtui kuitenkin vasta vuoden 2006 kev-
ään BiTassa Turussa. Sketsejä hiottiin 6 tuntia 
päivässä joka päivä kaksi kuukautta putkeen (n. 

1/2h ennen esitystä keksittiin suurin osa toim. 
huom.), jottei tämä hieno tilaisuus valuisi huk-
kaan. Ja yleisö sai mitä tilasi. Omasta mielestä-
ni paras esityksemme osui juurikin tälle BiTalle, 
jossa sketseinä toimivat esim. ”Aurajoki”, ”hullu 
metso” ja ”mikroskopointi”, joka meni juuri niin 
huonosti kuin oltiin harjoiteltu. Mutta yleisö 
tykkäsi. Esityksen jälkeen takahuoneessa Teston 
poikia haastateltiin paikalliseen lehteen eli Tu-
run Sanomiin (Oululaisten bilsareiden omaan 
julkaisuun toim. huom.) ja bändäreitä potkittiin 
ulos ovista ja ikkunoista, kun ei sekaan mahtunut.

BiTan jälkeen Testoa vietiinkin sitten melkein 
joka paikkaan, aina ei edes kysytty, onko poi-
jaat valmiina esiintymään vai eivät. Mutta aina 
tarpeen tullen on Testoryhmä saatu kasaan 
(minkä todistaa BiTa -07:n ”epävirallinen” ko-
koonpano Lauri, Hans ja Ilikka). BiTa 2006:n 
jälkeen Testo on esiintynyt vuoden 2006 pikku-
jouluissa kokoonpanolla Tomppa, Aleksi ja Ilk-
ka (Sirkka toim. huom.). Näihin pikkujouluihin 
keksittiin yksi historian hauskimmista sketseistä 
nimeltään ”Valas rannalla” (vaihtoehtoisesti 
”Tompan paska säkä” tai ”Greenpeace” toim. 
huom.). Lisäksi hauskutettiin yleisöä ai-nakin 
muunnellulla versiolla ”Hullusta metsosta” ja 
perinteisellä ”Susi suojelualueen rajalla”. Teston 
tarina jatkui BiTa -07:lla Jyväskylässä, jossa esi-
intyi siis kaikkien ennakko-odotusten vastaisesti 
jo eläkkeelle siirtyny Lauri yhdessä Ilkan ja Han-
sin kanssa. Ja esitys up-
posi yleisöön kuin kuuma 
veitsi Créme Bónjouriin. 

Syksyllä 2007 Teston 
kokoonpanoksi muo-
dostui taas tuttu Tomp-
pa, Aleksi ja Ilkka, 
jotka esiintyivät fuksi-
aisissa yli kymmenen 
uuden sketsin voimin 
(mieleeni ei nyt vaan 
muistu yhtäkään 
:D). Kaiken kaik-
kiaan ura Testossa 

oli oikein antoisa niin kauan kuin sitä kesti. Pik-
kulinnut ovat jo kertoneet, että uusi sukupol-
vi on lopullisesti syrjäyttämässä vanhat ja raih-
naat konkarit, jotka suosiolla jättävät paikkansa 
uusille ja innokkaille esiintyjille. Toivottavasti 
perinne jatkuu vielä ainakin seuraavat kymme-
nen vuotta, niin kuin tähänkin asti. Seuraavan 
kerran muistellaankin sitten vanhuudenkodissa 
kuinka me nuorina ja viriileinä.. äh, antaa olla. 

Kaudet 2005-2007
2005 Syksyllä Lauri, Hasse ja Toni Sairinen
2005 Pikkujouluissa Toni, Tomppa ja Aleksi
2006 Aleksi, Toni, Lauri: Laurin jäähyväiskeik-
ka Turun BiTalla syksyllä 2006
2007 Hans Miettinen, Ilkka Sirkka ja Lauri:
Laurin comeback-keikka Jyväskylän BiTalla
2007 Syksy Tomppa, Ilkka ja Aleksi
2007 Pikkujouluissa Ilkka, Teemu ja Eeki
2007 - 2027 ???

Aleksi Olli

P.s. Suurin osa meidän aikamme sketseistä 
oli Tompan ja Laurin keksimiä, vaikka toki To-
nillakin oli osansa sketsien muodostumisessa 
yhteisiksi hyviksi.

Testoriikki jatkuu...



Atavismi: Biotieteiden tiedekunta tarkasteltuna 
käyttäytymisevolutiivisesta näkökulmasta

Jotkut tutkijat väittävät, että ihminen on 
polveutunut eläimistä. Siksi meidän yhteiskun-
nassamme olisi siis muka nähtävissä yhtäläi-
syyksiä eläinlaumojen kanssa. Tarvitseeko ih-
misyhteisö johtajan toimiakseen tehokkaasti? 
Työnjakoa havaitaan mehiläisyhteisöissä, entäpä 
ihmisyhteisöissä? Uuden tulokkaan saapuminen 
herättää nisäkäslaumoissa aina varovaisuutta ja 
mielenkiintoa. Tunnistatko itsesi? Näitä asioi-
ta tylsyydessään miettineet joensuulaiset asian-
tuntijat ovat rakentaneet idean siitä, mitä kivaa 
saataisiin aikaan, jos Biotieteiden tiedekunta toi-
misi eläinyhteisön tapaan:

Keväinen aamu 
sarastaa pohjoiskarjalaisessa metsässä Joensuun 
kaupungin keskustan reunamilla, yliopistoka-
dun kulmassa. Huurre roikkuu vielä raskaana 
ilmassa. On vasta huhtikuun alku. Ei siis täysi 
kevät vielä. Auringon kultaiset säteet resonoivat 
jylhissä punatiilisissä seinissä, kun Biotieteiden 
lauma valmistuu päivän askareisiin.

Aamun ensimmäinen tehtävä kuuluu johta-
jalle: vielä unet silmissään hän nousee kol-
moskerroksen latva-asumuksestaan - alueen 
korkeimmalta paikalta josta voi tehokkaasti 
tarkkailla ympäristöä vaarojen varalta – ja merk-
kaa tiedekunnan jokaisen kulman jotta jokainen 
tunkeilija voi haistaa, että kyseessä on hänen re-
viirinsä. Sen jälkeen seuraa huutoa ja rintakehän 
takomista sisältävä uhkailunäytös tiedekunnan 
katolla, ”minun reviiri”. Reviirin alemmilla ok-
silla nukkuneet lauman jäsenet alkavat heräillä. 

Ensimmäinen tarve heti herättyään on juoda 
ja käydä tyhjennyksellä. Heräilyyn menee aikan-
sa, mutta päivä ei odota; paljon on tehtävää en-
nen kuin aurinko laskee. Jokaisella lauman yk-
silöllä on oma tehtävänsä ja se pitää hoitaa, jotta 
lauma selviytyisi. Tämä ei ole iso lauma. Suu-
rimmat löytyvät 400 kilometrin päästä eteläran-
nikolta. Kuitenkin jo tämänkin kokoinen lau-
ma vaatii tietyt erikoistumistehtävät: Ravintola 
Kuutin henkilöstön naaraat lähtevät jo varhain 
metsästämään ruokaa, jota lauman muut jäsenet 
voisivat myöhemmin syödä kyllikseen. Lauman 
tärkein päämäärä, lisääntyminen, vaatii suuren 
määrän resursseja ja aikaa.

Tässä laumassa eletään pohjolan oloissa 
tarkasteluna perin omalaatuisella vuosirytmillä: 
joka syksy lauman väkiluku kasvaa sysäyksellä 
kun arvioilta 30 uutta fuksia liittyy riveihin. 
Koska tämä sijoittuu syksylle, on selvää että en-
simmäisestä talvesta tulee rankka ja poikasmääriä 
karsiva koettelemus monille uusille. Jo muu-
taman vuoden eläneet yksilöt ovat oppineet 
keräämään rasvavarastoja talven niukkuuden 
varalle, mutta epäonni on elämän ainainen seu-
ralainen ja myös monet vanhemmatkin yksilöt 
joutuvat sydäntalvella koville. 

Kevät kuitenkin koittaa ja niin myös aktii-
visuus lisääntyy. Eräs varma kevään merkki ovat 
erauspoikaset: laumasta erkaantuvat täysi-ikäiset 

yksilöt. Joka kevät aina muutama lauman jäsen 
saavuttaa sukukypsyyden ja valmistuu opin-
noissaan. Koska laumalla on suuri työ kasvattaa 
nuorempia jäseniään, ajetaan valmistuneet yk-
silöt ulos yleensä kivittämällä ja hirveän huudon 
säestämänä, jopa ko. yksilöiden viime metreistä 
huolehtineet gradun- ja kandinohjaajat teke-
vät valehyökkäyksiä viestittääkseen, että on aika 
lähteä. Etenkin sukukypsät pariutumattomat 
koiraat ajetaan topakasti ulos laumasta. Ainoa 
toivo jäädä laumaan on osoittaa tarpeellisuuten-
sa löytämällä vanhempi yksilö, jolle alkaa tehdä 
väitöskirjaa.  Karkotetuilla nuorilla on ainoana 
mahdollisuutena löytää uusi lauma, johon si-
joittua, mutta väliajan joutuu kukin selviämään 
omillaan. Se on elämän kova koulu. Monet me-
nehtyvät. 

Mutta mitäs tämä on? Tiedekunnan pääov-
elta kuuluu kovaa meteliä. Ryhmä metsätieteen 
nuoria uroksia on saapunut tutkimaan. Biotiete-
iden koiraat alkavat heti takoa rintaansa ja hei-
tellä oksia tunkeilijoita päin. Syntyy riita. Lui-
ta ei murreta. Kysymys on uhittelusta. Tilanne 
rauhoittuu kun joku tiedekunnan vanhemmista 
yksilöistä säntää murahdellen pukarien keskelle. 
Nämä reviiririidat ovat tavallisia tässä yhteisössä. 
Vieraat naaraat herättävät mielenkiintoa. 

Päivän tärkein tapahtuma on opetus. Se tähtää 
vääjäämättä lauman jäsenien valmistumiseen. 
On opittava pärjäämään avoimilla markkinoilla. 
Kuitenkin iltapäivän kuumina hetkinä levätään. 
Aikaa on keskinäisten suhteiden hoitoon. Seuraa 
sukimista. Kahvinjuomapaikka houkuttelee 
nuoria alas oksilta kerääntymään maan tasalle. 
Siinä heillä on aitiopaikka tehdä sitä mitä suku-
kypsät nisäkkäät tekevät parhaiten. Nukkua. Ja 
sukia.   

Ilta saapuu ja yksi toisensa jälkeen lauman 
yksilöt vetäytyvät tahoilleen. Kakkoskerroksen 
kurssilabrasta paistaa valo. Eräs kasvifysiologian 
ryhmä siellä vielä opettelee selviytymiskikko-
ja. Yhteisö on päivävoittoinen: yöllä nukutaan; 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kakanjauhanta-artikkelissa oli yhdistetty 
seuraavien eläinlajien laumakäyttäytymisiä: lei-
jona, susi, gorilla, simpanssi, paviaani ja norsu. 
Löydätkö itsesi? Yhtymäkohdat tiedekuntamme 
oikeisiin ihmisiin ovat puhdasta yhteensat-
tumaa. Ketään ei toivottavasti loukattu, ei edes 
eläimiä, artikkelia kirjoitettaessa. Kirjoittaja on 
itse biotieteiden lauman ympärivuorokautista 
työtä tekevä nuori delta-uros, joka on kuin artik-
kelinsa: tunnepitoinen mutta kiireellä väsätty.

Iivari Laakkonen



Vaihtarin tarina: 
My sweet Louisiana

God bless America! Terveisiä ystäväiset, täältä 
ameriikan ihmemaasta! Lukukausi Louisiana 
State Universityssä on mennyt niin nopsaan että 
en edes tajua, että kohta oon jo takaisin kotona. 
Mitä ihmettä? Onko jo joulu? Tartteeko mun 
oikeesti tulla takas Suomeen? Mutta ensiksi voi-
sin jakaa vähän mietteitä täältä rapakon takaa:

Viihdyn liiankin hyvin täällä ihanan 
lämpimässä kesäsäässä palmujen ja isojen tam-
mien keskellä. Vieläkin on päiviä, jolloin 
lämpömittari näyttä 25-29 astetta (Celsiusta, 
EI Fahrenhaitteja!) Ihanaa! Ja paikalliset ovat 
oikeesti mukavia! Ihmiset on  vähän niin kuin 

rakkaassa Joensuussa: kaikki juttelee kaikille 
ja hymyä ei tartte kaukaa hakea. 

Helpottaa kummasti 
eloa ja oloa. 

Täällä kaikki tosiaan tuntuu olevan suurem-
paa: kaupungit, autot, tiet, ateriat, ihmiset… 
No ei aivan kaikki, mutta siltä se näin pik-
kukaupunkilaisen mielestä näyttää. Ja ihan 
kaikkialle tarttee mennä autolla, ellei ha-
lua kummeksuvia katseita pyörän selässä.

Jaa mitä täällä sitten on tullu tehtyä. Hmm, 
joku sanoi että oon vaihto-opiskelijana täällä, 
mutta mitä toi opiskelija-sana tuossa tekee? Voi-
sin ehkä muokata tota titteliä vähän nykyaikai-
sempaan muotoon: vaihto-kokemustenkerääjä 
olisi varmaan kuvaavampi ilmaisu. Kiirettä pitää, 
jos haluaa ottaa irti kaiken mahdollisen, ja sen 
oon kyllä tehny. Pää kolmantena jalkana kohelta-
nut paikasta toiseen ja häppeningistä seuraavaan. 
Tietty viikoittaisten tenttien sallimissa rajoissa…

Tenttejähän sitten kyllä riittää ihan enemmän 
kuin tarpeeksi. Melkeinpä joka viikko on 

tentti ja kaikilla kursseilla on 
vähintään kaksi 

t e n t -

tiä lukukaudessa. Useimmat biologian kurssit 
teettää neljä tenttiä/lukukausi, kä-kääk! Systee-
mi tällä pakottaa opiskelemaan, joka on toisaalta 
kyllä ihan hyvä. Mut kotiläksyjä en käsitä! Paluu 
peruskouluun: nää opet rakastaa kotitehtäviä! 

Onneksi koulu on vaan pieni osa elämää, 
vaikka asunkin kampuksella. Tapahtumaa riit-
tää ja kemuja! Vaihtarit ei oo turhaan kuului-
sia ehtymättömästä pileinnosta ja sitä täällä 
riittää. Yliopistoalue on valehtelematta saar-
rettu erilaisilla baareilla ja ravintoloilla. Jos 
ei oo luvassa kotibileitä, niin väki suuntaa 
muutaman korttelin päähän jammailemaan.

Parhain bilepäivä on ehdottomasti jalka-
pallon kotipelipäivä, jolloin LSU Tigers are 
kicking ass! Sopivasti osuu aina lauantaille 
ja ennen ottelua väki tulee grillaamaan ja 
hengailemaan kampusalueelle (lue: juomaan 
laillisesti kaljaa koulun pihamaille) = Tailgat-
ing. Elikkä ottelufiilistä haetaan jo aamusta al-
kaen ja innokkaimmat pystyttivät telttansa ja 
katoksensa jo perjantaina. Päivän värit olivat eh-
dottomasti purple & gold (LSU:n värit), elikkä 
kampus lainehtii keltaisissa ja liiloissa aallois-
sa. Päivän aikana erilaiset ulko- ja juomapelit 
ovat kova sana: beerpong on ehdoton suosikki!

Jalkapallo on koko elämä 
täällä: kaikki puhuu siitä, pitää 
LSU-vatteita päivittäin yms. 
Eikä ihme: tänä vuonna ol-
laan oltu ranking listan yk-
kösiä melkein koko luku-
kauden, voitettiin etelän 
mestaruus ja tammikuussa 
luvassa koko maan mestar-
uusottelu! Puitteet tällä 
ovat hulppeat, stadionii-
in mahtuu 90 000 katso-
jaa (ja nämä kaikki to-
siaan tailgeittaa ennen 
peliä). Ja meillä on oma 
oikee tiikeri, Mike VI!

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja Ko-
to-Suomi kutsuu. Valehtelematta voin kyllä 
sanoa, että olo täällä on ollut ihan paras-
ta aikaa ikinä! Vähän sama fiilis kuin fuksi-
vuonna kun kaikki oli uutta ja ihmeellistä… 

Hyvää joulua kaikille ihanille villuksille!

Terkuin: that crazy Finnish girl
Marjo



10 syytä lähteä Etelä-Afrikkaan
Tähän artikkeliin on listattu 10 (kymmenen) 

parasta syytä ostaa lentolippu, ja lentää lomalle 
kohti Etelä-Afrikan savanneja. Voin melkein 
lyödä vetoa, että kun siellä kerran käy, sinne ha-
luaa aina palata. 

1. Lämpö
Suomalaisia ei ole luotu elämään 34 asteen 

(celsiusta) lämpötilassa, mutta hei, voiko joku 
oikeasti väittää, että viihtyy paremmin -30 asteen 
pakkasessa!? Kaiken lisäksi Etelä-Afrikassa on 
paljon auringonvaloa, mitä täällä joutuu etenkin 
syksyisin odottamaan viikkotolkulla. 

2. Ravintolat
Ravintolat eivät ole oikeastaan sen ihmeel-

lisempiä kuin täällä meilläkään. Itse asiassa Kru-
gerin kansallispuistossa ravintoloissa oli yleen-
sä onnetonta länsimaalaista ruokaa ja surkea 
palvelu, ja pöydällä hyppi iso kasa lintuja. Mut-
ta kun vierailee jossakin hiemankin isommassa 
kaupungissa, niin kannattaa välittömästi suun-
nistaa ravintolaan. Tämä siksi, että 10 eurolla 
syö vatsansa täyteen pippuripihvillä ja saa päälle 
vielä tuopin kylmää olutta. Pippuripihvi Suomen 
ravintoloissa maksaa lähes poikkeuksetta yli 20 
euroa…

3. Linnut
Tämä tietysti vain niille jotka ovat ollenkaan 

lintuihin hurahtaneet. Lajimäärä on eteläisessä 
Afrikassa 951, ja Krugerin kansallispuistossakin 
voi tavata yli 400 lajia. Yksilömäärät ovat sitäkin 
huikeampia, ja 95 prosenttia lajeista on muita 
kuin mitä Suomessa pääsee näkemään. Turhaan 
ei Etelä-Afrikkaa kutsuta yhdeksi maailman lin-
tuparatiiseista.

4. Harvinaiset eläimet
Jokaisen (yhtään täysijärkisen) biologin 

märkä uni on ollut nähdä villi leijona, hyeena, 
leopardi ja villikoira tai ainakin joku näistä. Se 
on aivan mahdollista matkustamalla Etelä-Af-
rikkaan. Tunne jonka saa tällaisen mielettömän 
hienon eläimen nähtyään on sanoinkuvaama-
ton. Muisto elää mielessä koko loppuelämän ja 
sitä voi sitten vanhoilla päivillä kertoilla lapsen-
lapsilleen: ”Tiesittekö et ukki onkin nähny ihan 
oikeen lepardin!”

5. Kaikki muutkin eläimet
Loppujen lopuksi on kuitenkin hienoa aina 

kun näkee minkä tahansa eläimen. Biologien 
pitäisi mielestäni aina olla innoissaan Suomes-

sakin, kun he näkevät kuinka 

yleisen eläimen tahansa. Afrikassa vain eläin-
ten määrä on aivan toista luokkaa. Siellä on 
satapäisiä (hyvällä tuurilla tuhatpäisiä) puh-
velilaumoja, impaloita enemmän kuin pystyy 
laskemaan, seeproja, pikkuantilooppeja, kirah-
veja, norsuja, sarvikuonoja, krokotiilejä, hippo-
ja, hämähäkkejä, hyönteisiä ja kaikkea muuta. 
Etelä-Afrikassa voit nähdä kaikkea mitä olet 
Avaran Luonnon savannijaksoissa nähnyt, ja 
ihan oikeasti, livenä!

6. Vasemman puoleinen liikenne
Heh, mielestäni vain jokaisen pitäisi ain-

akin kerran elämässään kokeilla ajaa väärällä 
puolella tietä suurkaupungin kuusikaistaisella 
tiellä ruuhka-aikaan samalla kun kadulla hyp-
pelee krääsäkaupustelijoita ja yrität löytää 
tien maanosan suurimpaan kauppakeskuk-
seen. Sen jälkeen Joensuun aamuruuhkat 
tuntuvat aika heppoisilta. 

7. Tuoreet hedelmät
Kuinka moni on ostanut Suomessa 

kotimaisia ananaksia? Ei varmaan kovin 
moni, ellei ole käynyt hieman vieraile-
massa Botanialla hämärissä aikeissa. Voin 
kertoa että jos täällä niitä pystyttäisiin 
viljelemään, ei vuosittainen itsemurhalu-

ku olisi lähellekään 

niin suuri. Taivaallisen hyviä! Kaiken lisäksi 
ne ovat Afrikassa viisi kertaa halvempia. Ei siis 
pelkästään ananakset, vaan kaikki hedelmät.



8. Alkoholi
Alkoholi on samaa melkein missä tahansa 

maailmassa. Erona Suomeen on kuitenkin sen 
saatavuus ja hinta. Missä tahansa ruokakaupassa 
on hyllyissä niin paikallisia viinejä ja oluita kuin 
Euroopasta tuotuja viskejä. Valikoimat ovat sa-
maa luokkaa kuin normaalissa Alkossa, mutta 
hinta on paljon paljon ystävällisempi. 5 litraa 
viiniä pahvilaatikossa maksaisi Suomessa ehkä 
noin 30–40 euroa. Etelä-Afrikassa 6 euroa! Laa-
dusta en tarkemmin tiedä, mutta hyvää se oli, 
ei mitään valittamista. Baarissakin pystyy tar-
joamaan koko pöytäseurueelle kierroksen me-
nemättä vararikkoon, ja juomassakin on kolme 
kertaa enemmän potkua kuin vastaavassa drin-
kissä meillä. Tietysti on makuasia pitääkö siitä 
mitä saa…

9. Aamut
Etelä-Afrikassa on pakko herätä aikaisin, ja 

kun pystyy heräämään aikaisin, voi olla tyy-
tyväinen siihen, ettei tuhlannut päiväänsä nuk-

kumiseen. Tämän lisäksi auringonnousu (myös 
lasku) on kaunista katseltavaa. Aamun ensim-
mäiset säteet saavat luonnon heräämään, lin-
nut laulamaan ja yön viileyden kaikkoamaan. 
Ensimmäiset safarille kerkeävät autokunnat 
voivat törmätä tiellä loikoileviin leijoniin tai 
hyeenoihin. Tunnin myöhemmin heränneet 
jäävät luultavasti nuolemaan näppejään.

10. Valokuvaus
Jos satut harrastamaan ollenkaan valokuvaus-

ta ja omistamaan edes jonkinlaiset laitteet kuvi-
en ottamiseen, niin Etelä-Afrikka palkitsee aivan 
varmasti. Kuvattavaa on päivässä niin paljon että 
illalla ei enää muista mitä aamulla tuli kuvattua. 
Illan rusko heittää savannin ylle taianomaisen 
valon, jolloin saatat onnistua saamaan elämäsi 
valokuvan jostakin kauniimpaakin kauniimmas-
ta luontokappaleesta.

Risto Eronen
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Luonnontieteiden opiskelija, 
moraali ja yhteiskunta

Meistä harva rinnastaa eettisiä kysymyk-
siä: ”Mikä on oikein?”, ”Mikä on hyvää?” tai 
”Toiminko rehellisesti?” luonnontieteiden 
opiskeluun tai omaan itseensä luonnontieteiden 
opiskelijana. Puhtaasti ontologisesti ihmisenä 
näitä näkemyksiä luonnollisesti pohditaan yksin 
tai yhdessä – kaljan kanssa tai ilman. Esitetään 
teorioita, väitteitä ja argumentteja. Joku pohjaa 
moraaliaan hyve-etiikkaan, toinen Hammura-
bin lakiin, kolmas ehkä raamatun kymmeneen 
käskyyn ja neljäs kenties satanismiin. Yhtä kaik-
ki, biologian filosofian ja historian kurssilla 
jätetään pois se tosiasia, että meillä opiskelijoina 
ja myöhemmin ammatissa toimiessa on valistuk-
sellista ja moraalista vastuuta yhteiskunnassa toi-
sia ihmisiä kohtaan.

Me kaikki tiedämme, että tieteen ja erityi-
sesti luonnontieteen tutkimus, opetus ja kehi-
tys perustuu empiristiseen ja deterministiseen 
filosofiaan joiden pohjalta laaditaan hypoteese-
ja, teorioita ja aksioomia. Lyhyesti sanottuna 
luonnontieteiden opiskelijana meidän yksi suu-
rimmista kiinnostuksen aiheista on pakko olla 
tutkimuksen kohteena oleva havainnoitava on-
tologinen maailma ja todellisuus, josta voimme 
tehdä kausaalisuussuhteisia havaintoja. Yk-
sinkertaistettuna, tarvitsemme todisteita. Luon-
nontieteiden opiskelu, opetus ja tutkimus vaatii 
tietoteorian periaatteiden pohjalta tieteellistä 
skeptistä näkemystä maailmasta, koska emme 
voi perustella kausaalisuutta mielikuvituksella.

Me tiedämme havainnoinnin kautta, että lin-
tu lentää siipiensä liikuttamisella kehittämänsä 
nosteen ansiosta, eikä taikuuden. Me tiedämme 
kokeiden ansiosta, että eräät yökkösperhoset et-
sivät parittelukumppaneita feromonien avulla, 
eivät telepatian. Me tiedämme kokeiden ja ha-
vaintojen perusteella, että DNA on olemassa ja 
sen monimutkainen rakenne koostuu neljästä 
eri emäksestä ja näitä sitovista molekyyleistä. 

Me tiedämme, että DNA välittää sukusolujen 
välityksellä perinnöllisen informaation isältä ja 
äidiltä lapseen ja perinnöllisyyttä tutkinut au-
gustinolaismunkki Gregol Mendel loi perinnöl-
lisyyden tutkimukselle matemaattisen pohjan, 
jonka perusteita käytetään vielä nykyäänkin. 
Luonnonvalinnan käsite yhdistettynä edellä-
mainittuihin faktoihin luo synteettisen evoluu-
tioteorian perustan, jonka valossa puolestaan 
useilla biologisilla faktoilla on syynsä. Jos olet 
luonnontieteiden opiskelija ja epäilet nykyaika-
na evoluutioteorian tieteellistä pohjaa ja periaat-
teita, epäilet varmasti myös sitä onko Aurinko 
tähti.

Jokaisen peruskoulun käyneen ihmisen pitäi-
si tietää yllämainitut asiat, onhan ne kerrottu 
biologian tunnilla yläasteella. Tavallisen kansa-
laisen biologinen tietämys on usein pelkän pe-
ruskoulun tietojen varassa ja rajoittuu mahdol-
lisesti ylläolevaan tietoon. Tästä alkaa meidän 
luonnontieteiden opiskelijoiden valitukselli-
nen ja moraalinen vastuu tieteen edustajina. Me 
osaamme kertoa monesta biologian osa-alueesta 
mikä on totta ja mikä tarua. Tieto on valtaa ja 
luonnontieteilijän pitää käyttää valtaansa rehel-
lisesti ja oikeudenmukaisesti.

Peräänkuuluttamani skeptinen elämänasenne 
ja moraalinen vastuu on lähempänä tosielämässä 

kuin luulettekaan. Kun te saatte jälleen keski-
viikkona Heilin mukana mainospostiläjän niin 
sieltä saattaa löytyä Easy Shopping –lehtinen, 
jossa myydään parantavia magneettipohjalli-
sia, kateenkorvan aktivoivia hiustenkasvulääk-
keitä, homeopaattisia valmisteita tai laihduttavia 
lämpötärinävöitä. Valistunut luonnontieteiden 
edustaja kääntää lehdensivua hörähtäen, koska 
hänen pitäisi tietää kyseisten asioiden olevan 
huuhaata ja tietämättömien huijausta. Isäsi, äiti-
si, sisaruksesi tai naapuruksesi eivät näitä asioi-
ta välttämättä tiedä ja vilpittömästi mainoslau-
seisiin uskoessaan joutuvat kenties huijatuiksi. 
He eivät osaa aina erottaa mikä mainoslause on 
valetta tai mahdollinen ad hoc –argumentaatio 
virheellistä.

Myönnettäköön että suurin osa kyseisistä 
tuotteista on täysin harmittomia siitä syystä, 
että ne eivät yksinkertaisesti toimi tai vaikuta 
millään tavalla. Parantavat magneettipohjal-
liset ulkoilukenkiinsä ostanut isäsi nauttii plase-
boefektistään ja toteaa, että kylläpä taas varpais-
sa veri kiertää hyvin – kuten se aina liikunnan 
yhteydessä kiertää. Hiustenkasvu-uutetta os-
tava ystäväsi mahdollisesti pettyy, homeopaat-
tisia valmisteita käyttävä äitisi jokasyksyinen 
nuhakuume parantui jälleen kerran ihme kyllä, 
kuten se on parantunut joka vuosi viimeisen 50 
vuoden aikana ja lämpövärinävyötä käyttävä 
siskosi on yhtä lihava kuin ennenkin ellei hän ala 
vyön käytön yhteydessä liikkumaan enemmän 
ja muuta ruokavaliotaan parempaan suuntaan. 
Huomaatte, että saavutaan rajalle, jossa luon-
nontieteitä opiskelevan ihmisen pitäisi toimia, 
avata suunsa ja ystävällisesti pyytää sukulaista tai 
ystävää säästämään rahansa. Kenenkään meistä 
ei pitäisi arkailla huuhaa-tuotteiden tai –palve-
luiden paljastamisessa.

Oma fyysinen ja psyykkinen terveys on jokai-
selle ihmiselle varmasti se tärkein asia maailmas-
sa ja mikä tahansa tuote tai laite, joka mainok-
sen mukaan vaikuttaa ihmisen terveyteen pitäisi 
saada teissä aikaiseksi välittömän puolustusreak-
tion. On olemassa sellainen mukava biologian 

osa-alue kuin lääketiede, jonka päätehtävä on 
patologisten tilojen tutkiminen ja terapeuttis-
ten hoitomuotojen löytäminen tieteellisen 
tutkimuksen kautta. Lääkkeitä ei myydä ap-
teekeissa: ”Koita tätä, tämä voisi ehkä toimia.” 
–periaatteella. Lääkkeet, jotka lääkärisetä tai 
–täti määrää ovat käyneet läpi mahdollisesti 
jopa vuosikymmenen kestävät kokeet ja tilastol-
liset analyysit, joissa niiden teho on osoitettu. 
Osaan sairauksista ei tunneta lääkettä tai paran-
nuskeinoa ja näissä tapauksissa epätoivoinen ih-
minen voi kääntyä arveluttavien hoitomuotojen 
tarjoajien puoleen. Suomestakin löytyy surul-
lisia esimerkkejä tapauksista, joissa vaihtoehto-
isten hoitomuotojen tarjoaja on saanut vahin-
koa aikaan. Tässä jonkun aikaa sitten Suomessa 
oli tapaus, jossa jonkun omalaatuisen filosofi-
an omaksunut vaihtoehtolääketieteen kannat-
taja oli suositellut diabetesta sairastavan lapsen 
vanhempia lopettamaan insuliinin antamisen 
lapselle ja määrännyt hoidoksi kuhnekylpyjä 
sillä seurauksella, että lapsi kuoli insuliinishok-
kiin. Jotta vastaavilta ikäviltä tapahtumilta tu-
levaisuudessa vältyttäisiin, niin kehottaisin 
jokaista pitämään silmänsä ja korvansa auki mitä 
teidän lähipiireissänne tapahtuu, mitä hoito-
muotoja käytetään, mihin vaivaan, ja ovatko ne 
laillisia. Ihminen, joka ei tiedä tiettyjä perustie-
toja biologista, fysiikasta ja kemiasta uskoo si-
nisilmäisesti lähes kaiken mitä hänelle kerro-
taan, kunhan teksti sisältää paljon lääketieteen 
ja biologian termejä. Yleensä perusteluna kysy-
mykseen: ”Miksi sinä ostit tätä tuotetta?” on : 
”En minä ajatellut, että myyjä voisi valehdella”.

Samaa skeptistä periaatetta voi ja pitää so-
veltaa myös arveluttavien elämänfilosofioiden 
ja -katsomuksen tarjoajiin. Tarkoitan tällä 
uskontoja – laajemmin määritettynä mitä ta-
hansa dogmaattista uskomusjärjestelmää, joka 
pohjaa filosofiansa mielikuvitukseen ja  ihmis-
ten tekemisten kontrollointiin. Tässä tekstissä 
tarkastelen lähinnä Lähi-idän alueella kehitty-
neitä uskontoja: islamia, juutalaisuutta ja kris-
tinuskoa, koska kyseisten uskontoryhmien edus-
tajia on Suomessa eniten. 



Pieni fiktiivinen tarina... Aamulla Lähi-idässä 
pysäkiltä bussiin nousee nuori mies. Hänellä on 
päällään pitkä takki ja on muuten pukeutunut 
aivan tavanomaisesti. Bussi matkustaa eteenpäin 
ja kohta koko bussi on täynnä työpaikoilleen 
matkalla olevia ihmisiä. Nuori mies hymyilee ja 
painaa nappia. Hän räjäyttää kehoonsa teipatut 
räjähteet, bussin ja 50 kanssamatkustajaansa tu-
lipalloksi. Takin taskuissa olleet kuulalaakerit, 
naulat ja rotanmyrkky täydentävät tuhoa lähi-
alueella ja vammauttavat kymmeniä lisää. Nuo-
ren miehen vanhemmat ovat aluksi murheellisia 
poikansa poismenosta mutta iloisevat sen jälkeen 
hänen pääsystään parempaan paikkaan, jossa 
hän alkaa valmistella vanhempiensa ja sukulaist-
ensa siirtymistä tuonpuoleiseen. Me emme tiedä 
tuosta nuoresta miehestä juuri mitään. Mikä 
oli hänen ammattinsa, koulutuksensa, ikänsä? 
Oliko hän naimisissa? Mitä hän harrasti? Mik-
si on silti älyttömän helppoa, niin helppoa että 
voisit laittaa siitä pääsi pantiksi, arvata kyseisen 
miehen uskonto? Ja miksi miehen uskonnolla on 
merkitystä tässä tapauksessa?

Suomessahan on uskonnonvapauslaki ja 
jokaisella on luonnollisesti vapaus uskoa mihin 
ikinä haluaa mutta ko. laki ei sulje pois kritiikin 
esittämistä uskontoja kohtaan. Uskonnoilla on 
mielenkiintoinen tapa immunisoida itsensä kes-
kusteluilta kehäpäätelmillä tai mainitsemalla: 
”Kuka tahansa joka tätä epäilee on jo paholaisen 
vallassa ja paha” tai ”Autuaita ovat ne, jotka us-
kovat vaikka eivät näe.” Moderni tapa on väittää, 
että uskonnot ja tiede vastaavat erilaisiin kysy-
myksiin maailmasta ja uskontojen ei näin ollen 
tarvitse selittää itseään maallisin termein dogme-
jaan, jotka kuitenkin liittyvät täysin tähän todel-
lisuuteen: Jihad, vääräuskoisten vainoaminen, 
abortin ja kantasolututkimuksen vastustus, omi-
tuiset seksuaalisuutta ja ehkäisyä kontrolloivat 
säädökset vain muutamia mainitakseni. Näiden 
asioiden kaikkien dogmien perustuiksi kuulem-
ma riittää puhdas usko. 

Onko väärin kritisoida toisen uskontoa? Mik-
si se olisi väärin? Uskomukset liittyvät ihmisen 

persoonaan ja käyttäytymiseen hyvin oleellisesti 
ja uskomuksilla ei myöskään pitäisi olla mitään 
erityistä suojaviittaa kritiikkiä vastaan. Häpei-
levä korrektius uskonnollisuutta kohtaan alkaa 
olla taaksejäänyttä elämää ja on pelkkää pelku-
ruutta olla sanomatta omaa mielipidettään asi-
asta. Periaatteellista eroa uskomusten välillä ei 
ole, riippuen siitä millä perusteella uskomme 
jonkin asian. Jos minä uskon, että punaisia suk-
kia käyttävät ihmiset ovat henkien riivaamia ja 
heitä tulisi vältellä niin se on aivan samanlainen 
uskomus, kuin että kuviteltu luojaolento kuulee 
minun ajatukseni. Molemmat näistä uskomuk-
sista vaikuttavat käyttäytymiseen.  Jos  minun 
kuviteltu uskomukseni myöhemmin saisi aikaan 
konflikteja  punaisia sukkia käyttävien ihmisten 
kanssa, niin voiko tätä uskomusta pitää kovin-
kaan järkevänä? Entä jos jonkun toisen käyt-
täytymisen suurin määräävä tekijä on se miten 
tarkkaan hän uskoo Lähi-idästä peräisin olevan 
kansantarukokoelman olevan kirjaimellisesti 
totta. Mitä jos jonkun käytöstä ohjaavat kes-
kustelut, joita hän mahdollisesti luulee käyvänsä 
kansantarukirjassa mainitun mielikuvitusolen-
non kanssa.

Voin melko härkisti tehdä suoran rinnastuk-
sen skitsofreniaan. Jos olet uskovainen sinä 
uskot, että on olemassa näkymätön ukko, joka loi 
maailmankaikkeuden. Hän lukee sinun ajatuk-
sesi ja sinä juttelet hänen  kanssaan ja ehkä jopa 
saat käskyjä häneltä. Jos teet niin kuin hän sanoo, 
niin hän päästää sinut kuolemasi jälkeen mikä-
mikä-maahan. Jos et tottele, sinua kidutetaan 
ikuisuus pätsissä. Tämä ukko toimitti poikansa, 
joka olikin oikeastaan hän itse, maan päälle, syn-
tyi neitsyestä, sai piiskaa ja hänet tapettiin – ja 
koko tämä toimitus oli omnipotentin kaikkival-
tiaan rakkaudenosoitus ja esimerkki välittämi-
sestä. Se näkee nytkin, mitä mä kirjoitan ja mä 
kirjoitan, mitä mä kirjoitan, koska se on päättä-
nyt näin ja kohtalo määrää meitä kaikkia. Mitä 
jos tämmöisellä ihmisellä on mahdollisuus päästä 
käsiksi massatuhoaseisiin? Ironista kyllä jos New 
York joskus sattuisi ääriuskovaisen terroristin 
toimesta peittymään sienipilveen, niin suurin 
osa Yhdysvaltojen asukkaista hymyilisi maireaa 
hymyä sillä he ”tietäisivät”, että harmageddon, 
Jeesus ja heidän pelastuksensa on saapunut.

Meillähän on lähtökohtana, että useimmat 
maapallon ihmisistä uskovat maailmankaik-
keuden luojan kirjoittaneen kirjan. Epäonnek-
semme jokaiselle suurella uskontokunnalla on 
hallussaan yksi versio tästä kirjasta. Jostain syystä 
jokainen näistä kirjoista sisältää hieman erilaista 
tekstiä mutta kuitenkin jokainen näistä eri ver-
sioista väittää olevansa yksi ja ainoa oikea kaik-
kivaltiaan teos – ja muut ovat väärässä. Kun vielä 
muistetaan, että kaikkivaltias on lisännyt jokai-
seen versioon muistutuksen, että vain kirjan 
mainitsema uskonto on se ainoa oikea ja muut 
pitäisi käännyttää tähän uskontoon, joko hyvän-
tahtoisesti tai hiukan pakottaen, saadaankin 
aikaan melkoinen soppa jopa kansainvälisen 
politiikan tasolla, jossa harvoin jäädään mieli-
piteiden vaihdossa dialogin tasolle. Voin hyvin 
suurella varmuudella sanoa, että aiemmin mai-
nitsemani bussin räjäyttäneen itsemurhaiskun 
tekijän suurin syy räjäyttää itsensä on se, että 
hän uskoo – todella uskoo - olevansa pyhässä 
sodassa toista uskontokuntaa vastaan ja kuolles-

saan tässä taistelussa hän saa palkinnoksi ikuis-
en elämän paratiisissa ja 70 neitsyttä. Ja voitte 
suoraan unohtaa jutut köyhyydestä, poliitikas-
ta ja huonoista oloista. Suurin osa itsemurha-
pommittajista on keskiluokkaisia, ihan hyvin 
toimeentulevia arabimiehiä, kuten 9.11.2001 
lentokonekaapparitkin. Maailmassa on huomat-
tavasti köyhempiä kansoja ja kurjempia oloja 
mutta en muista kuulleeni esimerkiksi Tiibe-
tin jatkuvasta itsemurhapommittajaongelmasta, 
joka olisi seurausta Kiinan miehityksestä. Alue 
ja kansa köyhää ja on kärsinyt huomattavasti Kii-
nan miehitettyä alueen verrattuna Israelin ja Pa-
lestiinan konfliktiin.

Jostain syystä Lähi-idän alueella syntyneet 
uskonnot ovat poikkeuksellisen väkivaltaisia, 
ne ovat maailmankuvaltaan hyvin mustavalkoi-
sia, ehdottomia, sotaisia ja pitävät kiinni 2000-
4000 vuotta vanhoista perinteistään. Ehkä yh-
tenä syynä tähän voisi olla se, että raamatun ja 
islamin kertomuksen heijastelevat 2000-4000 
vuoden takaista maailmaa ja sen tapahtumia. 
Pystyykö joku perustelemaan miksi muinainen 
kansantaruja, lakeja ja moraaliohjeita sisältävä 
kokoelma olisi jotenkin erityisen käyttökelpoi-
nen nykyajan oloissa? En oikein osaa hahmottaa 
kirjojen ohjeita orjien pidosta, kivitystuomioista 
tai kaupunkien tuhoamisperusteista sillä perus-
teella, että kyseiset ihmiset eivät satu omaamaan 
samaa elämänfilosofiaa kuin minä. Minä en hen-
kilökohtaisesti ymmärrä miksi täällä suomessa tai 
yleensäkään missään maassa nykypäivänä edel-
leen noudatetaan tiukasti muinaisen kaksoisvir-
ranmaan sotaisia paimentolaisperinteitä. Jos olet 
liberaali kristitty ja omaat harhakuvan raamatus-
ta tai koraanista rakkauden ja sopuisuuden ju-
listuksena, et ole koskaan lukenut kumpaakaan 
näistä kokonaisuudessaan läpi – ja sinun pitäisi 
tehdä se.

Jos verrataan Lähi-idän uskontoja kaukoidän 
mystiikan perinteisiin niin ero on kuin yöllä 
ja päivällä. Intian, Tiibetin, Kiinan ja Japanin 
alueella kehittyneet filosofiat kuten: hindulai-
suus, buddhalaisuus, taolaisuus, kunfutselaisuus 



tai jainalaisuus eroavat Lähi-idän uskonnoista 
todella paljon. Kaukoidän uskonnot eivät ole 
läheskään yhtä dogmaattisia, väkivaltaisia tai 
valloitushaluisia. Niihin liittyy toki myös käsit-
teitä Jumalasta, henkimaailmasta ja ties mistä 
taruolennoista mutta näihin uskominen näyt-
täisi olevan suht vapaaehtoista ja skeptisesti 
suhtautuville ihmisille ei olla välittömästi julis-
tamassa kirkonkirousta tai fatwaa. Jos ette tunni-
sta mainittujen uskontojen eroja ja pidätte kaik-
kia niitä samanlaisina, suosittelen tutustumista 
erilaisiin elämänfilosofioihin. 

Onko uskonnolla paikkaa nyky-yhteiskun-
nassa 2000-luvulla? Seuraava esimerkki valot-
taa mielenkiintoisella tavalla uskontojen histo-
riallista jälkeenjääneisyyttä. Jos kuvittelemme 
fiktiivisen biologiaa opiskelevan miehen – ol-
koon hänen  nimeltä vaikka Pekka. Hän on 
poikkeuksellisen uskonnollinen ja kertoo per-
jantaina, ettei lähde ystäviensä kanssa baariin, 
koska hänellä on aamulla rukouspiiri kirkolla. 
Muut ajattelevat: ”Okei Pekka ei tänään lähde 
baariin koska hän on syvästi uskovainen ja hä-
nellä on hengellistä toimintaa aamulla.” Kaikki 
on hyväksyttävää, selvää ja normin mukaista. Jos 
Pekka toteaisikin: ”Valitettavasti en lähde tä-
nään baariin kanssanne, koska aikaisin aamulla 
kokoonnumme siskojen ja veljien kanssa Posei-

donin temppeliin ja palvomme Zeusta monta 
tuntia”, niin jokainen teistä pitäisi Pekkaa hullu-
na. Mitä periaatteellista eroa voitte tehdä Posei-
donin ja Zeuksen sekä Isän, Pojan ja Pyhän hen-
gen välillä? Ainoa ero näillä on, että Poseidonia 
ja Zeusta palvottiin kronologisesti aikaisemmin. 
Historiasta tiedämme, että Zeuksen palvonta ai-
koinaan hylättiin kristinuskon tieltä. Nykyaika 
alkaa olla valmis hylkäämään Jeesuksen, Allahin 
ja muiden mielikuvitusolentojen palvomisen ja 
perustelemaan poliittiset, eettiset ja moraaliset 
päätökset järjellä taikauskon sijaan. 

Alussa mainitsemani moraalinen ja eetti-
nen vastuu alkaa meistä itsestämme. Jokaisen 
meistä on syytä rehellisesti selvittää itsellemme 
oman uskomusjärjestelmämme rajat. Mihin 
minä uskon? Millä perusteella? Voinko perust-
ella uskomukseni ja maailmankatsomukseni jär-
jellä ja faktoilla vai edellyttääkö se taikauskoa jo-
honkin? Millä tavalla suhtaudun muihin ihmisiin 
maailmankatsomukseni perusteella? Kontrol-
loinko maailmankuvaani itse vai päinvastoin? 
Pystyykö maailmankatsomukseni hyväksymään 
tosiasiat: ”Me kaikki kuolemme joskus” ja ”Tie-
tomme maailmasta ei ole absoluuttista” vai onko 
maailmankatsomuksesi vastauksesi näihin mah-
dollisesti mieltä painaviin mietteisiin?  Tätä kir-
joitusta lukiessasi joku ihminen on kuollut sen 

takia mitä joku toinen uskoo Jumalasta. 

P.s Tämä teksti pohjautuu suurelta osin 
Sam Harrisin kirjoihin
P.p.s. Kysymykset, kommentit ja kritiikin 
käsittelen Mikrovilluksen foorumilla. 

Lisälukemista:
Sam Harris: ”Uskon loppu: Uskonto, ter-
rori ja järjen tulevaisuus”
Sam Harris: “Letter to a Christian nation”
Richard Dawkins: “Jumalharha”

Tomi Vainio

Kuin kaksi marjaa

Mikäliejyrsijänytonkaan Mikäliehullu

3/4 dl siirappia  
1 tl kanelia  

1 tl inkivääriä  
1 tl neilikkaa  

2 tl pomeranssinkuorta  
1 tl suolaa  
250 g voita  
2 dl sokeria  

1 kananmuna  
2tl soodaa  

6,5 dl vehnäjauhoja  
 

Kiehauta siirappi ja mausteet. Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi ja lisää lämmin mausteseos sekä 
kananmuna. Sekoita taikinaan viimeiseksi vehnäjauhot, joiden joukkoon on lisätty sooda. Anna 

taikinan kovettua jääkaapissa seuraavaan päivään. Kaaviloi taikina ohueksi (n. 2 mm) levyksi. Paista 
piparkakut 250 asteessa tasaisen ruskeiksi. Piparkakkuja tulee noin neljä pellillistä.  

 
Herkuttele! Nämä piparkakut ovat erinomaisia niin vastapaistettuina kuin parin viikon kuluttua 

pakastimesta kaivettuinakin!  
 

Lopuksi vielä pari käytännön vinkkiä: taikina on aluksi todella kovaa ja hankalaa käsitellä, joten 
kannattaa nostaa se lämpimään hieman ennen leipomista. Toisaalta taikina myös pehmenee nope-
asti ja mitä pehmeämpää se on, sitä hankalampi sitä on kaulita. Kannattaa tilanteen mukaan pitää 

sitä vaikka välillä jääkaapissa. Lisäksi näitä piparkakkuja tarvitsee paistaa vain parin minuutin ajan, 
joten paistovaiheessa ei kannata lähteä hötkyilemään yhtään minnekään uunin luota!

Paraisten piparkakut by Riikka L.
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Abstract:

Cell membranes are mainly composed of phospholipids and cholesterols. However a new type of 
fatty-acid-based bilayer particle has been found. Little is known about this new compound expect 
the fact that it may have something to do with sex. In this article we inspected the molecular nature 
and the possible effects of this lipid with various methods and found out that it indeed has some-
thing to do with sex.

Introduction:
The eukaryotic animal cell membrane is knowingly occupied with several membrane-proteins and 

long-chain polycarbonates that act as receptors, syn- and antiports, integral structures and signalling 
pathways. Still, most of the membrane is covered with many different kinds of fatty acids, main-
ly phospholipids. These polarised two-tailed particles make the membrane liquid, allowing several 
other large molecular bodies to move about, enhancing the efficiency of cell metabolism and sig-
nalling. However, recent highly scientific 
studies have revealed a new type of lipid 
in the membrane bilayer (Ruonansuu et al. 
2005). These new fatty acids are much like 
normal phospholipids, expect for their mo-
lecular structure (fig.1.1). This might give 
rise to some new functions. Also the com-
paratively high ratio of these nova compo-
nents in comparison to normal lipids may 
suggest to the cause to speculate their role 
in cell signalling. These newly found com-
ponents are named after the effect they 
contribute to cell metabolism; these are the 
phospholibidos. The nature of these nyhet 
cell components were tested using a variety 
of methods discussed further in the article.

Materials & methods: 
Membrane material was gathered from five (5) different vertebrate species (rabbit, frog, ruuta-

na, human and pornstar) with samples from different types of tissues. Live cells were cultivated for 

2 months during the testing (Alko 1932). 
Phospholibido activity was first measured 
with following hormonal treatments: PV/
FvCh4 (Posterior Vaginal/Fallic visual Cue 
hormone 4), plain testosterone, SGpH (So-
dium Glutamate producing Hormone) and 
placebo hormone (just a random protein).  
Gene activity in comparison to phospholi-
bido levels were measured using pre-craft-
ed DNA microarrays. The results showed 
that hormonal RNA related to copula was 
upregulated in sample cells containing rela-
tively high proportional phospholibido lev-
els (fig.2.2). The last testing were conduct-
ed to the ion channels using bitch-clamp, a 
variation of patch-clamp technique (Rees et 
al.2004). These results showed that mem-
brane areas containing lots of libidos were 
significantly more active when PV/FvCh4 
and testosterone was added to the solution containing cells. Significant? Yes.

Discussion
As we see from fig 1.1. there seems to be two types of phospholibidos present in cell membranes. 

Type M is more abundant in males whereas type F is found mainly in women. However despite their 
different shape they seem to work in a similar way. It also seems that the highest numbers of  libidos 
comparing to lipids were found from various endocrine glands, mainly testis and ovary but also from 
inner brains muscles, eyes, areola, glutei; mainly everywhere where there is some connection  to basic 
sex drive. Phospholibidos were present in all five test organisms, which shows that they are of old evo-
lutionary heritage indeed. Also the libidos worked similarly in all species. In conclusion it seems that 
phospholibidos contribute greatly to the regulation of one of the oldest evolutionary aspects of life: In 
gaining the promotional aspect of enhancing the reproductive, intercoursal components of oneself and 
of others i.e. hässiminen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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SYLVIAN JOULULAULU
Melodia: Karl Collan
Sanoitus: Z. Topelius
Suomennos: M.Korpilahti

Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan
joulu joutui jo rintoihinkin.
Ja kuuset ne kirkkaasti luo loistoaan
jo pirtteihin pienoisihin.
Mut ylhäällä orressa vielä on vain
se häkki mi sulkee mun sirkuttajain,
ja vaiennut vaikerrus on vankilan;
oi, murheita muistaa ken vois laulajan!

Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin,
istun oksalla uljaimman puun,
miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin
ja sää aina kuin toukokuun.
Ja Etnanpa kaukaa mä kauniina nään,
ah’ tää kaikki hurmaa ja huumaapi pään,
ja laulelmat lempeesti lehdoissa soi,
sen runsaammat riemut ken kertoilla voi!

Sä tähdistä kirkkain, nyt loisteesi luo
sinne Suomeeni kaukaisehen!
Ja sitten kun sammuu sun tuikkeesi tuo,
sä siunaa se maa muistojen!
Sen vertaista toista en mistään ma saa,
on armain ja kallein mull’ ain’ Suomenmaa!
Ja kiitosta sen laulu soi Sylvian
ja soi aina lauluista sointuisimman.

KILISEE, KILISEE KULKUNEN
Melodia: Leonard Wirkhaus
Sanoitus: Aukusti Simojoki

Kilisee, kilisee kulkunen helkkyen, välkkyen.
Kilisee, kilisee kulkunen loistehessa nietoksen.

Käy yli harjanteen kulku reen hiljalleen,
poikki suon ja laidunten, halki niittyjen.

Kilisee, kilisee kulkunen...
Joulua juhlii maa, välkkyvät kynttilät.
Riemuin kellot kuuluttaa juhlaa korkeaa.

Kilisee, kilisee kulkunen...

KULKUSET
Melodia: Erik Sandström ja Gösta Westerberg
Suomennos: Kullervo

Lunta tulvillaan on raikas talvisää,
ei liinakkommekaan, nyt enää talliin jää.
Sen kohta valjastan reen pienen etehen,
ja sitten joutuin matkahan me käymme 
riemuiten.
Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.
Rekehen, rekehen nouse matkaamaan!
Lumi alla jalasten se laulaa lauluaan.
On ryijyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa.
Nyt liinakkomme kiitää ja valkoinen on maa.
Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.

Toiseen maailmaan tää retki meidät vie,
niin puhtaan valkeaan käy liinakkomme tie.
Taas tuulen huminaa nyt puiden latvat soi.
En retkeämme unhoittaa kai milloinkaa mä voi.
Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.
Rekehen, rekehen nouse matkaamaan!
Lumi alla jalasten se laulaa lauluaan.
On ryijyn alla lämmin, kun lunta tuiskuttaa.
Nyt liinakkomme kiitää ja valkoinen on maa.
Kulkuset, kulkuset riemuin helkkäilee.
Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee.

Joululauluja




