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Onpa ollut taas lennokas syksy Joensuus-
sa. Se lähti liikkeelle jopa normaalia vauh-
dikkaammin eikä tahti ole toistaiseksi 
osoittanut hidastumisen merkkejä. Näin 
joulun lähestyessä on kuitenkin korkea 
aika hieman rauhoittua ja miettiä mitä 
kaikkea villuksien syksyyn mahtui. 
 
Syksyn räväkkä startti antoi monille vil-
luksille pikakurssin diplomatiasta. Kesä-
lomien jälkeen onneksi kyky oppia uutta 
oli parhaimmillaan, joten kurssi läpäistiin 
komeasti ja maassa säilyi rauha. Menoa se 
ei kuitenkaan rauhoittanut vaan vauhti 
jatkui huimana uusien fuksien myötä, joita 
Joensuuhun tänä syksynä eksyi sankoin 
joukoin. Liekö uusi huippulukema fuk-
sien määrässä?

Ennätykselliset olivat myös syksyn ensim-
mäiset pippalot Giggling Marlinissa. Po-
pulaa oli baarin täydeltä eikä tälle syksylle 
olisi parempaa piristysruisketta voinut 
toivoa. 

Alkusyksyyn kuului myös hämmentäviä 
ajanjaksoja. Villuksia nimittäin juoksen-
teli eksyneen näköisinä yksilöinä ympäri 
kampusta eikä ihme. Olihan rakas kop-
pimme remontin alla. Naturan uudistus 
oli ollut koko kesän käynnissä ja jatkui 
vielä syksyn puolelle. Yhteinen tila kuiten-
kin löytyi Naturan aulasta, siitä lämpimät 
kiitokset tiedekunnalle. Vara-koppi on 
yhdistänyt ja edesauttanut villuksen toi-
mintaa huimasti. 

Toiminta on muutenkin saanut kiitet-

tävästi uutta virtaa. Hallituksessa tapahtui 
massiivisia muutoksia ja villukseen saatiin 
akkavalta (Emil, pidä puolesi!). Aktiiveja 
on löytynyt lisäksi jälleen hallituksen 
ulkopuolelta ja niin syksyllä on onnis-
tuneesti järjestetty teeilta (kiitos fuksit), 
tutustumisilta, leffailta, liikuntapäivä ja 
monia muita häppeninkejä. Kontakteja 
alkoi löytyä myös villuspiirin ulkopuolel-
ta ja niinpä syksyn lentävä lause ”Heruuks 
kääpää” lähti leviämään kampuksella. 

Fuksiaiset aluillaan.

Tapahtumista tärkeimpiin kuuluivat tie-
tysti fuksiaiset. Tämän vuoden teemana 
oli sirkus ja todellinen sirkus kaupunkiin 
saapuikin. Fuksien osallistumisaktiivisuus 
ja luovuus oli jälleen huikeaa. Kaupungis-
sa suoritetun rastiradan ja Skarpissa ta-
pahtuneen fuksikasteen myötä fukseista 
tehtiin aitoja villuksia. 

Välillä on eh-
ditty myös 
l i i k k u a . 
K u n t o a 

Pj:n joulupalstaPääkirjoitus
Syntyihän se tämänjouluinen Halolla Päähän 
-lehtikin vihdoista viimein. Allekirjoittaneen 
yllätti viikonloppuna kuumetauti mikä yritti 
pahemman kerran sotkea aikataulut. On-
neksi tämä saatiin painoon, vaikkakin päivän 
myöhässä. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, 
ehtiikö tämä läpyskä puurojuhlaan jaettavaksi, 
sillä se on täysin Kopijyvän nopeuden varassa. 
Toivon kuitenkin parasta.

Tästä syksystä päällimmäisenä on mielessä 
luonnollisesti opetusharjoittelu, joka on vie-
nyt lähes kaiken ajan, mitä bileiden jälkeen 
on jäänyt. Kasvatustieteillä on mielestäni 
paha taipumus ajatella, että opiskelijalla ei 
voi olla muuta elämää, kuin koulunkäynti. 
Sillä verukkeella kaikkiin hemmetin kissan-
ristiäisiin laitetaan läsnäolopakko. Yhdestä 
poissaolosta joutuu joko kirjoittamaan kym-
mensivusen aineen tai ei pääse kurssia läpi: 
“ensi vuonna sitten uudestaan”. Opiskelu on 
kuitenkin pääasiassa sosiaalinen tapahtuma, 
jolloin hauskanpidolla ja yhteistoiminnalla 
on vähintään yhtä suuri merkitys henkiseen 
ja älylliseen kasvuun kuin konstruktivistisella 
oppimisteorialla konsanaan. Huomaatteko? 
Minut on aivopesty viljelemään humanistisia 
sivistyssanoja jopa ainejärjestölehdessä. On-
neksi kohta pääsee joululomalle.

Yrittäkää nauttia tämänkinkertaisesta lehdestä 
vähintään yhtä paljon, kuin nautitte Risto-
yhtyeen Diskopallo-biisistä minun ja Jannen 
tanssimana Mikrovilluksen pikkujouluissa. 
Tiedän, tehtävä ei ole helppo.

Syökää puuroa ja juokaa paljon glögiä. Hyvää 
joulun odotusta kaikille rakkaille pikku nuk-
kasilleni!

Risto Eronen
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ylläpidettiin aluksi jalkapallon ja liikun-
tavuoroilla pelatun sählyn voimin. Villus 
osallistui myös yo-kunnan liikuntapäivänä 
jalkapallon rentosarjaan, jossa FC Estro-
testosta on hyvää vauhtia tulossa perinne, 
kuten myös Sinin loukkaantumisesta otte-
lujen tunnekuohuissa. Tänä vuonna edus-
tukseen kuului hullunhauskat peliasut, 
äänekäs kannustusjoukko ja Frodo-koira, 
jolla oli myös maalinteko hallussa. 

Perintei-den mukaisesti ohjelmaan kuu-
lui myös syysexcursio, joka tänä vuonna 
tehtiin jo lokakuun puolella Hopealam-
men mökille, Patvinsuon kansallispuiston 
tuntumaan. Kauniiseen luontoon tutus-
tuttiin Hanna Kondelinin avustuksella, 
muutoin rellestettiin niin kuin aina en-
nenkin. 

Hurjatasoisen krokettiturnauksen osanottajat 
syysexculla.

 Syksyn toiset bileet järjestettiin mar-
raskuussa teemalla pikkumustat pikku-
joulut. Niiden suosio oli jälleen kiitettävä, 
vaikkakin vaatimustaso osallistujamäärän 
suhteen on selvästi onnistuneiden bilei-
den myötä kohonnut. 

Syksyn ehdottomana kohokohtana kui-

tenkin voidaan pitää Mikrovillus ry:n 
35-vuotisjuhlia. Suunnittelu alkoi heti 
alkusyksystä ja ”suunnittelutoimikunta” 
jaksoi antaa kaikkensa usean kuukauden 
ajan. Teatteriravintola saatiin täyteen ih-
misistä (huikeat 109 osallistujaa) ja iltaan 
kuuluivat akateemisten juhlien mukai-
sesti herkullinen, ehkä jäähtymään ehti-
nyt ruoka, puheet ja runsas määrä lauluja. 
Illan mittaan myös muisteltiin vanhoja 
hyviä aikoja ja luotiin katsauksia tulevaan. 
Oman kohokohtansa juhliin toi team Tes-
tosteroni hormoninhuuruisella esityksel-
lään. Hienoa oli myös osallistujien panos-
tus. Naturan kumpparikansasta kuoriutui 
etikettikelpoisia kauniita naisia ja fiinejä 
herrasmiehiä. Koko illan kruunasi esiin-
tymisellään Rytmihäiriköt. Heidän huikea 
esiintyminen sai tanssilattian täyttymään 
ja aplodit raikumaan. Omana ongelma-
nani tosin vuosijuhlien jälkeen on ollut 
toistuvasti päässä soiva: ”Lisää viinaa mun 
lasiin, lisää laseja pöydälle, lisää pöytiä 
näihin juhliin, lisää juhlia kansalle…” 

Toiminta ei kuitenkaan jäänyt vuosi-
juhliin. Energiaa joulukuulle kerättiin 
silliaamiaisen herkkupöydästä ja niinpä 
ohjelmaa löytyi myös vuoden viimeisen 
kuun kohdalta. Fuksit nimittäin järjes-
tivät perinteiset Skarpin pikkujoulut, 
joissa punainen oli tänä vuonna valttia. 
Perinteitä ylläpitääkseen villus tulee myös 
järjestämään puurojuhlan ennen lomaa. 

Siinäpä se syksy ja ensimmäinen puolikas 
miun pj:n pestistä sitten kutakuinkin oli. 
Aika meni ihan hirmuisen nopeasti ja kii-
tos siitä kuuluu kaikille! 

Riikka Levänen

Tiedekunnan tervehdys
Joensuun yliopisto on siirtymässä elämän-
sä viimeiseen vuoteen. Itä-Suomen yli-
opisto aloittaa toimintansa 1.1.2010. 
Biotieteissäkin siirtymistä tehdään posi-
tiivisin mielin. Biotieteiden tiedekun-
nasta muodostuu jälleen biologian lai-
tos. Opiskelijoiden kannalta siirtyminen 
Itä-Suomen yliopistoon tarkoittaa, että 
biologian perusopetus jatkuu ennallaan. 
Sen sijaan syventävien opintojen kurssiva-
likoima ja sivuainemahdollisuus voi hiu-
kan laajeta. Uuden yliopiston hallinnon 
rakentamistyötä on vielä paljon edessä, 
mutta sekin näyttää etenevän joustavasti.

Häiriötekijöistä (mm. peruskorjaus) 
huolimatta tämä vuosi on ollut erin-
omainen myös siinä, että sekä maisterin- 
että kandidaatin tutkintoja on suoritettu 
ennätysmäärä. Siitä kiitos teille kaikille.

Toivotan koko biotieteiden tiedekunnan 
puolesta opiskelijoillemme oikein miel-
lyttävää, levollista ja iloista Joulun aikaa,

Riitta Julkunen-Tiitto, dekaani

kuva-arvoitus

Ratkaisu takakannessa.



Mirkovillus 35 vuotta - vuosijuhlat
Mikrovilluksen vuosijuhlien suunnit-
telu aloitettiin jo hyvissä ajoin syksyllä 
ja kokouksia pidettiin useaan otteeseen. 
Kun vihdoin koitti kauan odotettu vuosi-
juhlapäivä 28.11.2008 olivat suunnitel-
mat selvät ja viimeisiä tavaroita enää kan-
nettiin Teatteriravintolaan iltaa varten. 
Useimmilla meistä tytöistä päivä meni 
varmasti laittautuessa. Hiukset oli laitet-
tava ojennukseen ja meikki kohdalleen. 
Puolen seitsemän jälkeen väkeä alkoi 
olla jo jonossa teatterin narikkaan ja tut-
tuja naamoja näkyi joka puolella. Oli 
suorastaan hämmästys nähdä biologeja 
niin hienoina, kun yleensä heitä näkee 
kumpparit jalassa ja maastopuku päällä 
laitoksella.

Tiedekuntaakin oli mukavasti paikalla.

Saliin menijät etsivät omia paikkojaan 
kartasta ja illan emäntä Laura ja isäntä 
Emil Virkki neuvoivat eksyneitä villuk-
sia. Sali tuli lopulta täyteen ja kaikki 
löysivät paikkansa. Kohotimme maljan 
35-vuotiaalle Mikrovillukselle ja pian 
saimme kuulla nykyisen puheenjohta-
jamme Riikka Leväsen puheen. Puheessa 

mainittiin ahkerat ja erittäin aktiiviset 
Mikrovillukset. Olemme yhteenhitsau-
tunut joukko, joka saa yhteistyöllä pal-
jon aikaiseksi. Puheen jälkeen lauloimme 
Karjalaisten laulun, jonka jälkeen saimme 
kuulla vielä kauniimpaa musisointia, kun 
Sini Aspelund lauloi ja Kalle Turpeinen 
soitti kitaraa. Kuulimme Egotripin Uni-
hiekkaa ja Kaj Chydeniuksen säveltämän 
Nuoruustangon.

Näillä rahoilla ostetaan jääkaapintäytettä!

Alkuruoat kannettiin pöytiin ja saimme 
maistaa Lohitoastia. Kasvissyöjille oli 
tarjolla tofua, jonka mausta ei ollut kuu-
lemma juurikaan mitään sanottavaa. 
Mikrovilluksen lauluvihkosta laulettiin 
jokaisessa sopivassa ja sopimattomassakin 
välissä juomalauluja ja kohoteltiin laseja 
puoleen ja toiseen. Biotieteiden tiedekun-
nan puolesta puheen piti professori Matti 
Vornanen. Hänenkin puheessaan meitä 
kehuttiin yhteisölliseksi joukoksi, joka 
kuitenkin on täynnä yksilöitä, jotka hei-
luvat kuka mihinkin suuntaan. Puhuttiin 
myös kaikista hienoista lahjoista joita oli-
simme tiedekunnalta saaneet, jos ei olisi 

ollut “Älä osta mitään” - päivä. Jäi siis tau-
lutelkkarit ja Moccamasterit saamatta.

Pj:t vuosi(kymmeni)en varrelta.

Lauri Mankilla oli puheensa tueksi ku-
via, jotka saivat juhlaväen repeämään 
nauruun. Monenlaista toimintaa kuuluu 
Mikrovilluslaisen vuoteen ja vuosiin. Pe-
rinteiksi muodostuneet tapahtumat kuten 
BiTa herättävät aina innostuksen lähteä 
mukaan menoon. Villusten yhteishenkeä 
on kehuttu joka puolella Suomea ja siitä 
kunniasta pidämme kiinni kynsin ham-
pain, jotta se säilyy myös tulevaisuudessa 
samanlaisena.

Pääruoka maistui kaikille ja jotta ruoka 
jäähtyisi sopivasti, lauloimme useita lau-
luja ja taas kohoteltiin maljoja. 

Vapaan sanan aikana saimme kuulla muun 
muassa Ylioppilaskunnan tervehdyk-
sen, ainejärjestöjen onnentoivotuksia ja 
vanhempien, jo valmistuneiden (sekin 
on siis mahdollista!?), Mikrovillusten 
muisteloita vuosien varrelta. Näimme 
myös rivin puheenjohtajia, joilla kaikilla 
oli sananen sanottavanaan. Välähdyksiä 
vuosien varrelta tarjosi Mikrovillus 35v.-
slideshow. Monia tuttuja kasvoja ja tapah-

tumia näkyi isolla valkokankaalla ja nauru 
raikui salissa. Puheen naisille piti Iivari 
Laakkonen ja hänellä oli asiaa työuupu-
muksesta ja parisuhteesta. Perinteisesti 
puheen jälkeen miehet lauloivat naisilleen 
lattialle polvistuneina ja ojensivat ruusun 
seuralaisilleen.

B-vitamiinin imeytyminen. Lauri jälleen gei-
meissä mukana.

Mikrovilluksen miesvoimistelija tiimi 
Testosteroni pääsi esittämään odottavalle 
yleisölle juhlanumeronsa. Mukana näh-
tiin niin vanhoja klassikoita kuin aivan 
uusia temppuja. Niin kuin yleensä aina 
käy, tälläkin kertaa esitys upposi yleisöön 
ja pojat kannustettiin esittämään vielä 
perinteinen loppuhuipennus, erektio. 
Jälkiruoan ja kahvittelujen jälkeen pääs-
tiin viimein lattialle pyörähtelemään 
Rytmihäiriköiden tahdissa. Pikatanssi-
kurssilla harjoitellut valssi ja foksi sujuivat 
kaikilta kuin ammattilaisilta. Loppuilta 
siis sujui rennoissa merkeissä ja 
v a l o m e r k k i 
tuli kaikille 
yhtä suure-
na yllätyk-
senä. Osa 
ihmisistä 



suunnisti Gigglin Marliniin ja osa muualle 
jatkoilemaan. Monilla ilta vierähti pitkälle 
aamun puolelle ja kotiin-tuloajoista ei 
ole tietoa muilla kuin kotona odottavilla 
puolisoilla.

Juhla huipentui tansseihin.

Kaikki juhlinta ei kuitenkaan päättynyt 
perjantaihin, sillä jo lauantaina puolen 
päivän jälkeen valui väsynyt joukko kohti 
Naturaa ja Kuutissa odottavaa silliaami-
aista. Ruokaa oli tarjolla reilusti ja uuteen 

villukset kesällä
Mikrovillukset ovat kesällä kukin omilla 
suunnillaan tekemässä töitä tai viettämässä 
kesää vanhojen kavereidensa kanssa. 
Pitääkö paikkansa, että villustoimintaa on 
vain lukuvuoden aikana. Kehtaanpa väit-
tää vastaan. Viime vuosina kesien aikana 
on tapahtunut monenmoista.

1. Ilosaarirock
Vuosittain saapuu heinäkuun puolivälin 
tienoilla sankoin joukoin kansaa, joukos-
sa myös villuksia, hajottamaan tärykalvo-
jaan jytkeen ja mölyn keskelle rakkaaseen 
Joensuuhumme. Perinteisiä kokoontumis-

paikkoja tämän viikonlopun aikana ovat 
festarialueen ympäristön ruohoalueet, 
jonne kokoontuvat niin rannekkeelliset, 
kuin köyhätkin nukkaset. Festarialueella 
kokoonnutaan luonnollisesti anniske-
lualueille. Helpoin tapa määrittää villuk-
sen sijainti varmasti on etsiä katseellaan 
suolinukkasten omaa lippua, joka heiluu 
mustakeltaisena taivasta vasten. Luvassa 
on myös epälukuinen määrä kotibileitä, 
joista seikkailuhenkinen rokkaaja voi va-
lita mieluisensa. Ilosaarirockia ei kannata 
missata, koska se on paras tapa tavata vil-
luksia kesän kiireiden keskellä.

2. Mökkireissut
Joskus saattaa olla mahdollisuus päästä 
jonkun ainetoverin mökille kesäkuuman 
keskellä viilentymään. Tilaisuuteen kan-
nattaa tarttua, jos vain aikataulut antavat 
myöten. Näissä tapauksissa ei usein näe 
kuin sitä läheisintä kaveripiiriään, mutta 
etenkin juhannuksena on jotkut villukset 
vuokranneet yhteisen isomman kämpän. 
Viime kesänä varasimme Tohlin kämpän 
Patvinsuon takaa, ja tuloksena oli yksi 
mukavimmista juhannuksista. Ehkä ensi 
kesänä uudestaan, sinne mahtuisi meitä 
n. 30. Tai siis ainahan villuksia mahtuu 
enemmän mitä sänkyjä on!

3. Lapin matkat
Mikrovilluksista löytyy useita lapinkär-
päsen pureman saaneita yksilöitä. Tästä 
syystä Lappiin suuntaa erilaisia villuspo-
rukoita pitkin kesää kalastelemaan ja ret-
keilemään. Itse olen pari kertaa järjestänyt 
mahdollisuuden mökkeilyyn Savukoskella 
Luirojoen varrella. Molemmilla kerroilla 
osanottajia on ollut vain muutama, mutta 
hauskaa on silti piisannut. Ensi kesän mat-
kaa on jo kyselty, mutta suunnittelun on-
gelmana ovat tietysti kesätyöt.

4. Kaupunkitapaamiset
Jos matkustat kesällä kaupunkiin jos-
sa tiedät oleskelevan villuksia, niin on 
suuri synti ja häpeä olla ottamatta heihin 
yhteyttä. Voi sitten käydä vaikka syömässä, 
kahvilla tai bilettää koko viikonloppu yh-
dessä.

5. Kenttäkurssit
Kenttiksetkin kokoavat meitä yhteen ke-
sän aikana. Vaikka olisit mikä biokemisti, 
niin ekologian kenttäkurssi kannattaa 

käydä jonakin vuonna. Mekrijärvi on 
hieno paikka ja siellä kaikilla vähänkään 
sosiaalisella ihmisellä pitäisi olla hauskaa 
opiskelijakavereiden kanssa. Ja yleensä 
siellä saa myös uusia ystäviä ja tuttavia.

6. Jos jäät Joensuuhun
Kyllä täällä kesälläkin on väkeä. Pitää vaan 
kartoittaa ketä tuttuja kaupungissa on 
niin ei tarvitse olla yksin kesälläkään.

Mankki ja 4,4 kiloa haukea Lapista.

Risto Eronen

nousuun pääsi esimerkiksi punaviinin sii-
vittämänä. Vaikka vireystila ei ollutkaan 
huipussaan, oli silliksellä mahtava meno 
ja lautapelejä pelaillen, saunassa käyden ja 
leffaa katsoen päivä sujui rattoisasti. Hur-
jimmat jatkoivat juhlimista pitkälle iltaan, 
mutta lopulta viimeinenkin villus kaatui 
väsyneenä sänkyyn ja kiitti mielessään: 
“Onneksi huomenna on vasta sunnuntai”.
Kiitokset kaikille upeista vuosijuhlista!

Kaisa Heimonen

No tule sinäkin Aurora vielä kuvaan.



monta paikkaa käymättä. Kuitenkin aina 
tänne saapuessani on tuntunut kivalta olla 
taas Joensuussa. 

Olen asunut lähes koko elämäni keskellä 
metsää eikä minulla ole ollut pienintäkään 
hinkua muuttaa kaupunkiin. Jotenkin aja-
tus kaupunkiin muuttamisesta tuntui vas-
tenmieliseltä. Minä kuitenkin pidän Joen-
suusta kaupunkina. Luonto on lähellä ja 
pyörällä pääsee kulkemaan kaikki tarvit-
tavat matkat. Näinkin lyhyen aikaa täällä 
asuneena olen jo alkanut tuntea ylpeyttä 
siitä, että asun Joensuussa. Siskoni varoit-
teli minua ennen muuttoani, että jos alan 
sanoa mie ja sie, niin ei kotiin enää ole 
tulemista. Minä vain nauroin ja sanoin, 
että turha pelätä tuollaista. Alussa niin 
kauhealta kuulostanut murre kuulostaa 
kuitenkin nyt jo kivalta ja jopa toivon, 
että se tarttuisi minuun. 

Eilen illalla osallistuin itsenäisyyspäivän 
soihtukulkueeseen ja marssin muiden 
valkolakkisten joukossa soihtuani ylpeäs-
ti kantaen ja olin hyvin onnellinen siitä, 
etten päässyt Helsinkiin, Jyväskylään, 
Turkuun tai minnekään muuallekaan. 
Olin iloinen siitä, että olen nimenomaan 
Joensuussa ja saan toteuttaa haavettani 
tulla jonakin päivänä biologian ja maan-
tiedon opettajaksi. En olisi ikinä osannut 
kuvitella, että haaveeni toteuttaminen voi-
si olla näin hauskaa kuin se on tähän asti 
jo ollut. Kiitos kaikille Villuk-
sille mukavasta 
syksystä!

hermostuneina. Ensimmäinen ilta, kun 
tutustuttiin toisiimme Palaverissa. Ekojen 
Giggling-bileiden etkot Martan ja Millan 
täpötäydessä kämpässä. Fuksiaiset, jotka 
torilla suoritettujen kyykkypissojen, ka-
raoken, ja tamponirastin jälkeen lopulta 
huipentuivat Sirkus Sikiöiden huimaan 
voittoon. Linturetki Noljakan lintutor-
nille. Patikkaretki Kolille. Vuosijuhlan 
tanssitreenit ja itse juhla, joka oli kerta 
kaikkiaan upea. Pikkumustat pikkujou-
lut. 

Sirkus Sikiöt ja tuutori-Tiina.

Skarpin pikkujoulut. Listaa voisi jatkaa 
vaikka kuinka kauan. Myös ihmiset täällä 
ovat ylittäneet kaikki odotukseni. En voi 
sanoa pelänneeni sitä, etten saisi kave-
reita, mutta ajattelin sen kuitenkin vievän 
aikansa. Jo ensimmäisenä päivänä juttelin 
kuitenkin ties kuinka monen kanssa ja kai-
kki bilsarit vaikuttivat tosi kivoilta. Ajat-
telin, että alkuun ikävöisin kotiin kovas-
tikin, mutta tekemistä on jo ensimmäisistä 
päivistä lähtien ollut niin paljon, etten 
kyllä pahemmin ole ehtinyt ikävöimään. 
Kuitenkin jokaisena niinä kolmena ker-
tana, kun olen syksyllä kotona käynyt, 
olen tehnyt sen oikein mielelläni. Millään 
ei malttaisi lähteä takaisin susirajalle, 
kun on vielä monta kaveria näkemättä ja 

yliopistoon. Itse olin toki myös iloinen, 
mutta en läheskään yhtä innostunut kuin 
äiti. Ilmeisesti olin siis kuitenkin todella 
lähdössä syksyllä Joensuuhun.

Syksy koitti ja elokuun viimeisen päivän 
aamu valkeni. Rinkka oli pakattu ja ju-
nalippu ostettu. Kun lähdön hetki koitti, 
itku koputti nielua enkä voinut pidätellä 
kyyneleitä. Eikä siihen oikeastaan ollut 
aihettakaan. Olen sitä mieltä, että itku 
tulee, jos on tullakseen ja tällä kertaa se 
todella tuli. Itkin ensin kotona halatessani 
siskot, isän ja äidin, sitten asemalla nous-
tessani junaan. Jatkoin itkemistä junassa ja 
mieleeni tulvahti onnellisia muistoja lap-
suudesta. Tiesin, etteivät kaverini sukulai-
seni eikä perheeni ollut suinkaan katoa-
massa elämästäni mihinkään. Kuitenkin 
tuolla hetkellä minusta tuntui siltä, että 
kaikki vanha katoaa ja uusi vaihe elämässä 
alkaa. Niinhän se oikeastaan juuri olikin. 
Odotin uuden elämänvaiheen alkamista 
innolla, mutta samalla tuntui haikealta 
jättää taakse kaikki entinen. Kun viimein 
pääsin perille uuteen kotiini, olin niin 
uupunut, että vain kaaduin sängylleni ja 
nukahdin ehtimättä lainkaan jännittää 
seuraavaa aamua ja ensimmäistä päivää 
yliopistolla.

Nyt olen asunut täällä susirajalla kolme 
kuukautta enkä voi sanoa hetkeäkään ka-
tuneeni, että tulin. Näihin kolmeen kuu-
kauteen mahtuu ihan käsittämättömän 
monta hyvää muistoa. Ensimmäinen 
aamu, kun keltahaalariset tutorit heilui-
vat kylttiensä kanssa Carelian edessä ja 
uudet suolinukkaset parveilivat ympärillä 

Eevi Oksanen, fuksi numero kolme 

Kesäkuun 27. päivä alkoi kuten kaikki 
aiemmatkin lomapäiväni. Heräsin aikai-
sin ja auringon noustessa poljin kohti 
Kirkkonummen keskustaa. Viimeinen 
työpäiväni postissa oli alkamassa. Tiesin, 
että tämä oli päivä, jolloin saisin tietää, 
pääsenkö yliopistoon vai en. Olin 99-
prosenttisen varma, etten pääse. Suun-
nitelmia syksyksi oli monia. Kummini 
perheineen oli pyytänyt minua au pairiksi 
luokseen Lontooseen, ajattelin, että voi-
sin muuttaa vuodeksi Ruotsiin ja mennä 
siellä töihin, ehkä saisin töitä päiväkodis-
ta, jossa olin kesätöissä tai sitten voisin 
suorittaa kursseja avoimessa yliopistossa. 

Kun menin tarkistamaan postia, lokeros-
sa odotti kuitenkin yllätys: paksu kir-
jekuori, jonka päällä oli minun nimeni ja 
Joensuun yliopiston leima. Ensireaktioni 
oli hämmästys. En todellakaan muistanut 
hakeneeni Joensuun yliopistoon. Jonkin 
ajan kuluttua muistin kuitenkin, että olin 
Joensuun kiireessä heittänyt neljänneksi 
vaihtoehdoksi huomatessani, että sain-
kin hakea Helsingin, Jyväskylän ja Turun 
lisäksi vielä muuallekin. Täyttäessäni lo-
maketta en kuitenkaan missään nimessä 
ajatellut, että lähtisin Joensuuhun, jos 
sinne pääsisin.

Tunnelmat olivat sekavat koko aamu-
päivän ja mietin lähinnä, aionko oikeasti 
ottaa paikan vastaan ja suunnata kohti 
itärajaa. Pian sain äidiltä hyvin innos-
tuneen puhelinsoiton onnitteluineen. 
Äidin työkaveritkin tiesivät jo pääsystäni 

Erään fuksin tarina



opiskelijoiden puutarhapalsta
Oletko koskaan harkinnut ottavasi 
ylioppilaskunnan puutarhapalstaa 
Pilkon pelloilta? Eikö laiska mielesi ole 
kuitenkaan saanut sinua vaivautumaan 
kyntämään ja kitkemään rehuja. Nyt 
on onneksi keksitty helpompikin tapa 
saada apetta pöytään opintotukirahojen 
loputtua.

Coctail-perunat omassa jääkaapissasi!

Tarvitset:
Muovipussin
Pari perunaa
Antibakteerisen jääkaapin 
vihanneslokeroineen
Kesätyön toiselta paikkakunnalta
Vapaaehtoista: alumiinihattu ja 
tähtikartta

Toimi näin:

1. Aseta perunat muovipussiin.

Pari kolme perunaa riittää vasta-alkajalle. 
Kokemuksen myötä määrää voi lisätä.

2. Laita pussi jääkaapin vihannesloke-
roon. Älä jätä sinne mitään muuta, jotta 
viljelmä ei kontaminoidu.

3. Lähde kesäksi tienaamaan rahaa, jotta 
selviät tulevasta lukuvuodesta muullakin 
kuin kaurapuurolla.

4. Palaa syksyllä asuntoosi. Huomaa, että 
koko kesän aikana kukaan ei ole saanut 
avata jääkaapin ovea, tai viljelmä voi olla 
pilalla.

Muista, että jääkaapin tulee olla 
antibakteerinen kontaminaatiovaaran 

minimoimiseksi!

5. Korjaa sato! 6. Valmista herkkuaterioita :P

Miten ihmeessä tämä voi olla mah-
dollista?!?

Kyseessä on pitkälle viety biodynaami-
nen viljelytapa. Lannoitteiden ja torjun-
ta-aineiden käyttämättömyyden lisäksi 
viljelyssä ei käytetä edes multaa. Viljelyn 
onnistuminen on siis kokonaan riippu-
vaista taivaankappaleiden liikkeistä kas-
vatuksen aikana. Monet alan harrastajat 
valitsevatkin kasvatusajankohdaksi ke-
sän, koska silloin kosmiset taustavoimat 
ovat kaikkein suotuisimpia. 
Toinen hyvä 
syy kesävilje-
lylle on se, 
että jää-
k a a p p i a 
ei ole 



bilevastaavan käsikirja bilsareille
Ohessa pieniä kantapään kautta opittuja 
kultaisia sääntöjä, joilla bilevastaava sel-
viää vuoden tai pari hengissä. Säännöt 
lienevät sovellettavissa muillekin elämän-
aloille, lukijan vapaan tahdon mukaan. 
Muistakaa ihmiset hengittää :)

Bilevastaavan käsikirja: alkeet tuleville 
sukupolville
 
Hyväksy kohtalosi: Urasi tulee kestämään 
yhden tai useamman vuoden. Mitä nope-
ammin hyväksyt tosiasian, että tulet ole-
maan vastuussa bileistä (ja monien Villus-
ten mielestä automaattisesti yhteyshenkilö 
monesta muusta tapahtumasta) ja niiden 
tuomista vastuualueista, sitä nopeammin 
pääset eroon sen tuomasta stressistä.

Priorisoi: On kunnianhimoista yrittää 
pyörittää bilevastaavan uran lisäksi sa-
maan aikaan sosiaalista-, työelämällistä-, 
parisuhteellista-, opiskelupainotteista-, 
päihteetöntä-, ainejärjestöllistä- ja urhei-
lullista-muuta-elämää, mutta tosiseikka 
on kuitenkin sen, että näistä kolmen pal-
lottelu onnistuu – neljäs on liikaa. Valitet-
tavasti vuorokaudessa on vain (VAIN!!) 
24tuntia. Sijoita aikaasi: uhraa tunti päih-
deajasta opiskelulle, tai tunti työelämältä 
kavereille – huomaat eron kuudessa vii-
kossa tai saat rahasi takaisin. Muista pyhä 
trilogia: uni, ruoka ja urheilu. Lykkäät 
burnouttia ainakin parilla kuukaudella.

Suunnittele: On täysin reilua aloittaa 
suunnittelut puolikin vuotta etukäteen. 

tarve avata kesällä, koska opiskelija ei ole 
kotona. Jääkaapin avaaminen on kohta-
lokasta, sillä kosminen säteily pääsee 
häiritsemään erittäin herkkää kasvupro-
sessia. Kaikkein guruimmat kasvattajat 
pitävät lisäksi päässään alumiinifoliosta 
tehtyä hattua avatessaan jääkaapin en-
simmäistä kertaa syksyllä, jotta coctail-
perunat eivät säikähdä ensikohtaamista. 
On olemassa todisteita, että viljely on-
nistuu myös talvella, mutta opiskelijalle 
tämä ei ole suotuisaa. 

Biodynaamisesti viljellyt kasvit sito-
vat itseensä kosmisen säteilyn lisäksi 

ympäröivää elinvoimaa. Tätä jääkaapissa 
riittää. Parhaillaan tehdään myös tieteel-
listä tutkimusta homeopaattisten litku-
jen vaikutuksesta viljelyn onnistumiselle.  
Kosminen viljely on yleistymässä Suomes-
sa ja maailmalla kovaa vauhtia, sillä se 
vaatii hyvin vähän huolenpitoa ja tarvik-
keita. Biodynaaminen viljely luetaan sa-
maan valtiontuen piiriin kuin tavallinen 
luonnonmukainen (luomu) viljelykin. 
Biodynaamisten tuotteiden kansain-
välinen valvontamerkki on Demeter.

Heikki Laitala
ja Risto Eronen

Todellinen kasvattajaguru! Giggling ja pöydillä taas.



Yhteistyöbaarinamme on viimeisenä 
kahtena vuotena toiminut Giggling Mar-
lin. Kun hallituksen kokouksessa otat 
puheeksi, että pidetään puolen vuoden 
päästä bileet teemalla x ja x, ja ilmoitat sa-
man Gigglinille (tai muulle pilepaikalle) 
niin pienennät stressiäsi noin 30%:lla.

Delegoi: Olet superihminen. Teoriassa ja 
käytännössä pystyt tekemään vaikka kai-
ken bileiden eteen. Se ei silti ole yhtään 
kivaa viedä 30:tä julistetta pitkin Joensuu-
ta, tai organisoida kilpailua ja lipunmyyn-
tiä juontoa myöten. Itkunsekaisilla silmillä 
voit viimehetkellä saada muut toimimaan, 
mutta jälleen kerran aikataulu on valttia. 
Anna ihmisille aikaa toimia ja prosessoi-
da, ja opi luottamaan, että he tekevät mitä 
ovat luvanneet. Näkyvälle paikalle asetet-
tu nimilista syyllistää vienosti. Ei kenes-
täkään ole kiva tehdä juttuja ilman palk-
kioita, mutta koko ainejärjestö on bileissä 
mukana, nimellisesti ainakin – onhan bi-
leet yksi ainejärjestömme merkittävim-
mistä tulolähteistä.

Ota vastaan kritiikkiä: sisällytä muita 
bileiden järjestämiseen ja pidä vain mie-

likuvitusta rajana. Äläkä ole liian rankka 
itsellesi: jossain vaiheessa tulee hetkiä, 
jolloin tunnet koko ainejärjestön painon 
harteillasi. Ja muista, että tällöin on help-
poa antaa kritiikin mennä yhdestä kor-
vasta sisään ja toisesta ulos, jos kriitikko 
ei ole kantanut tikkuakaan ristiin bileiden 
eteen.

Ole hullu: Kaikkien bilevastaavien tulee 
olla organisointikykyisiä ja, kyllä, vähän 
sekopäitä. Tavoittele taivaita, ennätys-
osallistujamääriä, hulluja työtunteja ja 
kunniaa. Pidä silti oikeushaasteita silmällä 
ja sovella joissain tilanteissa maalaisjärkeä 
mikäli sitä on…

Just relaaax: Jos juonnat kisan, älä juo niin 
että sammallat. Muista nauttia, nämä ih-
misethän ovat kaikki tulleet juhlimaan 
järjestämiisi bileisiin! Kun bileet ovat ohi, 
rentoudu ja taputa itseäsi selälle, selvisit-
päs hengissä. Ja muista: et ole yksin, mik-
rovilluksia on tuhansia neliösenttimetrin 
alueella.

Milla-the-bilevastaava

Kuva-arvoitus

Ratkaisu takakannessa.

sampo pankin kootut ongelmat
Kaikkihan tietävät, miten loistavasti 
Sampo Pankki toimi viime keväänä, kun 
se otti käyttöönsä tanskalaisen Danske 
Bankin tietojärjestelmät. Sen jälkeen ei 
toiminut mikään. Nettipankista hävisi 
tietoja, joita silloinen 1. rahastonhoitaja 
Vilma joutui kyselemään monen mutkan 
takaa. BiTa:n laskut menivät maksuun 
juuri silloin. Paitsi että puuttui toimiva 
nettipankki, josta niitä olisi voinut 
maksaa. Niistä selvittiin silloin jotenkin. 
Itse en ollut asioita säätämässä, joten 
tietoni ovat vähintäänkin puutteelliset. 
Mutta enpä minä kevään ongelmista tässä 
ajatellutkaan kertoa…

Joskus kesällä luin lehdestä, että Sampo 
Pankilla on missiona hankkia kaikki 
menetetyt asiakkaansa takaisin. Pienellä 
netin selauksella löysin suurimmaksi 
arvioksi 40 000 menetettyä asiakasta. 
Siinä riittää puuhaa. Yrityksen puutteesta 
heitä ei tosin voi syyttää. Syksyllä 
kävimme päivittämässä Mikrovilluksen 
tilin käyttäjätietoja. Palvelemassa 
oli ystävällinen nuori nainen, joka 
onnistui lisäämään joka toisen lauseen 
sivulauseeseen maininnan siitä, miten 
hyvä Sampo Pankin henkilöasiakkaiden 
nuorisopaketti on. Kuitenkin me olimme 
paikalla yhdistyksen asialla, eli pankin 
silmissä yritysasiakkaina.

Virallisesti Sampo Pankin ongelmat ovat 
takana, mutta uutena tilistä vastaavana 
rahastonhoitajana minusta tuntuu, että 
edelleen pankki mokaa kaiken, missä se 
vain mahdollisesti voi mokata. Mikrovillus 

sai käyttöönsä Visa Electronin. Samainen 
ystävällinen nuori nainen pyysi meitä 
valitsemaan kuvan korttiin, jolloin 
valitsimme biologian kunniaksi lentävät 
linnut. Yllätys olikin suuri, kun minulle 
tipahti postiluukusta kortti, jota koristi 
kauniit valkoiset neliöt sinisellä pohjalla. 
Linnut olivat ilmeisesti lentäneet jo etelän 
lämpöön.

Nettipankki on ihan oma lukunsa. 
Periaatteessa se toimii kyllä, mutta 
käytännössä se hallitsee temppuilun jalon 
taidon. Avatessa nettipankin aloitussivu, 
johon syötetään käyttäjätunnus ja salasana, 
pitää olla nopea. Jos unohtuu pieneksi 
hetkeksi tekemään muuta ennen tunnusten 
antamista, hävittää sivu kursorin, jota ei saa 
takaisin kuin lataamalla sivun uudestaan. 
Sama tapahtuu myös turvaluvun 
kyselysivulla. Siltä sivulta tosin joutuu 
sivun uudelleenlatauksella takaisin alkuun 
syöttämään käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Leikki syö mukavasti turvalukuja listasta, 
jos sattuu olemaan kiire ja monta puuhaa 
samaan aikaan.

Turvalukuja on siis kulunut kiitettävää 
vauhtia. Ehkä syynä on yli-innokas 
rahastonhoitaja, ehkä nettipankin 
temppuilu tai ehkä tilillä ravaamista 
vaativia asioita 
on vain osunut 
tälle syksylle 
paljon. Niin 
tai näin, 
m u t t a 



päätimme jättää rahamme edelleen sen 
haltuun. Nykyään voisin sanoa, että 
Sampo Pankki on halpispankki; halpa 

ja viimeistelevät vieläkin muutoksen 
ennakkotoimenpiteitä.

Pienet ajoittaisen ongelmat eivät 
rajoitu nettipankkiin. Bileiden tuotot, 
yms. suuret käteiserät saadaan tilille 
syöttämällä ne Sampon konttorista 
löytyvään talletusautomaattiin. Laite 
aktivoidaan pankkikortilla ja syötetään 
setelit yksitellen ja kolikot läjänä. Lopuksi 
saadaan kuitti, jossa lukee setelien 
ja kolikoiden summat erikseen sekä 
yhteissumma. Siis teoriassa. Minä olen 
käyttänyt kapinetta kaksi kertaa niin, että 
olen vienyt tilille samalla sekä seteleitä 
että kolikoita. Kummallakin kerralla laite 
sekosi seteleiden ja kolikoiden välissä ja 
katkaisi tapahtuman, jolloin saamassani 
kuitissa lukee vain kolikoiden määrä. 
Yksi pankkikortin hyödyistä piti olla, 
että voin tallettaa rahaa jonottamatta 
pyytämään työntekijöitä aktivoimaan 
talletusautomaattia. Tämä hyöty häviää 
tehokkaasti, koska nyt minun pitää jonottaa 
pyytämään heitä antamaan minulle 
kuitti, jossa näkisin koko tallennetun 
summan pelkkien kolikoiden summan 
sijasta. Sentään laite tajuaa tallettaa myös 
setelit oikealle tilille, eli niitä ei tarvitse 
metsästää kissojen ja koirien kanssa pankin 
järjestelmistä. Mielenkiintoista on, ettei 
kukaan muu ole valittanut ongelmista 
talletusautomaatin kanssa. Joko laite 
sekoaa vain Mikrovilluksen pankkikortista 
tai ketään muuta ei kiinnosta tietää, mihin 
ne talletetut setelit katosivat.

Miksi sitten olemme enää Sampo Pankin 
asiakkaita? Yksinkertainen vastaus on 
raha. Kilpailuttaessa pankit se tarjosivat 
ehdottomasti halvimman paketin, joten 

nettipankki ilmoitti viikko sitten, että 
turvalukuja on jäljellä 20 kappaletta ja 
uudet lähetetään automaattisesti postitse. 
Viikossa ne eivät ole ehtineet vielä perille 
Noljakkaan. Kohta en pääse enää tilille 
kyttäämään viimeisten vuosijuhlan 
illalliskorttien maksua, kun turvaluvut 
loppuvat ennen kuin uudet ehtivät saapua. 
Ilmeisesti pitäisi soittaa pankkiin, koska 
tässä haiskahtavat vaihteeksi ongelmat.

Tilitapahtumia selaillessa saan 
toisinaan aikaan teknisen vian, mikä 
heittää nettipankista ulos ja antaa 
puhelinnumeron, mihin soittaa ongelman 
toistuessa. Äärimmäisen hauskaa oli myös 
kerran maksaa laskua (mikä ei ole mikään 
yhden kohdan prosessi), ja juuri kun olin 
viimeisessä kohdassa, tapahtui jotain 
ja pääsin katselemaan taustakuvanani 
olevaa tiikeriä. Siinä sulkeutui koko 
Firefox kaikkine muine sivulehtineen. Ei 
kun takaisin nettipankkiin ja tutkimaan, 
mistä näkisi, mihin kohtaan se laskun 
maksaminen nyt sitten jäikään.

Puolet nettipankin käytön hankaluuksista 
johtuu yrityspankkinäkymästä, josta 
myös yhdistysten tilit joutuvat kärsimään. 
Syyskuussa pankin ystävällinen 
nuori nainen kertoi, että lokakuussa 
yhdistysten nettipankkinäkymä muuttuu 
samanlaiseksi kuin henkilöasiakkailla, 
eli suomeksi sanottuna helpommaksi. 
Ajattelin mielessäni, että lokakuussa on siis 
tiedossa ongelmia. Kirjoittamishetkellä 
elämme joulukuun alkua, eikä kyseisiä 
ongelmia ole näkynyt – ei tosin uutta 
pankkinäkymääkään. Liekö unohtivat 
koko asian tai sitten huomasivat, että 
muutos aiheuttaisi uuden katastrofin 

hinta, mutta toimivuus on sen mukaista.

Heidi Järvenpää

kuin kaksi marjaa

Ilkka pyy



atavismi, osa 2
Havaintoja Joensuun yöstä käyttäytymis-
evolutiivisesta näkökulmasta

20:30
On keskiviikkoilta ja opiskelijasolussa on 
tohinaa. Kaikki kolme samassa asunnossa 
asuvaa nuorta naista ovat lähdössä bileisi-
in. Paikkana on tuttu urbaani metsäaukea, 
Giggling Marlin. Jotkin kutsuvat sitä soi-
dinsuoksi, jotkut lihatiskiksi. Rakkaalla lap-
sella on monta nimeä. Yhtä kaikki, nyt on 
naisten ilta. Meikki on kohdallaan, rinnat 
puoliksi esillä. Viesti on selvä: helppo mutta 
varma. 

23:00
Saapuminen. Giggling on aina yhtä täynnä. 
Peli alkaa: Maailmasta löytyy lopuksi vain 
kourallinen selkärankaislajeja, joilla ei ole 
havaittavissa minkäänlaista soidinkäyttäy-
tymistä. Pääsyitä tälle on kaksi: lajityypil-
linen soidin mahdollistaa oman lajin edusta-
jan tunnistamisen muista samannäköisistä 
lajeista sekä fitnessin ylläpito luonnonva-
linnan seurauksena. Vaikkakin nykyihmiset 
ovatkin enemmän tai vähemmän lajin sapi-
ens edustajia, on jokaisella ihmisryhmällä 
omat pariutumistapansa; nörtit soidintaa 
ircissä, örkit WoWissa. Illan tapauksessa 
paikkana on yökerho ja kohdejoukkona 
erilaiset yön eläimet kuten teinixit, machot, 
emot ja guidot. Neonvalokyltti houkuttelee 
heitä kuin lamppukärpäsiä. Soitimen ensim-
mäinen syy on toteutunut.

23:30
Illan tähtöset ovat juoneet ensimmäiset 
rommikolansa ja suuntaavat nyt tanssilat-

tialle. Peppu alkaa heilua. Kovasti jäljitellään 
Rihannaa, toiset paremmin, toiset huonom-
min. K-Maro alkaa soida DJ:n levylaukusta. 
Jengi villiintyy. Lattia täyttyy naaraista. Eipä 
aikaakaan kun jo ensimmäiset tilannetta 
tarkkailleet HenkkaMaukkaan pukeu-
tuneet nuoret herrat alkavat valua tanssiin. 
Nyt seuraa soitimen toinen syy: fitnessin 
vertailu. Kellä on coolein kuosi ja keesi? 
Kuka taitaa lanteen? Kuka ei hikoa ja osaa 
lähestyä? Toiminta muistuttaa Andien 
paksusarvilampaiden puskukisoja. Täällä 
sarvet tosin ovat korvattu  Shine-paidalla 
ja pikarusketuksella. Peli on hienovaraista. 
Muna etsii pesää. Jos tanssi ja ulkonäkö eivät 
vakuuta on aina olemassa lisäarvoa. Eläin-
maailmassa kuntoisuuden väri on punainen. 
Punainen on kaikista väreistä eläimelle kal-
leinta tuottaa ja lisäksi riskialtista ylläpitää. 
Se fregattilintu, jolla on kirkkaimman pu-
nainen kurkkupussi on todennäköisesti 
hyvin ravittu, terve ja voimakas. Yökerhossa 
voiman väri on vihreä: ”hei voinxmä tarjota 
$ulle jotain?”. 

00:50 
Tyttökolmikko on kutistunut kahteen. Pari 
on löytynyt. Tarvittiin vain hieman kutu-
diskoa ja pari sinistä enkeliä miehen puolelta. 
Tunturipöllöt tarjoavat häälahjana kuolleen 
sopulin. Yökerhossa media on viina, mutta 
motiivi sama. Yksi toisensa jälkeen pariu-
tuneet nuoret etsiytyvät pois tanssilattialta 
yökerhon nurkkiin kutemaan. Mutta mitä 
nyt? Tiskin luona notkuu mies, jota ei näen-
näisesti näytä römpsä kiinnostavan. Hän juo 
kaljaa. Voiko olla, että joku on tullut yöker-
hoon vain olemaan, istumaan iltaa. Voi. Vii-

sarin ei välttämättä tarvitse värähtää, paik-
kojen kostua. Moni pariskuntakin voi tulla 
tänne vain nauttimaan. Mutta miksi mie-
hellämme on parhaat päällä? Jos ideana ei 
ole muiden iskeminen, miksi ykköset? Ellei 
kyseessä oleva ihminen satu olemaan juuri 
SE kuuluisa mytologian Narcissos, pukeu-
tuu hän tuskin vain itseään varten. Ehkäpä 
tarkoitus onkin pukeutua muille. Ihailevia 
katseita on aina kiva saada riippumatta siitä 
panettaako vai ei. Nuoret apinat jaksavat 
aina kisailla ja elvistellä keskenään. Se on 
sitä statusta. Paikalle kannattaa tulla vaikka 
ei soidintaisikaan.

03:40
Jengi alkaa valua ulos. Soidin on päättymässä. 
Viimeiset epätoivoiset pörräävät vielä tans-
silattialla etsien paria. Kaukaa katsottuna 
näyttää siltä kuin kaksi märkää, rullalle 
käärittyä mattoa olisi pistetty nojaamaan 
toisiaan vasten. Kyse on kuitenkin kahdesta 
tanssivasta henkilöstä. Kiimainen jytä on 
vain vaihtunut jurritangoon. Jokainen taval-
laan. Illan neitokaiset ovat taksitolpalla. Yksi 
puuttuu. Hän on kavaljeerinsa luona. Kaksi 
muuta odottavat omaa vuoroaan. Muuan 
vanhempi herrasmies heidän edessään on 
ottanut liikaa. Supersetti, V.S.O.P sekä sna-
garin makkispekkikset jylläävät mahassa. 
Seuraa yrjö. Muu jono ottaa etäisyyttä. 
Ilmeissä on havaittavissa suoraa inhoa ja 

halveksuntaa. Status ja fitness toimivat siis 
myös toiseen suuntaan. Kädellisyhteisöt 
hylkivät normaalistikin yksilöitään, jotka 
poikkeavat ryhmän normeista. Tämä roh-
kaisee myös meitä pukeutumaan jos ei yk-
kösiin niin ainakin tilanteen mukaisesti. 
Mokailijat ja poikkeavat kivitetään armotta. 
Tässä tapauksessa henkisesti. Kasvojen me-
netys sattuu. 

04:15
Viimeinkin mittari saapuu. Kyytiin ka-
vutaan väsyneenä ja kylmissään. Taksin ra-
diosta soi kolmas nainen. Taksikuski, van-
hempi hieman tukeva herrasmies, hetken 
katseltuaan laskuhumalassaan takapenkillä 
huojuvaa parivaljakkoa, jotka näyttävät 
meikkiensä kanssa hieman Bratz –nukeilta, 
toteaa: ”Miettikääpä miten helppoa olisi, 
jos ihmiselläkin olisi kiima-aika niin kuin 
muilla pohjolan eläimillä. Luin nimittäin 
viime torstain Hesarista, että päiväntasaajal-
la elävillä eläimillä ei ole tiettyä kiima-aikaa, 
koska vuodenaikoja ei siellä ole. Miettikää;  
kerran vuodessa yhteiskunta pysähtyisi kuu-
kaudeksi. Kaikki seksuaalinen paine lasket-
taisiin silloin. Ei olisi enää tarvetta aikuis-
viihteelle. Seksuaalirikoksia ei enää tehtäisi 
niin paljon. Tämäkin jokaviikkoinen stres-
saava ruljanssi pitäisi tehdä vain kerran vuo-
dessa. Eikö se olisi teistäkin mahtavaa.” Vas-
taus takapenkiltä oli selkeä: ”Mutsis on”.

Kireitä siimoja toivottaa: Iivari L.

   
    



Kuvia syysexculta

Mitä se Lothar oikeen noituu? 
Ollaan tässä vielä matkalla mökille.

Tuskin oli bussi pysähtynyt kun alkoi 
kyykkäturnee. Annis näyttää mallia.

Kieli keskellä suuta. Ei se vaadi kun viis hy-
vää lyöntiä niin on voittotaistossa mukana.

Lord Harri ja reissun seksikkäin paita!

Ilmapatjalla. Huomatkaa, että Vilma ei ole 
alimmaisena, mutta ei myöskään pirtein.

Kuka söi mun juustonaksut?! Tuossa niitä 
vielä oli. Ei ollut seuraavana aamuna!

jouluRALLATUKSIA
EN ETSI VALTAA LOISTOA
Sävel: Jean Sibelius
Sanat: Sakari Topelius

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan;
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan!
Se joulu suo, mi onnen tuo 
ja mielet nostaa Luojan luo!
Ei valtaa eikä kultaakaan, 
vaan rauhaa päälle maan!

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu!
Jumalan sanan valoa, joss’ sieluin kirkastuu!
Tuo kotihin, jos pieneenkin, 
nyt joulujuhla suloisin!
Jumala sanan valoa, ja mieltä jaloa!

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana!
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa!
Sua halajan, Sua odotan, 
Sä Herra maan ja taivahan!
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo 
suloinen joulus tuo!

REIPPAHASTI KÄYPI ASKELET
Sävel: Emmy Köhler
Sovitus: Sigrid Sköldberg-Pettersson

Reippahasti käypi askelet,
äidin hommat on niin kiireiset:
lahja peittyi kääröihin,
ukset kiinni pantihin,
vaan on hauska sentään!

Taatto, taatto läksi innoissaan
joulukuusen, kuusen hankintaan;
latva saapi tähtösen,
oksat kaikki, tiedät sen,
paljon kynttiöitä!

Kun on valmis kuusi kultainen,
rynnistääpi lapset huoneeseen.

Ken on tuonne tullutkaan,
joululahjat pussissaan?
Vanha joulupukki!

Lapset kaikki huutaa: oi, oi, oi!
Kohta kiitos riemuin soi, soi, soi!
Sievä vauva Maijan on,
Annin kelkka verraton,
orhi oiva Veikon!

Päättyy joulu, vaikk´ ei kenkään sois,
joulukuusi viedään pois, pois, pois.
Mutta ensi vuonna hän
saapuu lailla ystävän -
ei voi toivo pettää.

JOULU ON TAAS
kansanlaulu

Joulu on taas, joulu on taas,
kattilat täynnä puuroo.
Nyt sitä saa, nyt sitä saa
vatsansa täyteen puuroo.

Joulu on taas, joulu on taas,
voi, kuinka meill´ on hauskaa!
Lapsilla on, lapsilla on
aamusta iltaan hauskaa. 



TONTTUJEN JOULUYÖ
Sävel: Vilhelm Sefve
Sovitus: Alfred Smedberg

Soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu, 
väki nukkuu.
Öitten varjoon talon touhu hukkuu, 
touhu hukkuu.
Tip-tap, tip-tap, tipe, tipe, tip-tap, 
tip, tip, tap.

Tonttujoukko silloin varpahillaan, 
varpahillaan,
varovasti hiipii alta sillan, alta sillan.
Tip-tap …

Jouluruokaa tarjoo kunnon väki, 
kunnon väki.
Raoistansa sen jo tonttu näki, tonttu näki.
Tip-tap …

Hirvikolari    Esterin perse        Monokokki

Pöydän päälle veittikaiset rientää, 
veitikkaiset,
syövät paistia ja juovat lientä, juovat lientä.
Tip-tap …

Herkkua on siinä monenlaista, 
monenlaista.
Kuiske kuuluu: ”Miltä ruoka maistaa, 
ruoka maistaa?”
Tip-tap …

Sitten leikitellään kuusen alla, kuusen alla,
kunnes päivä koittaa taivahalla, taivahalla.
Tip-tap …

Hiljaa hiipii joukko varpahillaan, 
varpahillaan,
kotikoloihinsa alle sillan, alle sillan.
Tip-tap …


