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Päätoimittajan pörinöi
tä
Blaa blaa blaa. Tässä sitä nyt sitten kir
joitellaan kaikenlaista pöhköä tajunnan
virtaa muutaman kappaleen verran jotta
pääkirjoitukseen tulisi täytettä. Koska
juttujen taso ei keskiviikkona klo 18.15
nyt varmaan ole ihan huipussaan, niin
ihan ensimmäiseksi vaihdetaan
kappaletta:

Tämä on siis meikäläisen ensimmäinen
Halko. Toivottavasti ei nyt sentään ihan
viimeinen. Lopputulos on paksuakin pak
sumpi 3X sivua, huh, kaikki toteutettu
na tietenkin seksikkäällä 1980luvun
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läystäkettä imitoivalla ulkonäöllä. En
sentään käyttänyt Comic Sansia fonttina
missään. Kai. Aivan ensiksi haluaisin
kiittää Ristoa, Iipua, äitiä ja Batmania
jne. ja sen jälkeen niitä somia ja vähem
män somia ihmisiä, jotka toimittivat mi
nulle paitsi materiaalia niin myös
ideoita. Oletan, että tämä pruju on nyt
sitten saatu tulostettua puurojuhliin
mennessä.
Sen sijaan että horisisin lisää taidankin
lähteä kohta Kerubin kautta Skarppiin
nauttimaan pikkujouluksista. Nähtiin
siis siellä.
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Syyllisyys, toimitus, taitto, vastaavuus: Janne Koskinen

Materiaali: Iivari Laakkonen, Risto Eronen, Aava Stenman, Elli Jelkänen, Tomi
Vainio, Janne Koskinen, Aleksi Olli, Juuli Alm, Heidi Järvenpää ja he, jotka
piileskelevät lähdesuojan helmoissa.
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Puheenjohtajan palsta

Organisaattorin arkea

Nähtävästi en osaa enää olla hiljaa si
vussa vaan välillä suorastaan ylikierrok
silla käyvä organisaattoriluonteeni sai
minut tähän pisteeseen; kirjoittamaan
pj:n palstaa. Hallitus on tänä vuonna
hyvin erinäköinen kuin edellisinä, kos
ka syyskokouksessa nuijakäsi päätti pa
lauttaa Villukset vanhoista
tottumuksista takaisin lain ja sääntöjen
mukaiseen järjestykseen. Jotkut ovat
muutoksesta innoissaan, mutta kaikkia
asia ei ilmeisesti miellytä. Tosin niinhän
muutokseen on aina tapana reagoida –
puolesta ja vastaan.
Muutenkin Mikrovilluksen toimintaa on
jo vuoden päivät pyritty muuttamaan
enemmän sääntöjemme mukaiseksi –
muuttamalla sääntöjä toimintamme mu
kaiseksi. Tosin edes sääntöjä kannattai
si kohdella niiden käskemällä tavalla
(”Päätös sääntöjen muuttamisesta ()
on tehtävä yhdistyksen kokoukses
sa…”), jotta niillä olisi jotain muutakin
virkaa kuin pelkkä lain vaatima olemas
saolo. Onni oli puolellamme, että saim
me korjattua hallituksen ja yhdistyksen
kokouksen sotkemisvirheemme, mutta
ainakin olemme tässä prosessissa oppi
neet erottamaan nämä kaksi asiaa toi
sistaan. Niille jotka eivät vielä tiedä:
Hallituksen kokous on se peruskokous
kopilla, jota kaikki karkaavat, osa pelois
saan, että joutuu tekemään jotain ja
osa harhaluulossa, että tilaisuus on hal
lituksen jäsenten privaatti kokoontumi
nen. Yhdistyksen kokouksia ovat syys
ja kevätkokous, sekä ylimääräiset yhdis

tyksen kokoukset, joita ei kutsuta kool
le suunnilleen koskaan (Moneskohan
tämän syksyn kokous oli Mikrovilluk
sen historiassa..?), joissa valitaan ko
koukselle erillinen puheenjohtaja yms.
ja joissa kaikilla paikalla olijoilla on ää
nioikeus.
Vaikka tähän syksyyn on mahtunut
paljon muutosta, rullaa Mikrovilluksen
perustoiminta edelleen samalla vanhal
la hyvällä kaavalla. Tapahtumia riittää
enemmän kuin minä kykenen muista
maan. Jopa Sampo Pankin yhteyshen
kilömme oli kehunut
virkistystoimikuntansa (tjsp) kokouk
sessa, miten he voisivat ottaa mallia
meidän aktiivisuudestamme järjestää
toimintaa! Itselleni parhaiten ovat jää
neet mieleen teologibiologiteologibi
leet, joissa joidenkin pelkäämä
toistemme käännyttäminen ja riitely oli
vat saunan kuumuudessa muuttuneet
yhteiseksi kreationistien kritisoimisek
si. Ehkemme olekaan niin erilaisia kuin
luulimme. Teologit ottivat muuten kun
nian biologien juomisesta pöydän alle.
Tämä väite taitaa juontua meidän fuk
sien hyvin vaakatasomaisesta olemuk
sesta illan edetessä… Giggling
Marlinissa on tullut juhlittua syksyn ai
kana kolme kertaa, joista kahdella ker
ralla olemme keränneet pääsymaksut
omiin taskuihimme. Syysstartti oli to
tuttua takuuvarmaa Mikrovilluksen ky
kyä haalia porukkaa paikalle, mutta
Pikkumustat pikkujoulut saivat jalkam
me hetkellisesti takaisin maan kama
ralle, kun useamman vuoden
haamutuloputki koki pienen takaiskun.
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Tämä ei tosin menoa haitannut, sillä Vil
lukset valtasivat omalla porukalla tans
silattian ja meidän privaattibileiksi
muodostunut ilta oli ainakin allekirjoit
taneen mielestä mahtava.

tiedämme, että erilaisia bileitä kummal
lisesti ilmestyy jostain niin paljon, että
lopulta enempää ei vain mahdu kalen
teriimme. Organisointia tässä ainejär
jestössä siis riittää.

Tällä hetkellä ensi kevään ohjelmaan
mietitään perinteisten tapahtumien li
säksi tulevan (?) ystävyysainejärjestöm
me Legion kanssa bileitä Pursiseuralla
sekä GMetkot Suvantokadun sauna ja
kokoustiloilla. Vanhasta kokemuksesta

Heidi Järvenpää

Askon peliliike muutti polypeptidiketjujen pokeriiltaman kerralla
proteiinien pokeriiltamaksi.
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Fuksit kertovat!

Tänä vuonna kertojia on peräti kaksi, sillä se, minkä ei toteen
olisi koskaan suonut tapahtuvan, tapahtunut on: moni fuksi
oli nimittäin perinyt isältään Y:n. Hyvä isät! Siksi meillä on nyt
ihan oikeasti kaksi tarinaa. Nämä most extraordinary peeks
into the mind and daily life of this most amazing young animal
reveal a truly magnificent will: The will to breed.
Toimitus haluaa lisätä perään ponnen: saataisiinko joku vuosi
tänne tarina, jossa joku oikeasti haluaa Joensuuhun?

NÄYTE NUMERO 1, NAARAS:
Oli kaunis ja kuuma kesäpäivä. Mä olin
ottanut vapaata töistä, koska iltapäiväl
lä alkoi kenraalit ja aamupäivällä oli
määrä vihdoinkin tulla tulokset. Varmis
tus siitä, että mä tosiaan olin päässyt
opiskelemaan.
Mun täytyy myöntää (vaikken haluis) et
ten oikeasti hetkeäkään ollut epäillyt et
ten pääsis yliopistoon. Vähän typerää,
koska hain tosiaan vaan bilsaan enkä
laittanu yhteishaussa edes kaikkia vaih
toehtoja. Kun postiauto sit viimein tuli
ja mä sain kun sainkin mun paksun

kirjekuoren (luulin et se
oli vaan joku myytti) kat
se kiinnitty paketin va
semman yläkulman
leimaan: Joensuun yli
opisto. EEEEEEEE
IIIIIIIII!!! En mä
Joensuuhun halunnu, se
hän on ihan hiton kauka
na ja mun viimenen
vaihtoehto! Kun mä luin
pääsykoetuloksia, ekana
mielessä oli vaan, et mi
ten mä onnistuin oleen
näin huono. Enhän mä
alisuorita. Ikinä! Enkä
epäonnistu. Aika ällön ylimielistä, mut
niin mä ajattelin.
Mä oon aina ollut aika dramaattinen.
Heti pääsykoetulospapereista seuraa
vana oli A4, jossa luki: ”Tervetuloa
Joensuun yliopistoon!” ja alla Asikaisen
hymyilevät kasvot. Mä puhkesin sella
seen huutoon ja parkuun, ettei ennen
oo sellasta meiän kylällä kuultu. Mun
pikkusisko luuli, et olin leikannu ittee
ni sormeen ja tuli kattoon mikä mulla
oli hätänä.
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Puolentoista tunnin itsesäälissä rypemi
sen, teatraalisen huutamisen ja krokotii
linkyynelten, naapureitten mulkoilun ja
pitkän äititytär puhelun jälkeen alkoi
tuntua jo paremmalta. Äiti puhu mulle
järkeä. Eihän mun mihinkään tartte
mennä, voin hakee ens vuonna uudes
taan. Tai kokeilla vuoden Joensuussa. Il
lan esitysten ja viikonlopun bilettämisen
jälkeen en ees muistanu miks oli tuntu
nu maailmanlopulta.
Kesän kuluessa alko käydä selväks et
sinne Joensuuhun mä tosiaan olen me
nossa. Ei mulla ollut mitään oikeita rea
listisia suunnitelmia eikä rahaa
välivuodeks. Mikäs siinä, mä päätin ot
taa Joensuuvisiitin ihan puhtaasti seik
kailun kannalta.
Mun pikkuveli on kastettu Joensuussa,
mun monet joulut ja synttärit on viettet
ty Joensuussa isovanhempien luona, ja
useat kesät Joensuun lämmössä. Ei tää
mulle mikään vieras kaupunki ole, mel
keen vois sanoo et palasin juurilleni.
Mun vanhemmat on täällä tavannu ja
menny naimisiin (mulla tasan vuos ai
kaa, jos haluun olla samassa aikataulus
sa kun äiti). Mä muistan monet lomat
kun äidin ja pikkusisarusten kanssa
matkustettiin yöjunalla Joensuuhun (us
kokaa, joskus niitäkin vielä meni). Mä
rakastan yöjunia. On ihanaa nukahtaa
junan heilumiseen ja kolinaan… Ja ase
malla oli se vanha hieno veturi. Sinänsä
ironista, et mun mummi ja pappa on
mun koko elämän asunu jossain korves
sa ihan hiton kaukana, ja kun mä muu
tan kahensadan metrin päähän niiden
kämpästä niin ne muuttaa seuraavana
päivänä pois. Väittävät, ettei se musta
johtunut.

Mutta sit koitti hieno hetki, ekaa päivää
yliopistossa! Yliopistossa kaikki on niin
sivistyneitä ja kauniita ja aikuisia. Tai
niin mä luulin… Sato tietysti ja ahtau
duttiin katoksen alle keltahaalaristen
tuutorien kanssa. Ekat päivät ja ihmiset
on aikamoista mössöä, mut kyl mulle
jotain on jääny mieleenkin. Ensinnäkin
kun kurkkasin hermostuneesti kopista
sisään, näin jotain isoa ja kaljua (joka
myöhemmin osoittautui Tompaksi) ja se
hymyili. Pelottavaa. Sitten mä muistan
lukeneeni epäuskoisena ainoan mies
puolisen tuutorin haalamerkistä: ”Fuk
sia ei kuksita”. Kuka tollasta on
keksinyt ja miks ihmeessä? N100:ssa
mä toivoin et pääsisin sen pienen ja nä
tin tytön fuksiryhmään, ja niinhän mä
pääsinkin! Ekalla viikolla oli tosi tylsiä
orientaatioluentoja. Mutta totta kai mä
menin niille, eihän luennoilta voi lintsa
ta!
Noo, pikkuhiljaa ihmiset ja asiat alkoi
vat erottua toisistaan. Aloin tutustua
joihinkuihin, löysin tanssiryhmän ja
sain nähä melko hullua menoa tutustu
misillassa. Aloin huomata, että on saa
vutus pysyä jollain luennoilla hereillä,
ja tajusin osaavani ajaa pyörällä ilman
käsiä. Välillä meno on ollut vähän liian
kin hulvatonta mut onneks tuutorit
(varsinkin se, jolla on kiva kämppis) on
vähän pitäny huolta. Mulla on ollut (kir
jaimellisesti) järjettömän hauska syksy
ja selvänäkin ihan kivaa. Koppi ja sen
vakioasukkaat (oon jo itekki melkeen
yksi heistä) ovat tulleet tutuiksi. Te bio
logit ootte muuten hämmästyttävän ha
luttomia oppimaan uusia korttipelejä!
Ristiseiskaa ristiseiskan perään. Mä ha
luisin pelata jotain missä mäkin voi
tan… Ai nii ja eihän tietenkään (ikinä)
sovi unohtaa testoa. Mä todella arvos
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tan näitä melko salskeita miehiä, jotka
vuosi on nyt melkein puolessa välissä
vapaaehtosesti pukeutuu sukkahousui
enkä malta odottaa mitä kaikkee haus
hin ja jumppatossuihin. Se on jotain niin kaa mulle vielä tapahtuu.
kaunista.
Kävin ekan kerran koko syksynä kotona
mun synttäreiden aikoihin kun oli jo tosi
pimeetä ja ketutti kämppikset, jotka syö
mun ruoat. Oli ihanaa olla kotona ja huo
mata ettei mikään ollu muuttunu. Lau
lettiin ihan täysillä ”Minä lähden
PohjoisKarjalaan” eikä takasin päin ju
nassa ollu haikeeta, tuntu ainoostaan
mukavalta palata Joensuun meininkei
hin.
Tänään mä luin kopilla vanhoja Halolla
päähän! julkasuja. Tuli kulkaas semmo
nen oli, et mä todella ootan kevättä 2010
villuksena! Tää mun Joensuun seikkailu

Näyte numero kaksi, koiras,
(kaakkoista alalajia):
Täällä fuksi, moi!
Eli olen yksi niistä yhdestätoista fuksipo
jasta 09 ja raapustelen (tai näpyttelen)
syksyn ajatuksia tänne halkoon nyt. Ta
voitteenahan olisi ollut Helsinkiin pääsy,
mutta sitten kävikin sillä lailla että jou
duin tänne Joensuuhun. Mikä sekin kyl
lä tuli yllätyksenä ku ajattelin ettei
semmosella koepaperilla olisi päässyt yh
tään minnekkään, mutt Joensuuhunpa
pääsi :)...
Niinpä sitten tulin tänne Joensuuhun
syyskuun alussa. Ensimmäinen päivä
oli aika stressaavaa ja ikävää kun ei tun
tenut ketään eikä asuntoakaan vielä ol
lut. Meinasin päätyä kadulle asumaan,
mutta onneksi pääsin täkäläisen kaveri

Kesällä käytiin porukoitten kanssa tar
kastamassa kampus ja Natura. Naturan
eessä kasvo pitkää ruohoo, jossa oli pi
saroita, ehkä oli satanu tai sitte se oli
vielä kastetta. Aurinko paisto ja kimalsi
ruohossa. Mä kuvittelin kuinka istuisin
samalla niittynurmikolla mun uusien ja
jännittävien yliopistokavereitten kanssa
kevätsäteiden lämmittäessä enkä menis
luennolle. Tuntu hyvältä.
Olen pieni fuksi vain… pullea.

ni luo nukkumaan. Tietenkin myös rak
kaat tuutorimme olisivat tarjonneet
kattoa pään päälle, mutta loppujenlo
puksi asunto kuitenkin järjestyi.
Kuukautta myöhemmin alkoikin sitten
jo pääsemään yliopistoelämän makuun
kun alkoi tutustui ihmisiin ja viina vir
tasi. Ensimmäisenä päivänä seuraavaa
kuuta olikin sitten jo sisäänmuutto uu
teen asuntoon sekä muuton jatkot. Oli
paljon kaikenlaisia tapahtumia ja juh
lintaa. Luentojen ja opiskelun merkeissä
meni yllättävän vähän aikaa, mutta tu
lokset olivat kuitenkin kohtalaisia. Myös
vanhemmat (toisen vuoden, kolmannen
vuoden ja muutama n:nenkin vuoden)
opiskelijat alkoivat tulla tutuiksi. Kai
kenkaikkiaan totuttautuminen meni to
della nopeasti ja vaivattomasti
ensimmäisten viikkojen takertelujen jäl
keen.
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Vähän päälle kahta kuukautta myöhem
min viinaa sitten virtasikin jo huolestut
tavia määriä. Tuli jo aika juoppo olo kun
juopoteltiin kahden kaverin kanssa laun
taililtana pitkin Hukanhautaa ja Pelto
lansiltaa (eli kaupunkikin alkoi jo olla
tuttu). Myös opiskelu alkoi vaatia enem
män ja enemmän aikaa, eli ilmeisesti yli
opistoopiskeljan elämä alkoi olemaan
aika hyvin sisäistetty tässä vaiheessa.
”Rankka työ, rankat huvit”asenteella
opiskeltiin! (tuosta rankasta työstä en to

sin olisi niinkään varma)...
Kaikenkaikkiaan olen siis tyytyväinen
kaikesta ja Joensuukin osoittautui ihan
kivaksi paikaksi opiskella, en ainakaan
toistaiseksi ole vaihtamassa täältä mi
hinkään. Myös tuutorimme ja vanhem
mat opiskelijat, kuten luennoitsijatkin
(fuksit tietenkin itsestäänselvästi) osoit
tautuivat ihan sympaattisiksi tyypeiksi,
kiitos teille kaikille siitä!
Eräs fuksi, arvatkaa kuka!

Tappaja‐T ‐solut
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Ari (nimi muutettu)
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Hei! Tämä on Jouluhalko 2009 Express lehden Sinulle tarjoama interaktiivinen
hupailusivu. Tällä sivulla juuri Sinä olet maailmankaikkeuden herra! Voit
vaikkapa piirtää kuvan sinua vastapäätä istuvasta Puurojuhlaan osallistuvasta
vastakkaisen sukupuolen edustajasta. Eikä siinä vielä kaikki: voit piirtää hänelle
päälle ties mitä! Vain mielikuvituksesi on rajana! Vapauta mielesi! Mikäli päätät
piirtää tälle paperille, pyydämme Sinua pikimiten siirtämään 33 euroa tilille
Nordea 666Allulle viskiä.
Toivottavasti nautitte tarjoamastamme erinomaisesta mahdollisuudesta!
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AGITAZIONE.

Maailmassa on paljon väärin. Esimerkkeinä tästä ovat tyhmät ihmiset, tyhmät vitsit, tyhmät
autoilijat, paha ruoka ja oikeastaan kaikki muukin. Demagogit ottavat nyt kantaa
kaikenlaisiin asioihin joista ovat sattuneet kirjoittamaan. Barrakudille, mars. Päästetään siis
ääneen Iso T.

Onko järki ja logiikka evoluution aikaansaannosta?

Otsikko on johdos tänä vuonna käytetystä evoluutioteorian vastaisesta väitteestä, joka tarkalleen ottaen kuuluu näin: ” luonnonvalinta ei
pysty tehokkaasti karsimaan vääriä uskomuksia. Tästä seuraa, että ateismin ja evoluutioteorian pohjalta ei ole syytä luottaa ihmisjärjen
luotettavuuteen.” Jos tummenetun väitteen luettuasi jäit merkillisen hämmennyksen tilaan ja
tunnet, että väite on jotenkin väärä mutta et
tarkalleen osaa yksilöidä miksi, niin pyrin tässä tekstissä avaamaan tätä väitettä lisää. Kyseessä on hieno ja ovela metafysiikkaan ja
relativismiin pohjautuva olkinukkeargumentti,
jonka tarkoitus onkin aiheuttaa hämmennystä
kuulijassa.
Uskomuksella tarkoitetaan ihmisen mielentilaa, jolloin hän on vakuuttunut minkä tahansa
väittämän totuudesta – perustellusti tai perustelemattomasti. Jätän tässä tekstissä maailmankatsomuksellisen kannan pois ja tarkastelen
väitettä pelkästään tieteenfilosofiselta kannalta.
Argumentti nojaa vanhoihin filosofisten koulukuntien oppeihin, kuten kreikkalaiseen pyrrholaisuuteen, äärimmäiseen skepsismiin ja Rene
Descartesin kehittämään epäilyn metodiin, jotka opettavat, että kaikkea pitää epäillä - aivan kaikkea, jopa omia aistejaan. Itseasiassa
nämä filosofiset suuntaukset menevät niin pitkälle, että ne kieltävät kaikkien havaintojen
järkevyyden ja logiikan. Lähestymistapa on te-

hokas, koska sitä ei voi suoraan millään argumenteilla osoittaa vääräksi sen paremmin
kuin oikeaksiakaan. Mistä tiedät, että tämä
lehti, jota luet, on oikeasti olemassa ja mistä
tiedät, että järkesi loppujen lopuksi toimii ”oikein” ja ”järkevästi”? Yrityksessä sitoa evoluutioteoria ja tieteen metodologia itsessään
tämänkaltaiseen metafyysiseen argumentointiin on keino saada ihminen hämmentymään
ja epäilemään tiedettä ja sen luotettavuutta itsessään, koska harva ihminen edes yliopistolla on perehtynyt ontologiaan,
tieteenfilosofiaan, demarkaatio-ongelmiin ja
pystyy kaivamaan argumentista premissit ja
johtopäätöksen esiin ja osoittamaan mahdollisen virheen. Katsotaan mitä saadaan selville.

Premissi: ”Luonnonvalinta ei pysty tehokkaasti
karsimaan vääriä uskomuksia - - ”
Tässä lauseessa yritetään osoittaa, että havaintoihin(kuulo, näkö, haju, maku jne.) perustuvat uskomuksemme ovat vääriä, koska
emme voi todistaa havaintojen ehdotonta
paikkansapitävyyttä. Tämä on syvää metafysiikkaa, johon ei ole suoraa vastausta: ”Mistä
tiedämme, että aistimme ovat oikeassa ja tämä lehti on todellisuudessa olemassa.” Näet
ja tunnet sen käsissäsi mutta aistithan voivat
pettää? Joskus ne pettävätkin, kuten humalainen opiskelija hyvin tietää. Koti ei välttämättä
ole siellä missä sen luuli olevan, tasapaino
pyöräillessä ei toiminutkaan ja kukaan ei ehkä olekkaan varastanut lonkeroasi, vaan olet
itse hukannut sen.
On mahdotonta täysin pitävästi todistaa, että
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aistimme ovat 100% oikeassa, koska jokainen on kokenut niiden ajoittaisen petollisuuden, mutta ovatko ne sitten 100% väärässä?
Tuskin sentään, koska mielesi saa aistiärsykkeitä jostain ja meillä on selkeitä, jopa tuskallisia kokemuksia, kun yritämme kieltää
aistiemme viestit ja kävellä lasiovesta läpi.
Tässä kohtaa joku voisi huomauttaa, että ehkä kipukin on aistiharha. Totta, voihan asia
näin ollakin ja on ehkä syytä ottaa voimakkaampi esimerkki. Kiipeä talon katolle ja yritä
vakuuttaa itsellesi, että katolta on turvallista
hypätä. Pyrrholaisten teoreetikkojen kerrotaan
hypänneen kaivoon ja hukkuneen, koska he
tahtoivat todistaa itselleen oman luonteensa lujuuden ja aistien petollisuuden. Äärimmäiseen skepsismiin ei oikein voi sanoa muuta
kuin sen olevan täydellistä nihilismiä, jos uskoo kaiken maailmassa olevan harhaa ja valhetta. Ankea ja tylsä tapa viettää elämänsä,
samaten kuin täydellinen filosofinen umpikuja,
joka ei tarjoa mitään vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Tästä syystä otamme lähtökohdaksemme, että
aisteihin voi luottaa suurimman osan ajasta ja
tämän jälkeen käsiteanalyysi onkin helppoa.
Karsiiko luonnonvalinta vääriä uskomuksia?
Aivan varmasti. Ei tarvitse kuin kysyä, että onko ihmisyksilölle hyväksi luottaa johonkin seuraavista uskomuksista:
- Bensiini on hyvä janojuoma
- Kalliojyrkänteeltä hyppääminen ei satu, koska osaan lentää
- Krokotiileja kuhisevassa joessa on hyvä uida
- Antibiootit eivät paranna vaivaa vaan oireen
- Rokotteet ovat vaarallisia

Huomataan, että luonnonvalinnan käsite:
”hyödylliset ominaisuudet lisääntyvät populaatiossa” ja vastaväite: ”evoluutio tuottaa vain
epäaitoja uskomuksia” ovat toisensa poissulkevia, eivätkä näin ollen voi olla samaan ai-

kaan totta. Yksittäiset uskomukset voidaan
laskea yksilön ominaisuuksiksi. On ontologinen ja havaittavissa oleva tosiasia, että luonnonvalinta karsii säännönmukaisesti yksilöt,
joilla on erittäin sekopäiset ja epärealistiset
uskomukset ympäröivästä todellisuudesta.

Seuraavien väitteiden pohdinta ja punnitseminen on jo vaikeampaa:
1. Evoluutio tuottaa pääasiassa aitoja uskomuksia
2. Evoluutio tuottaa pääasiassa epäaitoja uskomuksia
Ääriväitteiden todistaminen on mahdotonta
ja epärealistista, kuten yllä on jo käsitelty,
mutta mikä on se oikea suhde luonnonvalinnan ja evolutiivisen prosessin tuottamien uskomusten laadussa? Kumpaan suuntaan
ihmisen uskomukset pääasiassa nojautuvat
on jo vaikeammin tutkittava asia. Suurin osa
filosofeista asettuu väitteen: ”Evoluutio tuottaa
pääosin aitoja uskomuksia” taakse, koska esimerkiksi Donald Davidson argumentoi, että
valtaosa ihmisen uskomuksista on pakko olla
tosia, jotta voimme kommunikoida toistemme
kanssa. Erilaisten ihmisten samanlaiset kokemukset muodostavat näin positiivisen koherenssijärjestelmän, jossa todeksi koetut
perususkomukset tukevat toisten uskomusten
aitoutta. Piercen mukaan: ”Totuus eroaa epätotuudesta vain siinä, että sen mukaan toimimisen pitäisi, kaikki asiat huomioon ottaen,
johtaa meidät tähtäyspisteeseemme eikä harhaan.”

Epäaitoja uskomuksia on varmasti olemassa
ja niitä on ihmisillä vaihtelevia määriä. Oleellista on, että häiritsevätkö nämä epäaidot uskomukset suoranaisesti elämää ja biologian
opiskelijoiden näkökulmasta tutkimustyötä ja
tieteen luotettavuutta. Tieteellinen metodi on
väline, jolla pyritään poistamaan ihmisen
epäaitoja uskomuksia ja lisäämään aitojen
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uskomusten suhteellista osuutta ottamalla selville mikä on totta ja mikä ei biologisessa kontekstissa.
Johtopäätös 1: ”- - Tästä seuraa, että ateismin
ja evoluutioteorian pohjalta ei ole syytä luottaa ihmisjärjen luotettavuuteen.”
Kun premissi on osoitettu epätarkaksi ja jopa
suoranaisesti vääräksi, niin voidaan hylätä
myös tämä johtopäätös. Voidaan myös kysyä
mikä on vaihtoehtoinen ja parempi selitys jos
evoluutio ja luonnonvalinnan prosessi eivät
tuota järkeä ja kausaalista logiikkaa?

jossain muualla kuin biologisissa tapahtumaketjuissa.
Näennäisfilosofisin terveisin: Tomppa

Johtopäätös 2: ”Evoluutioteoriaan, sen väitteisiin ja johdoksiin ei ole hyvä luottaa.”
Tämä on se implisiittinen johtopäätös, johon
ihmistä tahdotaan alkuperäisellä väitteellä ohjata. Ihmiset uskovat, että heillä kuitenkin on
järkeä ja jokainen on havainnut elämässään
kausaalisen logiikan olevan todellinen asia.
Kun kukaan ei kuitenkaan pysty hyväksymään
väitettä oman järjen olemassaolemattomuudesta, niin asiaa yritetään lähestyä ylhäältä alaspäin ja väittää järjen alkuperän olevan

Jouluhalon pulmanurkkaus!

Etsi seuraavasta sinulle varmaankin jo sangen tutusta
kuviosta viisi virhettä:
ATTGCCGCGAATTGCGATCAGTGCATATATAATGCCGATGTCAGCAAATCGCGAT
TTTCGACGCCGATTAGGAATTCGACACTTACGGATTACGGATCATTTTAAGAGAGG
AGCCCTCACAGTAGTCGATCGTAGCTAGCACTGATCGACGTGTTGCTAGCTAGCT
TGTATGATGCATGCATGCATGACATATGGGGAATCCATTGCGATACCGATAATAG
CCGATGCTGCCGGCGTCAACGATCGATGCAATATTCGCATGTAGTTACCTAAGGG
GCCTTGATCCTTAGCGCCGGATTTAGCGGCTGTCGTAGTATAGTAATCGGGACGA
GGAAAGCTTGA

Lähetä oikea vastauksesi toimitukseen. Oikein
vastanneiden kesken arvotaan vanha Hevoshullu.
Jouluhalko 2009
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Ari (nimi muutettu)

Seuraavalla sivulla!

Järisyttävä totuus Mikrovilluksen historiasta!
Käännä sivua...
... jos uskallat!

xkcd.com
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MIKROVILLUS RY.
Hallituksen kokous

klo 12.0012.30
Kahvila kuutti
Läsnä: Sirkka Hirvonen
Satu Mikkonen
Kaisa Junninen
Seppo Haapalainen
Niina Pennanen
Vesa Ruusila

pöytäkirja
13.11.1991
Johanna Hakulinen
Mervi kunnasranta
Juha Kieksi
Hanna Araja
Outi Isonkääntä
OlliPekka Tikkanen

1. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen, Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
2. Aluksi keskusteltiin jo tutuksi tulleesta aiheesta, elikä tiedonkulun
ongelmista. Tieto ei kulje oikein mihinkään suuntaan. Kun tähän lisätään
vielä mahdollinen passiivisuus ja ehkä välinpitämättömyys, niin eipä ole
ihme jos kukaan ei tiedä mistä pitäisi tietää, ja jos tietääkin niin eipähän
ainakaan levitä tietoa eteenpäin. Päätettiin siis tehostaa tiedonkulkua. (hah
hah…)
3. Tämän jälkeen todettiin ensimmäisen vuosikurssin olevan jo pitkällä
pikkujoulujen järjestämisessä, koska kukaan ei ollut edes ehtinyt
hallituksen kokoukseen. Kerrankin on saatu opiskelijat, joita ei tarvitse
pakottaa mihinkään. Tämä aiheuttaa tosin sopeutumisongelmia
toisenlaisiin otteisiin tottuneille hallituksen jäsenille (erityisen pahoja
vieroitusoireita ilmenee eräillä ¤:n vuosikurssin oppilailla).
4. Seuraavana käsiteltiin jälleen kerran lamasta johtuvaa Mikrovilluksen
huonoa taloudellista tilaa (ongelmat eivät siis johdu huonosta
taloudenhoidosta). Opiskelijaaktivisti Sirkka Hirvonen esitteli
taloudenkorjausohjelmansa. Aktivisti Hirvosen mukaan rahaa olisi ehkä
mahdollista hankkia esiintymällä tonttuina EKAmarket nimisessä
tavaratalossa. Asiasta innostuivat erityisesti Vesa Ruusila ja OlliPekka
Tikkanen. Heidän mukaansa toisen vuosikurssin oppilaat mielellään
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osallistuvat Mikrovilluksen taloudellisen tilan parantamiseen omalla
panoksellaan. Tässä projektissa ei ole syytä aliarvioida virallisen
suostuttelijamme Mervi Kunnasrannankaan panosta.

5. Kokouksessa todettiin myös, että viime vuotisia joulukalentereita
myymällä on mahdollista hankkia hieman käteistä. Niinpä päätettiin myydä
joulukalentereita ainakin henkilökuntamme jäsenille. Hinnaksi sovittiin
kompromissi 20 mk. 10 markkaa Mikrovillukselle ja 10 markkaa Luonto
Liitolle.
6. Kokouksessa luvattiin kustantaa Juha Kieksi Myy ry:n 30vuotis bileisiin
Helsinkiin.
7. Mikrovillus Kutsui tiedotusvastaavakseen Opiskelija Hanna Arajan.
Tiedotusvastaavan toimenkuvaan kuuluu kaikki mahdollinen ja mahdoton
hiemankin tiedotusta sivuava työ mitä Mikrovilluksen muut toimihenkilöt
ikinä keksivätkään.
8. Lopuksi todettiin, että olisi hyvä jos sihteeri kävisi kokouksissa. Olisi
myös toivottavaa, ettö sihteerimme mahdolliset lomittajat kiinnittäisivät
huomiota pöytäkirjan asiallisuuteen. Sitä sun tätä ei tule kirjoittaa. Tähän
puoleen kokouksen sihteeri aikoo kiinnittää erityisesti huomiota
puhtaaksikirjoitusvaiheessa.
9. Varapuheenjohtaja, joka siis toimi kokouksen puheenjohtajana, päätti
kokouksen klo 12.30.
Vesa Ruusila
Puheenjohtaja
Sirkka Hirvonen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Kieksi
Sihteeri
Mervi Kunnasranta
pöytäkirjantarkastaja
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Toimitus on viettänyt monta vainoharhaista iltaa syvällä kopin sohvien sisällä,
pohtien päässään sitä, miten tuutorit kestävät fukseja, koska kuka tahansa
heistä saattaa olla Tarkkailija Virastosta. Siispä kilpailutimme toimeksiannon:
läpileikkaus tuutorien päästä. Koeasetelma oli pitkä ja väkivaltainen. Tässä
viimeisten selviytyneiden tuutorien aivokäyristä raastettu tieto.

Tuutoriartikkeli.

Hei te kaikki pienet söötit otukset,
jotka olette kärsineet rakastavista oh
jaus ja opastusyrityksistämme! Ja
te, jotka olette sivusta seuranneet
fuksimassan muuttumista ihan oi
keiksi bilsareiksi meidän osaavissa
kourissamme!

taa. Etenkin nimeltä mainitsematto
mat amortuutorit olisivat kovin
mielissään jos toistaiseksi vähem
mänkin aktiiviset pupuset pistäisi
vät töpinäksi.

Fuksien saapumisen jälkeen tuuto
reilla alkoi tuhottoman kiireiset pari
Tie tuutoriksi on ollut pitkä ja ras
viikkoa – etenkin niillä, jotka venyi
kas. Kärsimme läpi kovan koulutuk vät suorittamaan sienikurssin sa
sen (sis. leikkejä, pullaa ja poliiseja) maan aikaan. Meillä oli paljon nimiä
hankkien valmiuksia pelästyneiden, opittavana, suloisia naamoja mie
innostuneiden ja ahniinsöpöjen
leen painettavana… Liikaa vaalea
opiskelijanalkujen tappamiseen. Odo tai punakiharaisia tyttöjä! Ensi lu
tuskin oli tuskallista  etenkin Aava
kuvuodeksi suosittelemme kaikille
oli niin innostunut etukäteen, että
nimilappuja. Tuutoreita pelottivat
muilta tuutoreilta meinasi mennä
hämmentävät pienryhmätapaamiset,
hermot. Aava jopa salaa tappasi yh joissa ei koskaan tiedetty, mitä pu
den fuksin ennen Hhetkeä ja muut hua. Alkuaikojen hiljaisten hetkien
tuutorit kuulevat asiasta vasta tä
jälkeen pienet fuksimurmelit onnek
män lukiessaan, muahahahaa!
si rentoutuivat ja alkoivat keskustel
la keskenäänkin eikä heidän
Nimilistan perusteella Naturalle oli
tarvinnut kuunnella vain tuutorien
astelemassa huomattava määrä mie päpätystä.
hiä – noin viisi prosenttiyksikköä
enemmän kuin omana aloitusvuon
Syksyn kuluessa opimme tunte
namme! Ou jea, it’s raining men! Pa maan kanssatuutoreitamme parem
riutumista on edullisesta
min ja löysimme itsestämme uusia,
sukupuolijakaumasta huolimatta ta jännittäviä, salattuja puolia. Välillä
pahtunut toivottua vähemmän. No,
fukseja opastaessa olisi toivonut, et
vielä on kevätlukukausi aikaa paran tä myös vanhempia ja kokeneempia
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bilsarikonkareita olisi ollut mukana
tuutorointihommissa lausumassa vii
saita sanoja. Kokemusten jakajia löy
tyi onneksi tuutoripiirin
ulkopuoleltakin, ja kaikenlaisia ta
pahtumia saatiin järjestettyä. Erityis
kiitos IIVARILLE <3 fuksiais, ja
muustakin avusta ja loistavan luovis
ta ideoista!
Nyt on jo koettu yhdessä monenlais
ta – luentoja, peliiltoja, bileitä ja po
riferoja. Fuksipallerot ovat jo
järjestäneet omiakin tapahtumiaan
ja tuntuvat kaikin puolin pärjäävän
hienosti. Pörrit innostavat vanhem

piakin opiskelijoita opiskelemaan,
Piiakin saattaa vihdoin keväällä saa
da kasvilajit luettua heidän imus
saan. Uusien fuksien innostuminen
ja aktiivisuus näkyy myös siinä, että
meillä vaikuttaisi ensi vuonna ole
van paljon uusia halukkaita tuuto
reita.
Kestätkö henkisesti ja fyysisesti ra
sittavan koulutuksen? Tunnetko pa
lavaa halua levittää tietojasi
yliopistomaailmasta ja bilsasta?
Tahdotko tutustua ensimmäisenä
söötteihin uusiin fukseihin? Haluat
ko siis tuutoriksi? Toimeen voi il
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moittautua helposti: joskus kevääl
lä tulee sähköpostiviesti, että uusia
tuutoreita kaivataan. Vastaa pian ja
kehu itsesi maasta taivaaseen, niin
homma voi olla sinun!

Tuutorointia voi tietysti suositella
myös siitä saatavien kolmen opinto
pisteen ja rahan takia. Mehän olem
me yliopiston palkkalistoilla, ja
kalliita ollaankin  fuksiliinien kans
sa touhuaminen on Aavan toistai
seksi paraspalkkaisin työ.

Bonuksena tulivat elämänlaatua
merkittävästi parantavat rintamer
kit, avainnauhat ja tpaidat. Tuuto
rina toimiminen näyttää varmasti
hyvältä myös CV:ssä ja Halontäy
tettäkin tästä näköjään irtosi.
Tuutorointi on ollut kaikin puolin
hauskaa ja antoisaa. Kiitos fukseil
le, muille tuutoreille ja kaikille aut
taneille ihanasta syksystä!
Elli Jelkänen & Aava Stenman

"Vaikka puhekielessä assimilaatio onkin yleinen ilmiö, ei sitä
kuitenkaan noteerata kirjakielessä."
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HENKILÖKUVA

Kouluumme on saapunut uusi kostaja. Viekas ja älykäs, charmantti
hurmuri, joka mustangillaan karauttaa sisään kapakan ovesta, ampuu
kuudestilaukeavallaan tasaarvoisesti niin rosvot, baarimikot, sheriffit
kuin ilotytötkin ja jymistelee sitten kohti auringonlaskua. Ken on tämä
pistolero? Halon toimitus lähetti uhrattavamman osapuolensa
tarkastamaan kyseisen henkilön. Mutta kuinkas sitten kävikään?

Raine Kortet

30.11.2009. Halon toimittaja koputtaa Biotieteiden tiedekunnan uuden
opettajalisäyksen ovea. Akvaattisen ekologian professori Raine Kortet antaa luvan
sisäistyä huoneeseensa. Toimittaja istuu huoneen nurkassa lojuvalle sohvalle ja
kääntää lehtiöstään uuden, tyhjä sivun:
Halko: Koko nimi?
Raine: Raine Kalevi Kortet.
H: Eikös teillä ollut äsken joku tentin
valvonta josta tulitte?
R: Kyllä, hydrobiologian ja limnologian
perusteiden tentti.

tutkinnot suoritin Jyväskylän yliopis
tossa, jonka jälkeen vietin kaksi post
docvuotta Kaliforniassa. Tämän jälkeen

Hauki, <12 kg
Lappeenranta, 2000 A.D.

H: Siisti toimisto teillä. Sohva ja kaikki.
R: Kiitos, olen pyrkinyt vähentämään
käyttämäni paperin määrää: esimerkiksi
suurin osa artikkeleista on tallessa vain
pdfmuodossa. Joka muutossa tavaran
määrä vähenee hieman. Niin, ja tuo soh
va on aikoinaan ostettu kierrätyskeskuk
sesta Oulusta, maksoi 40 euroa. Päätin
ottaa mukaan kun kerran kuormaan
mahtui.
H: Oulusta? Kun kerran alkuun pääsim
me, niin voisitteko kertoa hieman tausto
janne?
R: Toki. Synnyin Raahessa vuonna
1975. Varusmiespalveluksen suoritin so
dankylässä 19941995. Filosofian mais
terin (2000) ja Fil. tohtorin (2003)
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toimin tutkijatohtorina Helsingin yliopis
tossa 20052007 sekä yliassistentin ja
yliopistotutkijan viroissa Oulun yliopis
tossa 20072008. Nyt olen sitten täällä.
H: Mistä teitte väitöskirjan?
R: Loisten ja taudinaiheuttajien vaiku
tuksista kalojen lisääntymisbiologiaan.
(Arvosana paras mahdollinen: ”kiittäen
hyväksytty” – toim. huom.)
H: Vai että ihan kalamiehiä. Koska täs
sä huoneessa on nyt kaksi kalastushar
rastuksen edustajaa niin puhutaan
vaikka hetki kalastuksesta. Ikimuistoi
sin saaliinne?
R: Ikimuistoisinta hetkeä on todella han
kala eritellä, mahtavia reissuja kun on
ollut niin monia. Yksi tapaus tulee kui
tenkin mieleen: vajaa 12kiloinen hauki
Lappeenrannan Haapajärvestä vuonna
2000. Aika körmy, aikansa meni väsytel
lessä. Sen kyseisen hauen pää on minul
la vieläkin tallella (Raine nostaa kaapin
päältä näytille jättimäisen hauen kuiva
tun pään).
H:!!! En ui enää koskaan. Olette kuulem
ma myös ideoimassa Joensuuhun omaa
opiskelijoiden kalastuskerhoa. Kertokaa
siitä hieman lisää.
R: Kun saavuin Joensuuhun olin hie
man yllättynyt, että täällä ei ollut ennes
tään kalastuskerhoa. Muissa
käymissäni yliopistoissa semmoinen on,
mainittakoon esim. Jyväskylän legendaa
rinen Kala ja Kulaus ry. Tapasin tässä
taannoin muutaman innokkaan joen
suulaisen akateemisen kalamiehen joi
den kanssa ideoimme alustavasti
tällaisen seuran perustamista. Laajempi
aloituskokous olisi näillä näkymin alku

keväästä.
H: Kuulostaa hyvältä, lupaan levittää
sanaa. Onko teillä sitten muita harras
tuksia kalastuksen lisäksi?
R: Lähinnä lukeminen ja retkeily, nuo
rempana myös reppureissailin paljon.
Tutkimus vie toisinaan paljon vapaaai
kaa, joten tänä syksynä en ole paljoa
kerjennyt kalassa käymään. Itse olen
enemmänkin pilkkimiehiä, perhokalas
telu on jäänyt vähemmälle.
H: Niin, huomasinkin toimistonne oven
pielessä olevan kuvan. Pilkkimiehiä sel
västi. Aika muhkea ahven muuten, var
maan jotain 200g?
R: Itse asiassa se painoi 700g. Pilkitty
Ruotsin Svanisträsketistä viime talvena.
H: *krhm*, tuota puhutaan vaikka siitä
tutkimuksesta. Olette ymmärtääkseni
suhteellisen kiireinen mies. Onko teillä
omaa tutkimusryhmää ja joudutteko
matkustelemaan paljonkin?
R: Minulla on kyllä postdokki ja pari oh
jattavaa jatkoopiskelijaa Oulussa, joten
eiköhän sitä voida ryhmäksi sanoa.
Tänne Joensuuhunkin olen ryhmää jo
alkavasti perustanut. On tässä muuten
kin kysyntää suuntaan jos toiseen. Ei
työt pääse loppumaan. Matkusteltuakin
tulee: ulkomaista mainittakoon päällim
mäisinä Norja ja Amerikka. Lisäksi on
nämä kotimaan palaveri ja kokousmat
kat.
H: Kiirettä siis pitää. Onko teillä sitten
omaa perhettä? Lapsia?
R: Ei. Tyttöystävä on. Matkusteleva tut
kijan elämä on ollut hieman ongelmal
lista perheen perustamisen kannalta.
Lemmikkejäkään minulla ei ole.
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H: Ainejärjestön kopilla minua neuvot
tiin kysymään alkoholista. Eli: otatteko
kuppia?
R: Joskushan sitä viihteellä tulee käy
tyä.
H: Huomasin rapukurssisi olevan suh
teellisen huolella tehty näin pedagogises
ti ajatellen. Taidatte panostaa
opetukseen; kuinka monella kurssilla
saa muka itse suunnitella oman vesis
tönsä?
R: Kävin pedagogian perusopinnot aika
naan Jyväskylässä jatkoopintojen yh
teydessä. En myöskään ole vielä
unohtanut omia opiskeluaikojani ja tie
dän siis mitä opiskelijana oleminen on.
H: Palataanpa vielä kaloihin. Kokkailet
teko paljonkin kalasta?

R: Kyllä sitä kalaa tulee syötyä. Opiske
luaikoina kun rahat oli välillä tiukoilla
niin tuli syötyä välistä vähän enemmän
kin kalaa.
H: Sitten vielä pakollinen kysymys: olet
teko viihtynyt Joensuussa?
R: Olen viihtynyt ihan hyvin. Täällä on
helppo liikkua pyörällä, ihmiset ovat
lepposia ja meininki mukavaa. Muutok
sena edelliseen voisin sanoa, että hie
man hiljaisempaa täällä on kuin
Oulussa.
H: Eiköhän tämä ollut tässä. Kiitoksia
paljon ajastanne. Minä tästä lähden lu
kemaan tenttiin, entäs te?
R: Ajattelin tässä alkaa tarkistamaan
näitä äsken valvomani tentin vastauk
sia, saa ne alta pois nopeammin.
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Itsenäisyyspäivän juhlinnan varasläh
tö 4.12.

Voin kertoa, etten sopisi Tarja Halosen
paikalle kättelemään about miljoonaa
juhlavierasta kohteliaalla hymyllä ja pa
rilla tilanteeseen sopivalla sanalla. Jo va
jaan 50 itsenäisyyspäivän vastaanotolle
saapuneen juhlijan kätteleminen aiheut
ti minulle puoliksi idioottimaisen, puolik
si vaivaantuneen olon, enkä osannut
kuin nauraa itselleni. Positiivista sinän
sä että hymyä löytyi. Puheen pitäminen
olikin jo helpompi homma, vaikka ”pu
he” on turhan juhlava sana kuvaamaan
minun muutaman lauseen ”tervetuloa ja
ottakaahan ruokaa” –löpinää. Pääsimme
pähän ainakin nopeasti itse asiaan eli
ruokapatojen ja juomien kimppuun. Pe
runoiden kuoriminen kertakäyttöruokai
luvälineillä oli yllättävän haasteellista
puuhaa, mutta muuten ruoka oli todella
hyvää.
Pääruokaa seuranneen pienen jaloittelu
tauon jälkeen yllätysesiintyjämme Sini
ja Risto lauloivat kauniisti. Esitys oli yllä
tys myös esiintyjille itselleen, jotka sai
vat kutsun pestiin noin 5 minuuttia
ennen esityksen alkua. Esityksen jäl
keen pääsimme jälkiruokien kimppuun,
joista taivaallinen lakkatäytekakku an
saitsi erityiskiitokset! Jälkiruokiin kuu
lui
myös
yllätyksenä
tullut
hunajaliköörisnapsi, jonka olimme viime
vuonna saaneet teologeilta vuosijuhlam
me kunniaksi. Tosin kaupasta täytyi ha
kea vähän täydennystä sen ainokaisen
pullon rinnalle, että pystyimme jaka
maan lahjan tasan Villusten kesken.

Edellisvuoden hitti, lavatanssit, eivät tä
nä vuonna saavuttaneet samanlaista
suosiota. Tätä tosin oli odotettukin, sillä
kynnys siirtyä alakerrasta bileiden kes
keltä kolmanteen kerrokseen tanssahte
lemaan voi ainakin miehille olla turhan
korkea. Kavaljeerin puute tosin ei kaik
kia naisia tuntunut haittaavan, sillä
muutama
päätyi
tanssahtelemaan
musiikin tahdissa yksin tai kaksin.
Tanssin alkaessa ilta alkoi olla jo siinä
vaiheessa, että väki alkoi valua jatkoja
kohden. Hätäisimpien lähdettyä huo
mattiin, ettei kaikkea viiniä ollutkaan
juotu. Hukkaanhan se olisi muuten
mennyt, joten se laitettiin jakoon peri
aatteella nopeat syövät hitaat. Piilopul
lotkin oli kaivettu esiin. Ihme kyllä
kukaan ei nyt keksinyt sitä aivan mah
tavaa ideaa, että ”Hei! Lasketaan portai
ta pulkalla.” joten toistaiseksi ehjät
pulkat tuli ihan turhaan piilotettua vih
jeeksi, että jo kyseisellä aktiviteetilla
hieman hajotetut pulkat on hyvä hajot
taa loppuun asti ennen kuin hajotetaan
lisää ehjiä pulkkia.
Lopulta Naturalle jäi muutama juhlija
parantamaan maailmaa ja pitämään
seuraa parille ahkerasti lajeja koko illan
opiskelleelle fuksille. Jos minulta olisi
alkuillasta kysytty, mihin ilta lopulta
päättyy, en olisi varmasti osannut vas
tata katsovani kasvienlukuluokassa
animea (Minä en todellakaan katso ani
mea!) ja syöväni kattilasta jäljelle jää
neitä perunoita kuorien niitä sormin ja
dippaillen fuksin antamaan pippurituo
rejuustopurkin jämään.
 Heidi
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Kuva‐arvoitus

... Ei enempää vinkkeleitä. Vastaus sivulla 35.
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Matkamuistoja syysexcursiolta
kaakaan kun näin, että ainakin kuusi
villiä kiisi huumassa ulkona kessua tu
pakoiden. Janne tarjosi kessua myös tu
tuille, ja yhdessä he lupsuttelivat sätkää
minkä kerkesivät.

Se oli jälleen eräs syysperjantai, kun

bussilastillinen hillitönt’ kuppikansaa eli
mikrovilluksia läksivät perinteiselle syy
sexcursiolle. Tällä kertaa oli laitettu ra
haa likoon oikein kunnolla, kun
lähdettiin Kuhmon pelleille näyttämään
kuinka Joensuussa kajautetaan rokit il
moille. Ja odotuksena oli että saataisiin
vastinetta, koko rahalle. No, eihän reis
sun hintalappu niin kummoinen ollut, et
tä olisi pitänyt karsia kuluja, kun meillä
oli muutenkin liikaa rahaa. Ja aina voi
daan karsia hallituskuluissa. Bussikus
kina meillä toimi JP, jota ei edes
kauhea möly häirinnyt. Täytyy sanoa et
tä matkaan olisi huonolla tuurilla voinut
lähteä joku kireä ukkeli, mutta meilläpä
kävikin tuuri. Mahtava homma!
Matka luiskahti rattoistasti, ja mökin pi
haan saavuttuamme alkoi taas sänkyjen
valtaus kuin Hattulan virtausjuhlilla.
Mutta eipä ollut kenenkään syytä herja
ta koppia, sillä melko hulppeaan mök
kiin oltiin saavuttu. Lähes kaikki saivat
sänkypaikan ja loput fuksit lakaistiin
sänkyjen alle. Pian Karjalan olut maistui
ja pantiin kupit heiluun. Eipä mennyt ai

Sauna lämpeni jo ensimmäisenä iltana
ja Allun piirteet tulivat kauniisti näkyvil
le ilman vaatteita. On se kuuma kolli!
Hullun piirteet tulivat monilla esille
avannossa käydessään: kuin olisi järvis
sä ollut kyitä. Uinnin jälkeen nämä
rusoposkiset inkkarimme yrittivät pölliä
muiden makkarat nuotiolta, mutta tote
sivat että harvassa oli kypsiä. Sekasau
nassa olleiden naisten ansiosta muikea
likan katku jäi saunaan vielä pitkäksi
aikaa. Tomppa kiroili lopuksi kun oli
laittanut piponsa sarvista kyhättyyn
naulakkoon, ja hattuun oli tullut viivoja
jotenkin mystisesti.
Myöhään illalla ulkoa kuului kolinaa.
Ari se taas siellä kolkutteli ja murisi ik
kunan takana. Väitti että muija nalkut
taa, mutta emme uskoneet kun ei saatu
todisteita. Juulikin oli tullut kipeäksi, ja
oli pahalla tuulella, sillä nuhassa ei voi
nut pissiä. Harmillista että Juuli oli niin
kipeä akkeli juuri tuolloin. Piritakin pih
tasi jallua.
Seuraavana aamuna mökin väki heräsi
siihen, kun kuskimme JP:n pihisevä
sumppi alkoi valua. Moni oli vielä niin
väsynyt, että heille kelpasi vain pikka
nen kahvi. Pian paikalle saapui Vesa
Paajanen pitämään kuivaa mutta nase
vaa esitelmää biologin ammatista. Vesa
ei ollut huono vierailija, mutta hurjat
kutsut taisivat pelästyttää hänet hu
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rauttamaan pyörällään takaisin kohti
Joensuuta. Hän huuteli pyörältään kui
tenkin vielä tsemppiä loppuajaksi.
Sen jälkeen Milla tarjosi meille ruoaksi
kilon korppuja ja kivaa kokkelia, ja kyllä
pä se maistui. Palanpainikkeeksi oli kos
su tuvassa jo kiertämässä. Ulkona
pelattiin innokkaasti kyykkää vaikka pi
ha olikin liukas. Aurora sai pelin toises
sa erässä hienoja kaatoja niin että leppä
kumahti. Risto laittoi savusaunan läm
piämään, jotta illalla kaikki pääsisivät
hinkkaamaan rupiaan oikein makoisiin
löylyihin.
Reissun nimikkobiisiksi muodostui Get
on my horse, joka oli melkoista hullun
pimputtelua eikä mitään kuiskauksia
mollissa niin kuin monet Suomessa
kuunneltavat kappaleet. ”Kasetti ku
luu”, sanoi Iivari, mutta kukaan ei välit
tänyt. Vanha karvankyntäjä Nico vaati
kilkuttavampaa musaa, mutta Emil tar
josi huolettoman suoran heti kapinan
alussa, joten asia saatiin selvitettyä.
Emil uhosi vielä Teemulle, että ensi ker
ralla alotan sinusta.
Seuraavana päivänä siivottiin ja otettiin
ryhmäkuvat tavan mukaan. JP huo
mautti kuvia ottaessaan että onpas mo
nella biologilla silmälasit, mutta että
näyttää hienolta kun on kaikki rillit ku
vissa. Bussin lähtiessä mökin pihasta,
pihalle jäi vain pehmeä jänis vilkutta
maan murheellisesti. Mutta muistakaa,
että jänis pettää!
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"Ilman kysymyksiä bilsari on vain kilisevä
kulkunen." Walter de Cramp tutkii.

Niin aamuisessa metsässä kuin labrassakin moni kohtaa asioita, joihin ei nuorella
urbaanilla tieteen majakalla ole suoraa vastausta. Miksi? Miten? Mitä vittua?
Missä? Kuka? Mitä? Rauhoitu ja varro, sillä nyt on saanut aika vastata kaikkeen.
Me olemme täällä. Taitava tiimimme, jota johtaa ballerinan elkein Walter de Cramp,
selvitti kiperimmät tapaukset. Lue ja valistu.

Miksi haisuseitikki on olemas
sa?

Mykologisen filosofian lisensiaatti K.Up
pi vastaa tähän kysymykseen:
Rakas kysyjä,
miksi, tai miksikäs ei, tai miten niin.
Eliön olemassaolon filosofinen perusta
on täysin riippuvainen siitä kontekstis
ta, josta käsin kysymyksen tai pohdin
nan esittäjä sitä tarkastelee.
Haisuseitikin tapauksessa vastaus on
selkeä.
Haisuseitikki haisee paskalta ja tämä on
fakta. Kysymyksen esittäjä on alitajuises
ti samaistunut tähän ominaisuuteen.
Koska hän kuitenkin kiistää omat puut
teensa tuota kiistämistä tiedostamatta,
kyseenalaistaa hän siis koko ominaisuu
den olemassaolon voidakseen poistaa tä
män kognitiivisen dissonanssin.
Ominaisuus on, kuten jo todistettu, pas
kanhaju. Tämä siis kertoo jotain kysyjäs
tä ja on avain koko problemaattisen

kysymyksen analyysiin. Se on kuitenkin
simppeliä: haisuseitikki on olemassa
siksi, että paskalta haisevat tyhjäntoi
mittajat voivat projisoida siihen omaa
puutteellisesta hygieniasta johtuvaa
tyhjyydentunnettaan ja tuntea sitten
hyvää omaatuntoa asiasta joutumatta
suihkuun. Quod erat demonstratum.

Olen kuullut, että naisten rip
set ovat keskimäärin pidem
mät kuin miehen. Miksi?

Olisit nyt edes tutustunut lähdemateri
aaliin. Asiaa on juurikin selvitetty jul
kaisussa von Frenkel, J. 2008:
Eyelashes in Human Culture.  Evo
Psych Bullshit Journal 31(2):221297.
Maskara tarttuu pitkiin silmäripsiin nä
kyvämmin, ollen täten merkki ns. hel
pommasta saatavuudesta, ergo vastaus
on seksuaalivalinta.
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hallittavissa. Kun rakko on suhteellisen
tyhjä, sympaattinen hermosto pitää (si
leät) sulkijalihakset kiinni ja rakon sei
nämän sileän lihaksen veltostuneena.
Virtsarakko täyttyy pikkuhiljaa.

Kun on kova virtsaamisen
tarve ihminen yleensä hyp
pii tai liikkuu muuten. Mi
ten se fysiologisessa
mielessä auttaa hädän het
kellä?

Tässä kysymyksessä apunamme oli
Joensuun Musta Lordi, lohikäärmeiden
herra, kumartakaa hänen edessään. Lor
di Vornanen vastaa:
Virtsaaminen on refleksi, joka on osaksi
autonomisen hermoston ohjaamaa, mut
ta osin myös tahdonalaisen somaattisen
hermoston kontrollissa. Kun virtsarakko
täyttyy, tulee tarve virtsata. Normaalisti
"lupa" virtsaamiseen tulee keskusher
mostosta, jolloin parasympaattisen her
moston toimesta rakon seinämän sielät
lihakset supistuvat ja virtsaputkea reu
nustavat sulkijalihkaset veltostuvat.
Rakko tyhjenee. Virtsaaminen voidaan
haluttaessa keskeyttää, koska yksi virts
aputken sulkijalihaksista on poikkijuo
vaista, ja siten tahdonalaisesti

Hyppiminen ja juokseminen itse asiassa
lisäävät virtsankarkailua, koska se koh
distaa painetta täyden rakon seinä
mään. Ihmisillä, joilla on
virtsanpidätysvaikeuksia, hyppiminen
ja juokseminen voivat aiheuttaakin virt
san karkaamisen. Terveellä henkilöllä
rakon ollessa erittäin täysi virtsaamis
tarve voi ylittää tahdonalaisen pidätys
kyvyn. Hyppimisen ja juoksemisen
oletettu helpottava vaikutus voisi perus
tua ehkä siihen, että sillä yritetään peit
tää virtsarakosta tulevia ärsykkeitä
häiritsemällä niitä muilla "aktiviteeteil
la". Tai se voisi perustua siihen, että
keinotekoisesti nostamalla sympaattista
aktiivisuutta (hyppimällä ja juoksemal
la) voisi aktivoida sympaattisia hermoja,
jotka siis hillitsevät virtsan pääsyä. Eh
käpä tälleen, mutta suattaappa olla toi
sinnii.

Kuinka paljon peruna painaa?

Peruna syntyy juurimukulana. Suurin
peruna on todistetusti painanut 11 ki
logrammaa. Eräällä toimituksen jäse
nellä oli sattumoisin kymmenen
perunaa, jotka painoivat yhteensä
1180g, joten keskiarvoksi saatiin 118
grammaa per pottu. Väli on siis noin 1
mikrogramma – 118 grammaa – 11 ki
logrammaa. Tästä voi laskea kuinka
monta perunaa isoäiti syö, mikäli isoäiti
painaa sen verran että se voidaan pun
nita näillä suureilla. Täten esimerkiksi
66 kiloa painava isoäiti syö 6 kiloa pe
runoita. Mikrogramman painoinen iso
äiti syö mikrogramman perunaa.
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Täällä radio Jerevan. Meiltä ky
sytään: Voiko hyttynen levit
tää HIV:iä?
Me vastaamme. (Konsultoituamme
Pimeyden Prinssiä): Periaatteessa kyllä.
Mutta käytännössä ei. Erilaisten ihmis
tä pistävien hyttysten, lähinnä siis Cu
licoidaeheimon, naaraat hankkivat
ravintonsa pistämällä ontot suuosansa
ihmisen ihon läpi. Tämän jälkeen sääski
erittää haavaan sylkirauhasistaan veren
hyytymistä erittäviä aineita, ja imee sit
ten verta vatsaansa. Juuri syljeneritys
vaiheessa on mahdollista saada itselleen
Plasmodiumloisio.
Jotta HIV leviäisi näin, niin seuraavien
reunaehtojen tulisi täyttyä:
1. HIvirusta tulee olla niin runsaasti, et
tä hyttynen saa ensimmäisestä ruokailu
kohteestaan merkittävän annoksen.
HIpositiivisella ihmisellä ei kuitenkaan
vilise viruksia verenkierrossa miten sat
tuu.
2. Jostain syystä hyttynen pistää hyvin
pian tämän jälkeen toista ihmistä. Tämä
ei ole normaalia.
3. Hyttysen tulee jostain syystä onnistua
sylkemään jo kerran imemäänsä verta
toisen uhrin elimistöön tai mieluummin
työntää imukärsäänsä jääneitä soluja ja
virusta toiseen vastaanottajaan, ja
4. HIviruksen pitää tässä vaiheessa
elää ja infektoida toinen ihminen.
HIV ei ole mitenkään erityisen hanakka
tarttumaan, ja infektioannoksen on ol
tava sangen suuri jotta vaikutus olisi

varma. Sääski ei myöskään oksenna
verta toiseen uhriinsa.Toimitus ei
uskalla antaa lukuja siitä, miten usein
sen kärsään jää eläviä soluja. HIV ei
myöskään selviä pitkään hyttysessä ei
kä kykene siellä lisääntymään, koska
sääski ei ole HIviruksen väliisäntä.
Sääskien normaalisti levittämillä tau
deilla leviämisreitti on sylki, ei mahan
sisältö.
Vaikka asiasta oltiin huolestuneita vielä
tämän vuosituhannen alkupuolella ja
siitä on syntynyt urbaani legenda, on
kuitenkin kaikkien lohdutukseksi sa
nottava että paitsi, että yllä olevien ta
pahtumien todennäköisyyksien summa
on häviävän pieni, niin myöskään tun
neta yhtäkään tapausta jossa HIvirus
olisi levinnyt hyttysten välityksellä. Ky
syjä voi siis nukkua narkomaanien
kanssa Lapissa aivan miten lystää.

Miksi Mikrovilluksen logon
mikrovillukset ovat ilkeän ja
vihaisen näköisiä?

Hyvä kysymys! Vielä kun tietäisi kuka
sen logon on aikoinaan tehnyt.

Onko minulla pogostantauti?
Mitä voin tehdä?
Hei,
Pogostantaudin ensioire on luulosai
raus. Todennäköisesti sinulla siis on
pogosta. Nauti nivelkivuistasi, senkin
anakronistinen zapoteekki.
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Valmuskaa mä metsästän.
Uuden vuosituhannen ensimmäisen vuo
sikymmenen viimeiseen halkoon (2009)
pyydettiin juttua kulinaarisista ja gastro
vaskulaarisista elämyksistä, joita tarjosi
suokasvillisuuskurssi Oulangan biologi
sella asemalla Kuusamossa. Kyseinen
kurssi jäi mieleen erityisesti kahdesta
syystä: ensinnäkin kurssille osallistu
neet Joensuun Yliopiston biologian opis
kelijat (7kpl) ja kurssin vetäjä Teemu
Tahvanainen saivat maistaa poikkeuk
sellisen arvokasta muonaa suoraan ra
vintoketjun huipulta eli

(männyn)tuoksuvalmuskaa (Tricholoma
matsutake). Tämän herkun tarjoili bio
logista asemaa ympäröivä luonto aivan
ilmaiseksi. Kaikkea ei kuitenkaan ilmai
seksi saatu, sillä toisekseen kurssille oli
lätkäisty myös aivan järkyttävä hinta,
jonka ansiosta jokainen kurssille osal
listuja sai aivan varmasti kokoon opin
tojensa kalleimmat opintopisteet. Hinta
ei sinällään olisi ollut kovin paha, mutta
se mitä 33 eurolla per vuorokausi sai
vastineeksi oli lähes infernaalista. En
jaksa nyt enempää tilittää, kysykää jol

Vaihe 1. Etsi tuoksuvalmuskaa porukalla. Muista nesteytys.
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tain muulta. Itse kurssi oli mahtava! Ei
kä rahanmenokaan enää haitanne. Pal
jon. Saatana...
Joka tapauksessa, palatkaamme ystä
väämme tuoksuvalmuskaan eli matsuta
keen. Kyseinen valmuskoihin luettava
sieni on Japanissa erittäin suosittu, ja
sen on uskottu tuovan onnea ja hedel
mällisyyttä (jipii!) syöjälleen. Matsutake
on kuulunut japanilaiseen kulttuuriin jo
satoja vuosia, ja sen syöminen oli 1600
luvulla sallittua ainoastaan keisarillises
sa hovissa. Sitä on pidetty myös jumal
ten ruokana. Ystävämme Wikipedia,
lähteiden huippu, kertoo suomalaisten
suhtautumisesta matsutakeen: ”Suomes
sa ei ole totuttu syömään tuoksuvalmus

kaa, koska se kuuluu ns. "ruskeisiin"
sieniin, joita yleensä on kehotettu ole
maan poimimatta erittäin vaarallisten
myrkkyseitikkien takia, ja onpa osa val
muskoistakin myrkyllisiä.” Eli toisin sa
noen suomalaiset ovat pelkureita ja
japanilaiset taas ylväitä sotureita. Ku
kaan ei varmaankaan ihmettele mitä
sieniä samuraiden ruokavaliossa oli tai
minkä takia kamikazelennot olivat niin
suosittuja toisessa maailmansodassa...
Matsutaken arvoa mitattaessa kiinnite
tään huomiota sienen ikään ja kuntoon.
Kaikkein parhaimman hinnan saa nuo
rista, ei vielä avautuneista sienistä, joi
den kilohinta yksilöiden mukaan
saattaa huidella huutokaupoissa jossain

Vaihe 2. Lukittaudu huoneeseen fiilistelemään halvan hajuveden
tuoksua. Huomaa iloiset ja autuaat ilmeet. Niin hyvältä se tuoksuu.
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3. Tarkasta, että et vahingossa kerännyt kaulusvalmuskaa tai
muuta sontaa. Maailman nopein fiiliksenlasku saattaa muuten
olla tosiasia.

1000e kieppeillä.
Nopealla googlettamisella selvisi, että sie
niystävämme Dalla Valle maksaa par
haimmistakin yksilöistä noin 20e/kg.
Jokainen voi päissään miettiä kannattaa
ko sieniä myydä vaiko syödä itse. Kanna
tan jälkimmäistä vaihtoehtoa.
Lajin tieteellisestä nimen historiasta pal
jastuu yllättäviä seikkoja enkä jaksa nii
tä tähän kirjoittaa, koska Wikipedia
kertoo jo kaiken oleellisen. Kerrottakoon
kuitenkin, että sienellä on ollut aika
naan norjalaisten antama nimi Tricholo
ma nauseosum, joka kääntyy
suunnilleen muotoon karvahapsuinen ja

pahanmakuinen tai karvareunainen ja
yököttävä sieni.
Sienen tunnistamisessa auttaa sienikir
jallisuus tai hätätapuksessa Google,
mutta voin antaa vinkkinä sen, minkä
laiselta paikalta sientä kannattaa etsiä:
jäkäläpohjaisilta mäntykankailta. To
dennäköisesti törmäät matsutakeen ai
van sattumalta, kuten kävi meillekin.
Mutta jos näet maastossa tummanrus
kean, usein kahden kolmen kimppuna
kasvavan itiöemäkasan, jonka yksilöitä
on vaikea saada maasta irti, olet vah
voilla. Lopullisen tunnistuksen tekee
helpoksi matsutaken aivan ilmiömäinen
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makea tuoksu, jollaista ei millään muulla
sienellä varmasti ole (älä sekoita tuoksu
valmuskaa kaulusvalmuskaan Tricholo
ma focale, joka maistuu ihan paskalle!).
Jos lisäksi ympärilläsi on muita tumman
ruskeita ja vankkoja sieniä, joita on pot
kittu nurin tai kerätty ja heitetty pois,
olet todennäköisesti seurailemassa joko
japanilaisen turistiryhmän jälkiä tai in
nokkaan oululaisen biologian lehtorin
epätoivoista retkeä löytää edes muutama
matsutake mäntykankaalta.
T: Allu Olli

4. Siivoile sienet porukalla yön pimeyvvessä.
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5. Eipä aikaakaan, kun sinulla on tuoretta matsutakea
massutettavaksi mahan täydeltä!

Paista
voissa
sipulin
kera.
Syö ja
nauti!
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Vastaus kuvaarvoitukseen: Vanha tuttu Alli pamautti vittua mapilla.

Ja lopuksi maittaa mukava
pikku saunahetki.
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Tiesitkö, että loppuunluettu Halolla päähänlehtesi voidaan käyttää hyväksi
monella eri tavalla. Alla yksi erinomainen esimerkki:
Tarvitset:
0,75 l (1 pullo) karhuviinaa
4 cl Cointreau tai Triple Seclikööriä
1 käytetty Halko
200 g lasivillaa
3 rkl Ardexinjektiohartsia
suolaa maun mukaan
Valmistus:
Kiehauta karhuviina ja likööri kattilassa ja keitä kasaan 30 min. Lisää
joukkoon silputtu halko ja sekoita hämmentämällä voimakkaasti. Ruskista
lasivilla pannulla. Sekoita ainekset ja lisää hartsi. Tarkista maku ja korjaa
suolalla. Nauti heti. Ei tule krapulaa.

Niksin lähettänyt: Mauno Pystykorva
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