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Tämän Halon pitäisi olla ihmeellinen
ja omituinen. Tässä pitäisi nimittäin
olla värejä! Hallitus oli jostain käsittä
mättömästä syystä päättänyt, että Ha
lon budjettia nostetaan. Ihan kuin se
ratkaisisi sisällölliset ongelmat. En va
lita! Värikuvia! ExPJ totesi, että Vil
lus saa tällä hetkellä sen verran
rahaa, että Halon budjettiakin voi
daan nostaa muutamalla kympillä.
Niinpä laitan kansikuvaksi jotain sö
pöä teitä ajatellen!
Katsoin eilen 8 tuntia telkkaria josta
7 tuntia viime vuosikymmenen puo
lessavälissä debyytin tehnyttä TVsar
jaa "Rooma". On se perkele kun siinä
roomalaiset kantavat amazonianamat
sooneja, sinikeltaaroja ja neito ja
kultatöyhtökakaduja ympäriinsä. Jo
ka ikinen solki, saviruukku ja hevos
naamio on mietitty tarkkaan
kohdilleen ja kymmenet ja taas kym
menet asiantuntijat ovat pohtineet,
miten saadaan mahdollisimman rea
listisia miekkoja survotuksi läpi vatsa
peitteiden. Sitten kellekään ei tule
mieleen tarkistaa sitä, että oliko se
nyt oikeasti niin, että roomalaiset
käyttivät lemmikkilintuinaan etelä
amerikkalaisia ja australialaisia
papukaijoja. Ja että PohjoisAfrikas
sa taistelleet norsut olivat intiannor
suja. TÄTÄ MIETIN KYSYMPÄ VAAN.

On se maastobiologilla vaikeaa. Sää
liksi kyllä käy myös laborantteja. Tei
dänkin tieteenalanne ylle lasketaan
höyryävää uloa jokaisessa elokuvas
sa, kuten mahtileffassa Resident
Evil: Afterlife, jossa Tvirukset ovat t
kirjaimen muotoisia ja mallinnettu
hienoilla 3Dmalleilla. Kelatkaa nyt
jos oikeasti huippututkimusyksiköis
sä, kuten tässä ItäSuomen yliopis
tossa, käytettäisiin rahat siihen, että
tehtäisiin ihan saakutin hienoja ani
maatioita jostain asiasta joka ei liity
mitenkään siihen, mitä täällä tutki
taan, mutta jonka avulla voitaisiin
selittää maallikoille perusasioita stili
soidusti ja väärin. Salamia! Sinisiä
kehikoita! Kieppuvia käppyröitä! Kar
keita yksinkertaistuksia! Ihan tör
keän siistiä.
Lehden taitto meni perinteiseen
malliin. Lauantaiaamuna
materiaalia ei ollut kuin viiteen
sivuun, sunnuntaina tähän. Kiitos.
Syytän kommunikointiongelmista
ItäSuomen yliopistoa ja paskaa
sähköpostitsydeemiä.
Haliterkuin Janne, päätoimittaja

Päätoimittaja marisee
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Hei kaikki uudet ja vanhat villukset,
Aivan ensimmäiseksi täytyy tunnus
taa, että tätä PJ:n palstaa on ohjailtu
korkeammalta taholta. Halon arvoisa
päätoimittaja pyysi, että tekstin ää
nensävy olisi alistuneen masentunut.
Ilokseni voin todeta, että alistuneen
masentunut, can do. Ekstrana ehkä
jopa vähän vihaisuutta.
Omalla urallani alku on ollut lievästi
sanoen hankala. Syyskokousta miltei
välittömästi seurannut Afrikan retkei
ly esti tehokkaasti syvemmän tutustu
misen Mikrovilluksen asioihin, mikä
aiheuttaa yhä hankaluuksia. Nimi
merkillä ”nauttii kun saa järkätä yhtä
ja samaa kokousta uudestaan ja uu
destaan.” Onneksi suuremmilta ongel
milta on vältytty, mistä on
kiittäminen useaa tahoa. Esille tahtoi
sin erityisesti nostaa VPJ Emilin, jo
ka on ollut iso apu kaikessa
mahdollisessa ja mahdottomassa.
Kuluneena syksynä biologien porukal
la on katsottu leffoja Naturalla, juhlit
tu Jaakko menee kouluun bileissä,
tutustuttu fukseihin tutustumisillas
sa, tutkittu toinen toistaan hauskem

pia mereneläviä fuksiaisissa, käyty
exculla lumen, jään ja kylmyyden ih
memaassa Nurmeksessa, juhlittu
omia pikkujoulujamme Skarpissa ja
vietetty itsenäisyyspäivää etuajassa.
Eli aika normisyksy omien tapahtu
miemme osalta, mutta mikäs siinä,
ihan kivaa on ollut. Uutta ja ihmeel
listä ohjelmaa tarjosivat Turun biolo
gian ja maantiedon opiskelijat
excuilemalla tänne meidän pällistel
täviksemme. Kiitos heille siitä, ja an
teeksi.
Tivolibileistä vielä sen verran, että
niiden suhteen on ollut erittäin epä
onninen syksy. Jaakko kärsi kou
luun mennessään
päivämääräsekoiluista ja Pikkumus
tat pikkujoulut asettuivat sisääntulo
määrien suhteen ehkä hiukan
huonolle päivälle. Mutta huonoina
päivinä saadaan sitten Tivoli koko
naan oman porukan käyttöön. Jes!
Eräs syksyn positiivisimmista ideois
ta on Villuksen oma kunnonkohotus
kampanja uuden haalarimerkin
merkeissä. Merkkidesignehdotuksia
on tullut tällä hetkellä nolla, joten
ajatusmyllyt pyörimään. Toivottavasti

Puheenjohtaja murisee
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tämä kampanja ei jää vain ajatuksen
tasolle ja aktiivisuutta löytyy. Aktiivi
suus ei kuulkaas olisi lainkaan pahit
teeksi muissakaan ainejärjestöön
liittyvissä asioissa.
Kunnonkohotuskampanjaa voisi jat
kaa myös toisella linjalla. Olenko ai
noa, jota masentaa ja ärsyttää
jatkuva viinalla läträäminen käytän
nöllisesti katsoen kaikissa Villuksen
tapahtumissa? Opiskelijoidenkin väli
sissä ihmissuhteissa on jotain vialla,
jos jokaisessa häppeninkissä pitää
uudistaa tuttavuutta neljän siiderin,
yhdeksän kaljan ja puolikkaan Leijo
napullon toimiessa esittelijöinä. Olisi
kiva, jos edes joskus oikeasti pitäydyt
täisiin pienemmissä alkoholimääris
sä. Samaa ajattelee varmasti
jokainen bileiden jälkeinen siivousryh

mä luututessaan lattioita jostain sa
noinkuvaamattomasta muhjusta,
joka ennen lattialle päätymistään jo
ko on tai ei ole ollut jonkun muun
mahassa.
Jouluhalko näine palstoineen julkais
taan puurojuhlassa 14.12., toivotta
vasti ette masennu täysin tämän
tekstin johdosta. Tai jos masennutte,
niin itkette sitten jossain muualla
kuin ruokalassa. Ja jos keksitte sopi
van syrjäisen itkemispaikan, kerto
kaa minullekin. Tulen mukaan
vollottamaan silmät päästäni, jos (ja
kun) puurojuhlan järjestelyiden,
puuron maun ja rakenteen ja Halon
sisällön moittiminen jatkuu perintei
seen malliin.
 Elli

”Onko sulla punasta?” päihitti niukasti
vanhan suosikin ”Tartu tiukasti
munasta!” ornitologien
tervehdyshuudahduskilpailussa.
Nokivaris Oy:n tiedemiehet ovat tulleet
siihen tulokseen, että lantakuoriainen
tosiaan on paska eläin.
Uusi saksalainen tutkimus ehdottaa
populaatioiden välisten vähäisten
geenivirtojen syyksi patogeenejä.
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Niksejä

Tässä luvussa käsittelemme oikeaoppista tapaa lämmittää Yliopiston
Ulkopuoleisen Toimijan, Mikrovillus ry.:n, syysexcursion asumuksen
virkaa toimittavaa asumusta. Kuvat on toimittanut Juuso.
Ohjeistuksen laati Joachim Waris.

1. Kuvat eivät ole kronologisessa järjestyksessä. Tässä tapauksessa toimi toi
sin kuin nämä ihmiset ja muista käytöstavat. Ota hattu pois sisätilassa. Tun
ge takkaan kaikenlaista palavaa materiaalia ja sytytä se. Huom! Älä käytä
alkoholipohjaisia partavesiä! Ensisammutusveden tulee olla oikeaoppisesti
varattu. Tässä tapauksessa ensisammutusvetenä toimii noin sadan metrin
päässä sijaitseva järvi, jonka jääkannen alla on runsaasti makeaa vettä.
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Osa 2. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia sopivasta tuuletuksesta. Kuvassa
suoritettavan tuholaistorjunnan aikana on muistettava pysytellä matalana
sekä hengittää kostean rätin lävitse. Kostean rätin saat kätevästi tehtyä esi
merkiksi Tpaidasta tai armeijan sarkahousuista. Käy kostuttamassa riepu
ensisammutusvesiastiassa ja laita se kasvoillesi. Mene maahan makaamaan
ja odota, että huone on kokonaisuudessaan tuulettunut. Tämän jälkeen voit
avata pellit. Muista palavan materiaalin oikeaoppinen käsittely  kolmannen
asteen palovamma ei ole vain hauska seuraleikki!

Osa 3. Nähdessäsi seuraavan
näyn sinun tulee välittömästi
poistua syysexcursiomajasta ja
siirtyä ulkoilmaan hengittämään
filtteröityä happea (Menthol, Pall
Mall). Olet onnistunut tavoittees
sasi ja kykenet nyt suorittamaan
tämän tehtävän myös tulevaisuu
dessa. Tämän takia veteraanimme
taistelivat ja kuolivat Suuressa
isänmaallisessa sodassa. Kiitos!
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Historianurkkaus

Joachim Waris
Charles Darwin. Aikamme suurmies
ja jokaisen biologin ensimmäinen kyl
lästymisen aihe. ”Ei jumalauta, taas
ko Darwinia?”, kysyy biologi.
Pakkohan se on, kun Darwin on ai
noa biologi, jonka nimen ihmiset tie
tävät. Tietenkin Alan Grant on lähes
yhtä kova. Ellei jopa kovempi.
Darwinista liikkuu suuri määrä epä
oleellista ja suorastaan väärää infor
maatiota. Suurimmalle osalle meistä
tarinat Darwinista ovat tuttuja. Kerra
taanpa:
Darwin syntyi ja eli kotonaan, kuten
lapset useimmiten. Hänestä tuli lää
käri ja luonnontieteilijä, ja nuorena
miehenä hän lähti HMS Beaglen mu
kaan seilaamaan pitkin seitsemää val
tamerta. Täällä hän harrasti
geologiaa ja bilseerausta, sai radikaa
leja ajatuksia, palasi Englantiin, ei
tehnyt oikeastaan mitään, kävi kir
jeenvaihtoa jonkun nuoren ideanikka
rin kanssa, sai paniikin, julkaisi
pitkän ja tylsän kirjan, katseli kukka
sia ja kuoli pois. Tämänkaltaiset tari
nat ovat yleisiä – mutta pitävätkö ne
paikkansa?
Aloitetaan aivan keskeltä. Darwin ei
suinkaan keskittynyt HMS Beaglella
ollessaan luonnontieteellisen materi

aalin keräämiseen. Sen sijaan hänen
suurimpia intohimojaan olivat huo
raaminen, runojen rustailu ja kak
sintaistelut. Darwin oli kova poika
ottamaan viinaa, jonka takia hänen
kaksintaistelunsa alkoivat ja loppui
vat usein ennen kuin miestä edes
näkyi. On lähes uskomatonta, että
Limassa Darwin osallistui kahden
päivän aikana yhteensä viiteen eri
kaksintaisteluun, joista hän hävisi
kaikki saamatta edes naarmua ke
hoonsa. Miksi näistä tarinoista ei
puhuta? Pitkiä ryyppyreissuja seura
sivat aina katarttiset moraaliset kra
pulat, joiden aikana laivan kaiteen
yli oksentava nuori lääkäri lupasi ja
vannoi parantaa tapansa. Väitetään,
että ainoa hetki, jolloin hän oikeasti
näki jättiläiskilpikonnan oli se, kun
hän antaessaan ylen näki laivasta
pois heitettämän näiden jalojen peto
jen tyhjiä kuoria. ”Kuori on vain tuo,
kuten minäkin miehestä”, sanoi
Darwin, ja näillä kuolemattomilla sa
noilla hän aloitti myös Lajien synty
–opuksensa.
Darwin ei myöskään ollut kovin
kummoinen lääkäri. Häntä inhottivat
sekä veri että eritteet, ja päiväkirjas
saan hän toteaa: ”Onpi cummallista
wallan, miten tuo ihmisen cehon
kauhistuttawa cuonamäärae voi mi
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nun sieluain tällä tavalla colottaa.”
Beaglella ollessaan Darwin selvisi teh
tävistään lähinnä puhtaalla tuurilla.
Hän oli kuitenkin pioneeri mm. nuku
tustekniikan alalla. Kokeiltuaan sekä
savua että hiilimonoksidia Darwin to
tesi, että potilas oli parasta nukuttaa
eetterillä. Koeeläinten virkaa toimitti
vat erilaiset intiaanit, joita tuo van
noutunut hurjimus osti lasihelmilä
arabialaisten pitämistä orjabasaareis
ta. Yhteen heistä Darwin kiintyi ko
vasti. Valitettavasti tämä orjaparka
pakeni laivan keittäjättären kanssa
pienelle saarelle. Myöhemmin heidän
tarinansa bastardisoitiin Robinson
Crusoen muotoon. Harva meistä tie
tää, että alkuperäinen Robinson
Crusoe oli kulinaristinen matka ih
mismielen pimeimpiin loukkoihin.
Suurin myytti on kuitenkin evoluutio
teoria. Darwinin ensimmäinen vedos
evoluutioteoriasta oli tieteellisesti
murskaava ”Evoluutioteoria – eläimet
eivät itse asiassa muutu, vaan ihmi
set elävät niin kauan, että unohtavat
miltä eläimet ovat näyttäneet, ja luule
vat niiden muuttuvan”. Käytyään Wal
lacen (jonka entiseen aviopuolisoon
Darwin oli epätoivoisesti rakastunut)
kanssa pitkällisiä keskusteluja usei
den vuosien ajan Darwin luovutti ja
varasti kaiken kunnian itselleen. ”La
jien synty – eli kuinka havainnoin Ga
lapagossaarilla indonesialaisia

perhosia ja sain ideoita” oli jymyme
nestys. Wallacen entinen vaimo teki
Darwinin kanssa humalaisen aviori
koksen (jotenkin) ja tästä syntyi sit
ten lapsi. Myöhempinä vuosina lapsi
tultiin tuntemaan kovana, sikaria
polttavana sotaisana jättinä, joka
johdatti brittiarmeijan katastrofiin
Gallipolissa. Historian siipien havina
kaikaa näiden tekojen läpi kuin su
mutorvi.
Myytti seitsemän: Darwinin parta.
Todellisuussa Darwin inhosi partaa
ja ajoi sitä pois lähes obsessiivisesti.
Beaglella käytettiin laivan kirjurin
mukaan risteilyvuosina yhteensä
1329 partaveistä! Ottaen huomioon
teräksen hinnan ei ole ihme, että si
joittajat ärsyyntyivät. Kapkaupunkiin
lähetetyssä sähkeessä he kysyvät,
miksi heidän pitäisi rahoittaa tällais
ta soopaa. Darwinin vastaus oli pitkä
ja loukkaava, ja sen yksityiskohdat
ovat kadonneet historian hämärään.
Sijoittajat päättivät, että ei. Darwin
ja laivan miehistö joutuivat rahoitta
maan toimintansa mm. huumekau
palla. Väitetään, että Darwinin
toiminta oli yksi tärkeä syy boksari
kapinan syttymiseen Kiinassa. Suur
mies, todellakin! Tähän kohtaan
tulee puolihumoristinen nonsequi
tur. Kerron myös hieman siitä, mitä
Darwin ei tehnyt ja mitä muka teki.
Valo lankeaa...
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Laakereilleen lepäämään jäänyt mies haisee vieläkin vahvasti yrteille!
”Kiviäkin kiinnostaa”, totesi Oulun Siitinseuran puheenjohtaja
Susanna Sievisen nakukuvista.
Savolaisilla on vieläkin vaikeuksia ymmärtääaustralialaiset ”kualakarhut” muiksi kuinkehitysvammaisiksi harmaakarhuiksi!
Aasin ja hevosen jälkeläisistä uusiutumattoman energian innovatiivinen
lähde! Muulivoimalat pyörivät jo Alankomaiden ja Norjan rannikolla.
Kuhankeittäjä sai oman kokkiohjelmansa Maikkarille!
Kukko vai kana? Kummalla on munat?
Pseudopeniksen omaavat hyeenanaaraat kriisissä: eivät tiedä itkeäkö vai
nauraa?

Kuvassa on virhe. Mikä? Vastaus on itsestäänselvä.
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NIKSOR BY TABIO IWAR

Tekemisen puutetta? Sotke kämppäsi.
Tekemisen puutetta ja pienessä hönässä? Kirjoita Halkoon.
Tekemisen puutetta ja ihan kännissä? Soita jollekulle ja avaudu.
Tekemisen puutetta ja krapulassa? Sormusten herra –maraton.
Niksit lähettänyt: Martti Koksu Piipunkylältä

ItäSuomen Yliopiston triumviraatti on saapunut kertomaan opiskelijoille
erilaisista kivoista ja mukavista uudistuksista. "Vituttaako? Entäs nyt?"
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Fuksien runoelmia

Toim. Jesse
Eräällä fuksiaisten rastilla fuksit pääsivät
näyttämään lyyriset kyntensä ja
täyttämään Palaveri Pubin
biljardihuoneen sydäntensä äänillä.
Runossa oli esiinnyttävä kymmenen
biologiaaiheista sanaa: Darwin,
mitokondrio, parasiitti, predaatio,
deoksiribonukleiinihappo, kloroplasti,
altruismi, kommensalismi, sukkessio ja
adenosiinitrifosfaatti. Tässä satoa:
Oi Darwin, kuinka kaunis oletkaan! /
Sulla on kehossas mitokondrio; vaan ei
kloroplastia / Altruistisesti selvensit
maailmankuvaamme / Hyödynsin sinua
kuin parasiitti, mutta kuitenkin
päädyimme kommensalismiin / Kuin
sukkessio lähti vierimään,
adenosiinitrifosfaattiamme uhraten
selvitimme deoksiribonukleiinihapon
salaisuuden / Oi predaation JULMUUS!
Team Happy Feet

Darwin teorian esitti /
deoksiribonukleiinihappo ja
adenosiinitrifosfaatti elämän kehitti /
elämästä loisii parasiitti / mitokondrio ja
kloroplasti energian tuottaa / predaatio
kommensalismia haittaa / sukkessio
elämää kasvattaa / altruismi sitä
musertaa!
Rapupiiraset

Kuin mitokondrion oma DNA niin myös
Darwin ja kumppanit toimivat altruismin
mukaisesti (eli todella kivasti) / Parasiitti
taas egoistisesti / Kuin kloroplastin oma
DNA niin myös globaali sukkessio kietoo
ihmiskunnan haureuden haaviinsa toisin
kuin predaatio / Adenosiinitrifosfaatti
tuo ihmiskunnalle rauhan.
Octopussukka

Lopulta pyysimme vanhempien biologien
ryhmää antamaan oman näytteensä
runosuonistaan:
Kun on sukkessio huipussaan, hyötyy
vanhemmat nuoremmistaan. Predaatio
on n:nen vuoden opiskelijoilla mielessä,
ja roikkuu jo kuola suupielessä. Vanhat
käy kiinni nuoriin niin kuin lapamato,
tuo parasiitti muoriin. Ja Darwinkin
kääntyy haudassaan. Fuksijahti käy
vanhojen voimille, ja mitokondriot
tuottaa ATP:tä näille saalistajille roimille.
”Ei ole rakkautta on vain
rekombinaatiota!” Vanhukset haluavat
jakaa kanssa fuksien
deoksiribonukleiinihappoja, kuten
bakteerit plastideja. Ja tämä
kommensalismin huipentuma on
kaukana altruismista. Ei riitä into ja
voimat vanhojen vaan täytyy luovuttaa,
ja Ristokin toteaa ”olisipa minulla
kloroplasteja, tai edes pullo minttua!”
Ryhmä vanhukset
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Täti Moonikan pähkintäpähkinä

Kuka villus?
1. Ihanne Uros
2. Kaivon Elinkaari
3. Sonnien Jenkka
4. Navetan Masa
5. Päivien Räjähde
6. Pirun Kapeneva
7. Ajaminen Okulaariin
8. Persejunat
9. Nivelrikon Linna
10. Lukunenätipat
11. Muu Lilja
12. Miina Toivo
13. Kätevä Murisee
14. Infoa Semmoisia
15. Naisliike Lokaan
16. Taikurin Nainen
Anagrammikoneella leikki Piija.

Vastaukset:
1.AriSuhonen,2.IivariLaakkonen,3.JanneKoskinen,4.AavaStenman,5.Heidi
järvenpää,6.VeraKauppinen,7.AnnalauraJokiniemi,8.PetraJunes,9.Niko
Vallinrinne,10.TuulaPitkänen,11.JuuliAlm,12.TomiVainio,13.EetuReväsmäki,
14.EmmaSofiaSoini,15.KaisaOllikainen,16.TiinaNukarinen
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Uraongelmia?

Sanna Koskela, Laura Björkman,
Tiina Nukarinen ja Turhautunut
ruotsinopiskelija

Biologi: epäiletkö ura
vaihtoehtojasi? Luuletko,
että ruoho olisi vihreäm
pää aidan toisella puolel
la? Noljakankaaren
tutkimusryhmä perehtyi on
gelmaan ja selvitti pari var
teenotettavaa vaihtoehtoa.
Eräs tutkimusryhmämme jäsen oli ai
koinaan harkinnut kulttuuritieteitä.
Siispä tässä otteita Jyväskylän yli
opiston kulttuuritieteen pääsykoekir
jasta:
"Esinepeli on demystifioivaa, sillä pe
lissä pelaaja on yksinkertaisimmil
laan. Peli näyttää pelaajan paljaana,
jollaisena emme tapaa ihmistä yleen
sä. Tätä esinepelin piirrettä voidaan
kutsua paljastavuudeksi. Esinepelis
sä ilmenee samaan aikaan sekä to
tuus että epätotuus."

"Esinepopulaation esineet ovat mut
kikkaissa suhteissa toisiinsa ja toisen
esinepopulaation jäseniin. Tasapaino
on herkkä: yksi uusi esine voi muut
taa tasapainoa, ja kaikki populaation
esineet ja muiden populaatioiden esi
neet voidaan joutua muuttamaan toi
seen järjestykseen. Voidaan puhua
esinepaikkaekologiasta, jossa jokai
sella esineellä ja esinepopulaatiolla
on oma lokeronsa." (Tämähän alkaa
jo kuulostaa tutulta!)
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"Alushousujen pisimmälle
erikoistunut käyttötarkoitus
gaykulttuurissa kuvastaa
yhdyntää. Gaylehdissä on
palstoja, joilla myydään pe
semättömiä, spermaisia ja
hikisiä alushousuja. Tilan
teissa joissa seksiä harras
tetaan miesten kesken, on
housujen nuolemisella tär
keä eroottinen osansa. Eräs
gayinformantti kertoi, että
hän on erityisen ihastunut
valkoisiin puuvillasta teh
tyihin alushousuihin ennen
niiden pesemistä."
"Tämä nainen osaa nauttia yskimisis
tä huolimatta tekemisistään, aivan sa
malla tavalla kuin Niemisen vaimokin.
Hän saattaa tokaista kesken kaiken:
"rakastan hellaani", "rakastan näitä

aamujani", "leivon näitä pulliani"  ja
tässä: "olen kontannut rättini kans
sa". Possessiivisuffiksit kertovat omis
tautumisesta ja paneutumisesta: Koti
on "minun kotini", tämä tässä."

Hmm, no joo.
Ehkäpä englannin kielen opiskelu olisi mielenkiintoisempaa. Katsotaanpa
kirjaa:
"Phrases can be (and frequently are) embedded
NP PP NP PP NP PP NP
The man (in (the crowd))(with (the multicolored mirrors(on (his hobnail boots))))"

Ei tämä nyt oikein auennut. Käännetään
sivua ja katsotaan..
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Ehkä ei sittenkään.
Tutkimuksemme edetessä vieraileva
ruotsinkielenopiskelija antoi näytteitä
ruotsinkielen saloista:
Uttdrag från höstens textbeskrivning och
analyskompendie med exempel anpassade
till målgruppens begränsade vokabulär i
svenska.
Pronomenent det syftar på korrelat. Som
anaforiskt korrelat kan i svenskan fungera:
1. substantiv
De har en glowinthedark dildo, och det
har vi också.
2. adjektiv
Min kuk är hård. Det är min också.
3. particip som predikativ
Studerandena är mycket kåta. Ja det är
de.
4. sats
Du sa att du tycker om att suga, men det
trodde jag inte förut.
5. infinitiv
Vill du titta på trädsvampporr? Ja, det vill
jag.

6. supinum
Hon ejakulerade igår. Gjorde hon det?
7. finit verbform + en lämplig form av det
ersättande verbet göra
Masturberar du på julaftonen? Ja, det gör
jag.
Det översätts med finskans ”se, siihen, sii
tä” men i samband med verb som uttryc
ker möjlighet, åsikt eller påstående är
finskans motsvarighet till svenskans ”det”
ofta ”niin”.
Dessa exempel tydliggör att svenska är ett
ämne som berikar till och med en biologs
hackspettsfyllda liv på ett helt annat sätt
än den obligatoriska kursen i svenska för
biologer.

Lähteet:
Vesterinen, I. & Lönnqvist, B. (toim.) 2001:
Pandoran lipas – Virvatulia esineiden maail
masta. 278 s. Suomalaisen kirjallisuuden
seura. Helsinki.
Study Notes of English Grammar 1
Textbeskrivning och analys, Teori, hösten
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Jou beibet! Oottekste kuulleet sitä, että jengi kävi Afrikassa. Myös minä, minä
minä minä minä minä. Siellä sitten sattui ja tapahtui kaikenlaista! Voi juku!
Ainakin kaksi ihmistä ovat keränneet erilaisia kokemuksia tähän.
Siispä:

These animals will be destroyed
 ihmisten kokemuksia EteläAfrikasta.

Heidi Järvenpää, Aava Stenman ja statistit
Marakelen leirissä:"Strutsi tuli, työnsi nokkansa kattilaan ja kopautti rikki kiehumassa olevan kananmunan."
Marakelen vuoristosafarilla:"Ootteko huomanneet tuon tissivuoren?""Mitä mieltä olette muodosta?""No kyllähän tuokin menee jos ei oleparempaa nähnyt."
Punda Marian leirintäalueella:"Apua! Mä unohdin avaimet autoon jaovet meni automaattisesti lukkoon.""Meidän vaatteet on siellä. Meidänruuat on siellä! MEIDÄN TUPAKAT JAVIINAT ON SIELLÄ!!”
Punda Marian leirintäalueella iltaa istumassa:"Radiopuhelimien akut eivät lataudu.""Täytyy sitten ostaa pattereita. Eihänniitä tarvitakaan kuin noin 50 kpl perpäivä!"
Punda Mariassa safarilla:Lintubongariauto:"Se on se! Se on se! Se on se!""Mikä on se? Mikä on se?""Käske tuota edellä menevää autoaajamaan eteenpäin!"Toinen auto:

"Missä se leopardi on!?! Näkeekö kukaan?"Radiopuhelimen rätinän vuoksi Rainepelkää norsun astuneen jonkin autonkonepellille.Hysterian aiheuttaja: lintu.
Punda Marian leirissä:"Hei, kuka jätti karkkipussinsa retkituoliin? Vervetti vei karkkeja ja pakeni puuhun syömään.""Mitäköhän ne tykkäis, jos jättäisiturkinpippureita niiden ulottuville..?"
Shingwedzissä safarilla:"Hei, tästä saa hyviä lähikuvia norsusta.""Eteenpäin! Ei hemmetti jäädä kuvaamaan! Sehän on metrin päässäautosta!"
Shimuwinissa safarilla:Mutkan takaa osuu emonorsu ja pieni poikanen ihan auton viereen. Emonousee takajaloilleen, laskeutuu takaisin neljälle jalalle, levittää korvansa ja töräyttää."Öö... PAKKIPAKKIPAKKI!!"Kuski parinkymmenen metrin peruutuksen jälkeen:"En tiedä kumpi säikähti enemmän:mä vai norsu. Jalat tärisee vieläkin."
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Sataran leirintäalueella:"Ei tätä telttaa jaksa nyt niin hyvinnaputtaa maahan kiinni, kun ei täällä tuule."Myöhemmin tuuli yltyi kunnon myrskyksi:"Me napattiin teidän teltta kiinni,kun se lähti lentoon."Yöllä:"Miten tää maa on nyt niin piikikäs?"Pojat taisivat osua naputtamaan teltan uudestaan maahan juuri siihen,mihin me oltiin haravoitu kaikki piikit ensimmäisen telttapaikan alta.
Lower Sabiessa safarilla:"Hei edessä oleva auto! Otatteko kuvan, jos me pistetään jalat ulos autonikkunasta.""Otetaan varmasti kuva, jos pistätteperseenne ulos ikkunasta."

Lisäksi:”Syödään suukkoa ja suussamaistuu muna” – Kaisa”Papaija maistuu ihan hevosenperseeseen työnnetyltä lohelta” –Kaisa”Musta mulkku puri muaperseeseen” – Kaisa”Meidänkin perseessä oli ruuhkaa” –Martta”Vervetti on puuttuva rengas ihmisenja sian välillä” – Kaisa (vervetitpitävät röhkivää ääntä)”Miten Lady Gaga vastaapuhelimeen? ’Lady Gagalla’” – Raine”Leijonilla on aamupala, iltapala jaimpala” – Jenni”Ei norsun tissien pidä ollaetukainalossa!” – Henkku
(Päätoimittaja haluaa lisätä, ettämuna, tissi, pylly, viinarööki)
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Itsenäisyyspäivän vastaanoton (varaslähtösellaisen) juhlallisuuksien olimäärä alkaa seitsemältä, mutta henkilökohtaisesti puoli kahdeksalta paikalle tulleena totesin tulleeni juurisopivasti. Ulkovaatteista purkautuessani kuulin Emman tervetuliaissanatja innoissamme odotimme ensimmäistä ohjelmanumeroa, 11vuotiaan tytön ja Eevin yhteisesiintymistä.Valitettavasti tilanne jännitti nuortaesiintyjäämme liikaa, eikä tähti uskaltanut saapua estradilleen. Itse kuvittelin, että ohjelmanumeron pitisisältää laulua, mutta foorumilla väitetään, että se olisi ollut voimistelua.
Juhlaväki (populaation lopullinen koko taisi olla hyvin lähellä 60 juhlijaa)siirtyi aulasta Kuutin puolelle (jonneoli saatu soitettua myös valot päälle,vaikka ne eivät tilapalveluiden lupauksesta huolimatta vielä iltapäivällä valmisteluja tehdessä olleet päällä)ja kaipa he pääsivät puheenjohtajaamme kättelemään. Itse jäin jumimaan aulaan, eikä siirtyessäni ollutenää ketään käteltävänä. Pöytä kerrallaan kävimme ahneesti hakemassa ruokaa. Illan menu oliperunamuusia, uunilohta, kermaviilikastiketta ja Pariisin porkkanoita sekä lisukkeena salaattia ja leipää,jonka levite loppui kesken. Kasvissyöjille oli ituhippimuusia ja kikhernekesäkurpitsapihvejä. Juomapuolena olipuna ja valkoviiniä ja tietysti parisnapsia. Alkoholittomien juomapuolisisälsi kuulemani mukaan vain laktoositonta maitoa. Missään vaiheessaen saanut raahauduttua tarkasta

maan pitikö juoru paikkansa, koskakäteeni eksynyt tervetuliaisskumppariitti hyvin koko ruokailun ajaksi.
Sini, Eevi ja April lauloivat ohjelmanumeroksi muistaakseni Finlandiahymnin. Hienolta kuulosti ainakinminun sävelkorvattomiin korviini.Kyllä sitä musiikillisesti lahjakkaammatkin kehuivat! Muutoin syöminensujui erilaisten juomalaulujen tahdissa. ”Fuksit kuolee, fuksit kuolee,paaarlevuu” –säkeistö eräässä juomalaulussa ei tainnut saada fukseilta kovin suurta kiitosta. Kuka lieneropatti tuonkin säkeistön ensimmäisenä ilmoille karjaisi? Kun kaikki, paitsi kolmatta lautasellistamahaansa ahtanut fuksiJuuso, olivat saaneet syötyä, tuli järjestäjientaholta pyyntö siirtyä aulan puolelle,että Kuutissa saatiin aikaiseksi muodonmuutos illallispöydästä jälkiruokapöydäksi.
Jälkiruuaksi oli uskomattoman hyväporkkanapohjainen kakku, jonkapäälle oli taiteltu Suomen lippuja jollain makealla kuorrutuksella. Lisäksitarjolla oli jotain hyviä keksejä, jotkaPinja oli tuskalla ja vaivalla leiponut– ja huomannut sitten ettei ehdikäänitse paikalle juhlaan. Toivottavastihän nappasi keksejä kuormastaomaankin suuhunsa. Juomapuolenaoli kahvia ja teetä.
Syöminkien jälkeen juhlaväkeä houkuteltiin pienellä ilmoitusluontoisellatiedotuksella kolmoskerroksen aulaan tanssimaan foksia, valssia ja

Kiitos sotiemme vete raanit 19171918!
Heidi "Heidi" Järvenpää



22 Jouluhalko 2010
mitä kukin sattui osaamaan. Yllätysoli suuri, kun tanssimassa – tai muuten vaan tanssijoiden mukana hengaamassa – päätyi olemaanvähintään yhtä paljon porukkaakuin alakerran aulassa pohtimassajatkoille tai nukkumaan lähtemistä.

Lopulta illan saalis oli Securitaksenmiehen käynti x3. Ensin oli oviunohtunut auki liian pitkäksi aikaaja sitten lasinsiruja siivotessaan Piiaoli saanut aikaiseksi sirpalehälytyksen. Kolmannen hälytyksen syy eiole minulle vielä selvinnyt.

Halolla Päähänresepti: Alkukeitto neljälle
Tarvitset:
2,5 dl vettä
2,5 dl ammoniakkia
3 dl vetyä
1,5 dl metaania
4 AAparistoa
15 cm hehkulankaa
1 Pussi hernemaissiporkkanaa
suolaa maun mukaan

Työvälineet:
Herttaaromipesä (lämmitettynä n. 40 C)
Kauha
Vakuumiputki, pitkä
Keraaminen kattila (vetoisuus 1 litra)

Valmistus:
Aloita laittamalla kaikki ainekset Herttaaromipesään, sekoittaen kauhalla pohjasta
asti. Asenna vakuumiputki pesän ylle ja johda vakuumiputki taas puolestaan keraa
miseen kattilaan. Yhdistä paristot hehkulangan päihin, aiheuttaen pienen sähkönki
pinän kattilaan. Yhdistä kattila vakuumiputkella taas herttaaromipesään. Hauduta
hiljaisella lämmöllä 8 tuntia. Lisää hernemaissiporkkana viimeisen 30 min kohdalla.
Säädä valmiin alkukeiton maku sopivaksi suolalla.
Tarjoillaan ranskanleivän kanssa.
Bon Appetit, abiogenetistit!

Reseptin lahjoittanut Herra Stanley Miller.
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Herpetonurkkaus  esittelyssä
pärvänkyy
Kuulopuheiden mukaan syysexculla bon
gattiin tänä(kin) vuonna läjäpäin pärvän
kyitä (Vipera phallos), joka on tunnettu
matelijoille epätyypillisestä symbionttises
ta elämästään. Pärvänkyyn posteriorisella
puolella on kiinnittyneenä huomattavasti
käärmettä itseään suurempi loinen, joka
tarjoaa käärmeelle ravinteita ja kasvua
lustan, sekä tarvittaessa piilopaikan ja
suojaa kylmyydeltä. Loinen etsii aktiivi
sesti käärmeelle myrkytysuhreja, joita se
ei kuitenkaan niele, usein päinvastoin.
Ilman loista pärvänkyy ei kykene elä
mään. Viperidaeheimolle tyypilliset sole
noglyphiset hampaat ovat surkastuneet,
sillä pärvänkyy tulee toimeen loisen aglyp
hisillä hampailla. Myrkkyä pärvänkyy sil
ti sylkee, usein ensin tunkeutuen
saaliseläimen sisään tai vaihtoehtoisesti

kasvoihin tähdäten. Tämä vulvatoksiini
ei ole hengenvaarallista, vaikka myrkytys
aiheuttaakin huomattavaa turvotusta ja
rajoittaa elämää jopa parinkymmenen
vuoden ajan. Myrkky voi kuitenkin levit
tää hengenvaarallisia viruksia ja baktee
reita. Saaliikseen pärvänkyy valitsee
yleensä Homo sapiens lajin, mutta osa
pärvänkyistä saalistaa mieluummin tois
ten käärmeiden loisia. Pärvänkyy on
yleensä rauhallinen, vaikka käsiteltäessä
saattaakin pullistella ja ojentua uhkaa
vasti. Loinen sen sijaan on yleensä ääne
käs ja toisinaan aggressiivinen
lajitovereitaan kohtaan.

Prof. Von Pallidae
(Prof. Von Pallidaen lähettämä kuva jätet
tiin julkaisematta yleisen pahoinvoinnin
välttämiseksi. Julkaisemme sen sijaan
ihan toisen kuvan. Toim. huom.)
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Kysy toimitukselta

Aivan mielettömän suosion saavuttanut Kysy toimitukselta palsta jatkaa
toimintaansa. Aivan ensiksi tahtoisimme kiittää kaikkia kysymyksiä lähettäneitä
ihmisiä. Pimeyden Prinssi on valitettavasti ollut juuri ryöstämässä ja raiskaamassa
Auringonnousun Haltiavaltiota, joten hän ei ole päässyt vastaamaan kysymyksiin.
Hän on nimittäin aivan liian kiireinen komentaessaan lohikäärmekomppanoitaan
polttamaan laihot ja akanat maaorjien pelloilta. Mutta asiaan!

? ??

Meiltä kysytään: Minkä kokoinen on pisara? Voiko tippa tappaa?
Me vastaamme: Pisara on vaihtelevan kokoinen. Pisaran kokoon vaikuttavat aineen
tiheys, ilmanpaine, pintajännitys ja se, minkä kokoisesta "alustasta" pisara roikkuu.
Ehkä viskositeettikin. Täten ei voida tehdä päätelmää siitä, minkä kokoinen (tilavuu
deltaan) yksi pisara on. Se on jonkun kokoinen. En mä ole mikään fyysikko, miksi
multa kysytään tällaista?
Lisäksi tippa voi tappaa. Botuliinin LD50arvo on niin pieni, että tippa riittää (vaikka
aine onkin erilaista kuin vesi, niin eiköhän sitä nyt ole painoltaan yli sen 100 na
nogrammaa per tippa, kun vesipisaran paino on arviolta sen 50 mikrogrammaa. En
mä jaksa oikeasti laskea sitä. Ihan saletisti tappaa kuitenkin. Ja jos nyt siitä viinasta
puhutaan niin kamelin selkä. Hukkumiskuoleman suhteen toimitus suosittelee, että
perehdytte ajatuksella aiempiin Halolla pähään tiedejulkaisuihin. Niissä on asiaa kä
sitelty.
Meiltä kysytään: "Hoi sinä viisaampi. Mulla ois nääs kysymys tänne. Mua on
pitkän aikaa nääs vaivannu yks asia mun näennäisesti täydellisessä elämäs
sä. Ja se on että mä en tiedä mun tarkoitusta. Mä etsin vastauksia. Jotain
päämäärää tiätsä. Mä oon ihan hukassa. Niinku siis Help."  Arska
Me vastaamme: Voi sinua. Minun elämäni puolestaan on aika paskaa. Ei ole naisia
eikä ole rahaa, mutta on alkoholiongelma ja morkkis sekä kyynelkanavan tulehdus.
Vessapaperini on liian karkeaa. Piehtaroin kaikki yöt unettomana nähden sairaita
kostofantasioita ja elän menneisyydessä, jolloin asiat olivat muka paremmin, vaikka
ihan päin persettä ne silloinkin olivat. Huonosti nukutun yön jälkeen tunnen häpeää
tekemättömistä asioista ja erakoidun kotiini. Opiskelutkaan eivät oikein suju ja kou
luruoka on pahaa. Vastapainoksi tiedän kuitenkin vastauksen kysymykseesi. Mikäli
annat materiaalisesti erinomaisen elämäsi minulle, niin saat vastapainoksi tarkoituk
sen itsellesi. Soita heti.
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Meiltä kysytään: "Hei. Mikä on paras tapa rikkoa kookospähkinä, näin kotio
loissa?"
Me vastaamme: Hei. Tiedämme empiirisesti, että sopivia välineitä eivät ole: kirves,
puntari, puhelin, lattia, moukari, taltta, seinä, kitara, painovoiman vaikutus, naapu
rin ikkuna, oma ikkuna ja dynamiitti. Toimitus on itse suositellut kookospähkinän
rikkomisessa seuraavaa tekniikkaa ja suosittelee sitä vastedeskin: Matkusta ulkomail
le ja etsi tuore kookospähkinä. Tartu kookospähkinään lujasti vasemmalla ja oikealla
kädellä. Nyt siirry lähimmän hukaria heiluttelevan juutin lähistölle. Näytä kookospäh
kinää juutille huutaen "Skoone! Gotland! Carl Gustaf!" ja aseta kookospähkinä maa
han. Juutti humauttaa hukarilla kookospähkinän auki. Harhauta juuttia ja ota
kookospähkinä mukaan. Nauti tuoreena. Mikäli tämä tuntuu monimutkaiselta, voi
kookospähkinän antaa myös älykkyystestiksi assistentille. Se ei saa sitä rikki, mutta
sitä on melko hauska seurata.
Meiltä kysytään: Apua, auta Walter! Keksi mulle gradunaihe!
Me vastaamme: Haluisitsä tehdä tällaisen genofylaasientsyymin hajoamista käsitte
levän tutkimuksen? Olisi myös todella mielenkiintoinen tutkimus, vuodenajan vaihte
lun merkitys nähäkääpäkkään virtsan kemialliseen koostumukseen (pääosin
keskitytään C41Ziltoidproteiinien asymmetriaan).
Meiltä kysytään: Mistä papintappaja on saanut nimensä? Terveisin Päivi Räsä
nen.Me vastaamme: Papintappaja (Callidium violaceum) on sarvijäärien (Cerambyci
dae) heimoon kuuluva kovakuoriainen. Se on synkeän tummansininen jämerä koppis,
joka saapuu herkästi tuoreen puutavaran, kuten kuorittujen lautojen, läheisyyteen.
Sana "papintappaja" on sangen vanha ja ensimaininta siitä on vuodelta 1745. Tarina
tunnetaan myös muualta Euroopasta  katsopa pihtihäntäisten englanninkielistä
nimeä! Erään tarinan mukaan nimi on saanut alkunsa siitä, kun joku öttiäinen lensi
papin korvaan, pappi sai korvatulehduksen ja kuoli siihen. Papin nimi ja tapahtuma
paikka sekä vuosi vaihtelevat, ja lajikin on vähän mitä sattuu, kärpänen tai kovakuo
riainen.. Ainakin voidaan arvioida maalaisjärkeä käyttämällä, että 1826 Ilmajoella
kuollut pappi Frosterus ei ole nimen taustalla. Ehkä syynä on juuri se, että kirkkoja
rakennettaessa iso, synkeä, paikalle pöristelevä koppis sai sahtia juovilta talonpojilta
sattuvimman nimen jonka he keksivät. Todellisuudessahan nimet vaihtavat omistajaa
ja tarinat nimeä ja nimet tarinan omistajia ihan miten sattuvat. Päivi voi kuitenkin
nukkua yönsä rauhassa: vaikka Danny Lipsanen vuodattikin traumaattisen tarinansa
siitä, miten papintappaja oli hänen tyynyllään Seiskalehdelle (saattoi olla Hymykin,
toimituksen Suomen sarvijäärät kirja kun on jossain huit hevon kuusessa), ei mies
kuitenkaan kuollut siihen. Hänhän ei ollutkaan pappi. Etkä sinäkään, Päiviseni, ole
pappi. Eikä ole miehesikään. Voitte siis nukkua rauhassa, sillä tähdet eivät ole vielä
aivan oikein.
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Evoluutio on totta! Jo pienellä kokeel
la voi keskivertobiologi todeta ympä
ristön vaikutukset pullien
fysiologiaan ja lopulta havaita luon
nonvalintaa ihan mummolan kahvi
pöydässä.
Koe 1:
Jaa pullien populaatio kahtia. Pistä
toinen osa muovipussissa jääkaapin
vihanneslokeroon ja toinen osa ilman
muovipussia kuivakaappiin. Jo kuu
kauden jälkeen voit havaita dramaat
tisen, fysiologisesta ympäristöön
sopeutumisesta johtuvan muutoksen
pullien fenotyypeissä. Huomaat, että
jääkaapissa eläneet, kylmään ja kos
teaan sopeutuneet pullat ovat kasvat
taneet ylleen suojaavan
nukkakerroksen. Samalla pystyt jo ul
koapäinkin haistamaan metabolia
muutoksista johtuvan hajun, joka
koostuu alkoholin, rasvan ja polysak
karidien vaihtoehtoiskataboliasta.
Nyt tutki toista populaatiota. Huo
mannet eroja. Kuivassa ja lämpimäs
sä eläneet pullat ovat veden
niukkuuden takia vajonneet estivaa
tion kaltaiseen lepoitiömuotoon pa
rempia aikoja odotellessa. Eikö olekin
jännittävää! Jo kuukaudessa on pul
lapopulaatio kehittynyt kahdeksi uu
deksi muodoksi!

Mutta miten tämä kaikki vaikuttaa
kaan evoluutioon? Pullat tunnetusti
lisääntyvät kuroutumalla ja perimä
ainesta vaihdetaan usein vain piluk
silla. Pullat voivat myös joskus
fagosytoida pöydällä olevia rusinoita,
jotka antavat niille tunnetusti resis
tenssiä saalistajia vastaan. Tehdään
toinen koe.
Koe 2:
Pistä erillään olevat pullat lähekkäin
kuivakaappiin muovipussissa. Katso
tuloksia viikon päästä. Kumpi omi
naisuus on periytynyt? Onko koko
populaatiosta tullut nukkaisia vai
kuivia? Onko joku pullayksilö jäänyt
muuttumatta? Miksi? Onko saatu
ominaisuus hyväksi uudessa ympä
ristössä vai aiheuttaako lämmin kui
vakaappi hajottavaa valintaa? Uuden
ominaisuuden vaikutusta lajin kan
nalta tärkeään tekijään eli predaa
tion tasoon voidaan testata
asettamalla kummatkin populaatiot
kahvipöytään tarjolle Kiitospäivän
aamuna. Arvaatko jo kumpia syö
dään vähemmän, nukkaisia vai kop
puraisia? Näihin kuviin, näihin
tunnelmiin.
T. Amerikanserkkusi

Pullogiaa
by: Tabio Iwar
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