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Kutsukaa mua päätoimittajaksi!

Uutena halkovastaavana ja päätoimittajana tervehdin teitä, arvoisa ja epäonnekas lukijani. Olemme päässeet pitkälle läpi Villuksen sumuisten elinvuosien, jotka myös Halkoa puolen vuoden välein ovat kantaneet. Tässä ajan
hampaan ja perinteiden kaksintaistelussa mahtavimpina peruspilareina aikana rönttöstelleet useat päätoimittajan kuvatukset, julkaisten ainejärjestönsä suoltamaa jo antiikin kreikan tragedioista tuttua paljon puhuttua huonoa ulostetta. Valitettavasti totuuden torvi on edelleenkin suurin ja puhtain,
mikä tarkoittaa simppelin tarun simppeliä jatkokertomusta, jossa julkaisumme kiikkuu edelleenkin huonon ja ala-arvoisen maun rajapinnalla.
Tätä tervehdystä kirjoittaessa korvia myrkyttää psykedeelinen ja kamala musiikki, mieltä painaa edessä odottava pitkä yö ja sormia nostaa näppäimeltä
toiselle lähinnä velvollisuuden raskas alasin. Kuitenkin lopussa on seisova
valmis painotuote, joka kestää aikaa sekä Kopin arkistossa, että lukijakuntansa keräilyvitriineissä. Tai niin haluan itselleni uskotella. Ja jos hypoteesini
ei käykään toteen, sysään vastuun kylmän kivenmurikan koko Villuksen sydämille. Hähää!
Lukekaa kaikesta huolimatta tämä julkaisu kannesta kanteen ja antakaa
maailman jäsentyä ympärillänne. Pyytäisin vielä anteeksi mutta minähän
vain julkaisen…
Jaksuhalein ja Joulun toivotuksin,
Miika Kotila
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Puheenjohtajan tervehdys!
Taas yksi viime hetkeen jäänyt kirjoitelma. Syviä huokauksia, eikä inspiraatiota tule mistään. Edes
niskaan hengittävä kuoleman linja ei anna mitään. Aiempien Halolla Päähän - julkaisujen perusteella menneen lukukauden tapahtumien luetteleminen on perinteinen ratkaisu. Toimiva vaihtoehto
on myös pohtia mitä lukukaudesta on jäänyt käteen.
Noh. Vasemmassa kädessä näyttää olevan 19 opintopistettä ja aloittamistaan odotteleva kandi.
Oikean käden sormi välistä tuntuu pursuavan stressiä, vähä unisia öitä ja lukemattomia kopilla
vietettyjä tunteja. Kahden pienen kourallisen ohella ”käteen” jäi myös iso sylillinen, hauskanpitoa,
uusia tovereita ja ystäviä, onnistumisen tunteita, mahtavia illanviettoja, huvittavia humalahetkiä,
iloa, naurua ja onnen kyyneliä. Mielestäni itse jäin ainakin plussan puolelle. Toivottavasti Sinäkin.
Inspiraatio ei vieläkään tule, joten turvaudun facebookin
Tahdon, tahdon, tahdon…
Olen äidinkielen approbaturina enkä osaa kirjoittaa lennokkaita vertauskuvia tai alluusioita korkeakirjallisuuteen kuten edeltäjäni, mutta katsotaan mitä tästä nyt tulee.
”Tahdon” on tasa-arvoisen avioliittolain puolestapuhujien käyttämä iskusana(?) ”Tahdon” on lyhyt
ja ytimekäs sekä nokkelasti valittu sillä siitä syntyy välitön mielenyhtymä avioliittolupaukseen. Nyt
kirjoitushetkellä moni suomalainen pidättää hengitystään ja odottaa eduskunnan äänestävän tasaarvoista avioliittolaista. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei kuitenkaan ole sen enempään tahdon asia
kuin tasa-arvoinen äänioikeus tai uskonvapauskaan. Toivottavasti nyt lukuhetkellä voimme huokaista helpotuksesta ja todeta päättäjiemme kerrankin päättäneen oikein.
Yhteyskunnallisia epäkohtia on aina mukava käyttää aasinsiltoina kevyempiin aiheisiin ja kysynkin
nyt mitä Sinä arvon villus tahdot? Tahdotko ruokailtoja? Tahdotko joogata? Tahdotko yritysvierailuja? Tahdotko katsoa elokuvia? Tahdotko syödä suklaata? Tahdotko juosta puolimaratonin? Tahdotko juoda rahasi ja muistisi? Tahdotko opiskella? Tahdotko vertaisapua opiskeluissa? Tahdotko
lasketella? Tahdotko pelata mölkkyä, kirkonrottaa tai lautapelejä? Tahdotko lähteä talvipäiville
Turkuun? Jos tahdot mitään edellä mainituista, etkä halua tehdä sitä yksin voin lupautua kaveriksi
mukaasi. Jos et kuitenkaan halua olla kanssani kahden kesken voin pyytää mukaan kaksi kaveria,
joista molemmat pyytävät mukaansa kaksi kaveriaan jne. Tahdotko tehdä pyramidihuijauksen?
Koska en omista kristallipalloa en voi tietää mitä Sinä tahdot, eikä kukaan muukaan sitä tiedä.
Kerro se siis meille muille! Uskalla uskaltaa, uskalla haluta ja uskalla kertoa mielipiteesi!
Näistä tunnelmista oikein hyvää ja rentouttavaa joulua kaikille!
Janne Ojala, puheenjohtaja.
p.s. Merkkaa punakynällä kaikki yllä olevat kirjoitusvirheet, näytä ne minulla ja saa kunniamaininta
Vappu Halkoon!
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Fuksin tunnelmia
Sain kunnian olla meistä kaikista ylisöpöistä
fuksipalleroista (aina yhtä ihanaa kuulla tuo
ilmaus) se, joka valottaa kaikille Halolla kolautetuille hieman tunnelmia tästä ensimmäisestä syksystä bilsarina ja villuslaisena.
Oheinen kuva, johon törmäsin, tiivistää loistavasti nämä tuhannet sanat tästä ajatusvirrasta.

Kysyä vierellä talsivan nimeä vielä parin viikon tuntemisen jälkeen. Saada annos testosteronia tajuamatta jutun juonta. Kerätä
merkkejä meillekin joskus suotaviin potkupukuihin. Vastaanottaa fuksikaste erinäisten
hauskojen koettelemusten kautta. Selata
jokunen sata sivua Cambellia ”nämä olisi
pitäny lukea” -ajatuksella päätä takoen.

Onnekseni olen huomannut, että tässä samassa suossa rämpii moni muukin yhtä eksyksissä, ja -uskokaa tai älkää- alkaa niiden
karpaloiden jäljille hiljalleen päästä. Ensiksi
on vain täytynyt:

Leipoa nälkäisenä pitsoja tulevaan teeiltaan,
ja toki syödäkin niitä sitten myöhemmin.
Oppia joidenkin dinoflagellaattojen aiheuttavan bioluminesenssiä -vai olivatko ne sittenkin ciliateseja?- . Vakuuttaa pokea halloween
-maskeissa, että kyllä se minun ajokortti on.
Pomppia ponilaukkaa pihalle, kun pelätty
hylsy onkin tenttitulosten mukaan nelonen.

Harhailla kaupungilla (suunnistukseksi sitä
tosin kutsuttiin) sotamaalauksissa lahjoen
jos jonkin väristä haalarijengiä. Miettiä operonin toimintaa kysymysmerkki otsalla. Juoda puoli litraa ykkösellä tukkihumalan perään. Istua tenttisalissa toivoen valaistusta
aerobisen respiraation osareaktioista.

Avata supikoiran rintaonteloa intoa pursuen
ja nenää pidellen. Tehdä viisi versiota HOPSista palauttamatta yhtäkään. Raahautua
änsataseen muutaman tunnin unisilmäyksen
jälkeen, koska illalla tuli lähdettyä ”yksille”.
Parantaa kylmää maailmaa uusien kaverusten kanssa kopin kahvikupposten voimin.
Käydä sisäistä kädenvääntöä ”party now,
study later”- ja ”*lue edellinen vaihtaen
sanojen paikkaa*” -asenteiden kanssa.
Vaikka kaikki tämä ehkä kuulosti hieman
hengästyttävältä, voin varmaankin puhua
jokaisen fuksin suulla todetessani, etten
vaihtaisi kuluneesta syksystä hetkeäkään
pois.
Heidi Tanskanen
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Määrityskaavio 151:lle alkuperäiselle Pokemonille
Toimintaperiaate: Jos väittämiä on vain
yksi ja se toteutuu, siirry seuraavaan
kohtaan. Jos väittämä ei toteudu, katso
oikeasta laidasta mihin kohtaan siirtyä.
Jos väittämissä on useampi kohta (a, b,
jne.) eikä se pääty suoraan Pokemoniin,
katso oikeasta laidasta mihin kohtaan
siirtyä.
Lisäksi huomautan, että Pokemon nimeltä Ditto voi tuottaa suuria vaikeuksia: se kun voi muuntua miksi tahansa
Pokemoniksi. Näin ollen sen ainoana
varmana tunnistuspiirteenä toimii sen
pinkki/violetti väritys. Tässä määrityskaaviossa Ditto on kuvattu ns. normaalissa olotilassaan: epämääräisenä, raajattomana möykkynä.
Laatinut: Petri Kesti
1: Pokemonilla on siivet
17
2: Siipien lisäksi Pokemonilla
a: ei ole raajoja – Zubat
b: on yksi raajapari
3
c: on kaksi raajaparia
13
d: on kolme raajaparia – Venomoth
3: Pokemonilla
a: on pyrstö
4
b: ei ole pyrstöä tai sillä on häntä
8
4: Pokemonilla
a: on jaloissa selvästi erilliset varpaat 5
b: on räpyläjalat – Farfetch´d
5: Pokemonilla on jaloissa
a: kolme varvasta
6
b: neljä varvasta
9
6: Pokemonilla
a: on silmäkulmassa musta viiksijuova 7
b: ei ole silmäkulmassa viiksijuovaa – Spearow
7: Pokemonin pyrstössä on
a: kolme sulkaa – Pidgey
b: viisi sulkaa – Pidgeotto
8: Pokemonilla
a: ei ole häntää – Golbat
b: on häntä – Aerodactyl
9: Pokemonin nokka on lyhyt
11
10: Pokemonin pyrstö on
a: lyhyt ja viuhkamainen – Pidgeot
b: pitkä ja kapea – Articuno

11: Pokemonin pyrstö on
a: lyhyt ja viuhkamainen
12
b: pitkä ja kapea – Moltres
12: Pokemonin pyrstössä on
a: yhdeksän sulkaa – Zapdos
b: neljä sulkaa – Fearow
13: Pokemonilla on kaksi siipiparia
16
14: Pokemonin etummaiset raajat ovat
a: piikki- tai viikatemaiset
15
b: normaalit – Butterfree
15: Pokemonin eturaajat ovat
a: piikit – Beedrill
b: viikatemaiset – Scyther
16: Pokemonin hännänpäässä
a: palaa liekki – Charizard
b: ei pala liekkiä – Dragonite
17: Pokemonilla
a: ei ole raajoja
18
b: ei ole selkeitä raajapareja,
ruumiinmuoto tähtimäinen
36
c: on yksi raajapari
37
d: on kaksi raajaparia
54
e: on kolme raajaparia
117
f: on viisi raajaparia
121
g: on seitsemän raajaparia
122
18: Pokemonin ruumiinmuoto
a: on käärmemäinen
19
b: on täysin tai lähes täysin pallomainen
(yksi tai useampi pallo)
24
c: ei sovi mihinkään edellä mainituista 28
19: Pokemonilla
a: on pyrstö – Gyarados
b: ei ole pyrstöä
20
20: Pokemonilla ei ole päässä sarvea
23
21: Pokemonilla
a: ei ole korvamaisia ulokkeita
22
b: on korvamaiset ulokkeet – Dratini
22: Pokemonilla
a: on kobramainen kaulalevennys – Arbok
b: ei ole kobramaista kaulalevennystä – Ekans
23: Pokemonin sarvi on
a: pitkä – Onix
b: lyhyt – Dragonair
24: Pokemon koostuu
a: 1 pallomaisesta rakenteesta
25
b: 2 pallomaisesta rakenteesta – Weezing
c: 3 pallomaisesta rakenteesta – Exeggcute
25: Pokemon on selvästi kaksivärinen
27
26: Pokemonin yläpuolisko on
a: punainen – Voltorb
b: valkoinen – Electrode
27: Pokemonin silmät ovat
a: isot – Gastly
b: pienet – Koffing
28: Pokemonilla on suojakuori
32
29: Pokemonilla on suu
31
30: Pokemonin kieli
a: on iso ja aina esillä – Shellder
b: ei ole esillä – Cloyster
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31: Pokemon on kauttaaltaan
a: keltainen – Kakuna
b: vihreä – Metapod
32: Pokemonilla on yhteensä
a: yksi silmä – Magnemite
b: kaksi silmää
33
c: kolme silmää – Magneton
d: kuusi silmää – Dugtrio
33: Pokemonilla on kiertynyt pyrstö
35
34: Pokemonilla on selkäeviä
a: yksi kappale – Horsea
b: kaksi kappaletta – Seadra
35: Pokemonilla
a: on nenä – Diglett
b: ei ole nenää – Ditto
36: Pokemonilla on sakaroita
a: viisi kappaletta – Staryu
b: kymmenen kappaletta – Starmie
37: Pokemonin kehossa on lehtiä
41
38: Pokemonilla on selvät jalat
40
39: Pokemonin päässä on
a: viisi leveähköä lehteä – Oddish
b: kymmenen ohuehkoa lehteä – Exeggutor
40: Pokemonissa on
a: kaksi lehteä – Weepinbell
b: kolme lehteä – Victreebel
41: Pokemonilla on häntä tai pyrstö
49
42: Pokemonilla on sarvi
46
43: Pokemonilla on selkäevä
45
44: Pokemonin selkäevä
a: on samankorkuinen molemmista päistä –
Goldeen
b: on edestä korkeampi kuin takaa – Seaking
45: Pokemonin kulmahampaat osoittavat
a: ylöspäin – Seel
b: alaspäin – Dewgong
46: Pokemonilla on selvästi erottuva pää
48
47: Pokemonilla on
a: yksi pää – Porygon
b: kolme päätä – Dodrio
48: Pokemonilla
a: on selkeät jalat – Poliwag
b: ei ole jalkoja – Magikarp
49: Pokemonin raajapari on sijoittunut ruumiin
a: alaosaan (jalat)
50
b: yläosaan (kädet)
52
c. keskivaiheille – Geodude
50: Pokemonilla on
a: yksi pää
51
b: kaksi päätä – Doduo
51: Pokemonin raajat ovat
a: pitkät ja ohuet – Tentacool
b: lyhyet – Tangela
52: Pokemonin raajat
a: ovat kiinni kehossa
53
b: eivät ole kiinni kehossa – Haunter
53: Pokemonin silmät ovat
a: soikeat – Grimer
b: kolmiomaiset – Muk
54: Pokemonin raajaparit ovat täysin samanlaiset 56

55: Pokemonin raajat ovat
a: lyhyet ja pallomaiset – Caterpie
b: kärkeä kohden kapenevat – Kabuto
56: Pokemonilla on häntä
96
57: Pokemonilla on
a: yksi häntä
58
b: kolme häntää – Tauros
c: kuusi häntää – Vulpix
d: yhdeksän häntää – Ninetales
58: Pokemonilla on kynsiä näkyvillä
78
59: Pokemonin
a: eturaaja on kynnetön
60
b: eturaajassa on vähintään yksi kynsi 62
c: eturaaja on viikatemainen – Kabutops
60: Pokemonin häntä on
a: kiertymätön
61
b: kiertynyt – Clefable
61: Pokemonin hännänpäässä
a: palaa liekki – Charmander
b: ei pala liekkiä – Electabuzz
62: Kaikissa raajoissa on sama määrä kynsiä
71
63: Pokemonin kaikissa raajoissa on
a: yksi kynsi
64
b: kaksi kynttä – Sandslash
c: kolme kynttä
67
64: Pokemonilla on pään suojana luukerros
66
65: Pokemonin ulkoinen luukerros jättää
a: silmän ympärille luuttoman alueen – Cubone
b: ei jätä – Marowak
66: Pokemonin häntä on
a: pitkä ja kapea – Slowpoke
b: paksu ja kärkeä kohti kapeneva – Lickitung
67: Pokemonin korvat
a: ovat näkyvillä
68
b: eivät ole näkyvillä – Charmeleon
68: Pokemonilla on viikset
70
69: Pokemonilla on
a: yksi viiksipari – Kadabra
b: kolme viiksiparia – Persian
70: Pokemonilla
a: on vatsapussi, jossa se pitää poikastaan –
Kangaskhan
b: ei ole vatsapussia – Nidorina
71: Pokemonin eturaajassa on
a: kaksi kynttä
72
b: kolme kynttä
73
c: viisi kynttä – Magmar
72: Pokemonin takaraajassa
a: on kynsi – Clefairy
b: ei ole kynttä – Growlithe
73: Pokemonin takaraajassa
a: ei ole kynsiä – Wartortle
b: on yksi kynsi – Nidoking
c: on kaksi kynttä
74
d: on neljä kynttä
77
74: Pokemonilla on päässään sarvi
76
75: Pokemonin hännässä
a: on piikki – Nidoqueen
b: ei ole piikkiä – Rhydon
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76: Pokemonin hännässä
a: on kiinni kotilo – Slowbro
b: ei ole kiinni kotiloa – Sandshrew
77: Pokemonilla
a: on selässään suojakuori – Blastoise
b: ei ole selässään suojakuorta – Golduck
78: Pokemonin eturaajassa
a: ei ole sormia
79
b: on kolme sormea
83
c: on viisi sormea
95
79: Pokemonilla on päässään sarvi
81
80: Pokemonin häntä on
a: lyhyt – Lapras
b: pitkä – Rapidash
81: Pokemonin takaraajassa
a: ei ole varpaita
82
b: on kolme varvasta – Raichu
82: Pokemonin raajat ovat
a: lyhyet – Chansey
b: pitkät – Ponyta
83: Pokemonin häntä
a: on ohut ja ruumista pidempi
84
b: on lyhyehkö ja/tai paksu
90
c: päättyy pyrstöön – Vaporeon
84: Pokemonilla on viikset
87
85: Pokemonilla on
a: yksi pari viiksiä – Rattata
b: kolme paria viiksiä
86
86: Pokemonin viiksipareista
a: 2 sijaitsee poskissa ja 1 otsassa – Meowth
b: kaikki kolme sijaitsevat poskissa – Raticate
87: Pokemonin häntä on yksivärinen
89
88: Pokemonin häntä on paksuin
a: tyvestä – Mewtwo
b: päästä – Mew
89: Pokemonin
a: hännässä on ruskea vyö – Abra
b: hännänpää on ruskea – Mankey
90: Pokemonilla on korvat
94
91: Pokemonilla
a: on nenä
92
b: ei ole nenää – Gengar
92: Pokemonilla
a: on kehossaan raitoja – Arcanine
b: ei ole kehossaan raitoja
93
93: Pokemonin häntä on
a: yksivärinen – Flareon
b: kaksivärinen – Eevee
94: Pokemonilla
a: on selässään suojakuori – Squirtle
b: ei ole selässään suojakuorta – Psyduck
95: Pokemonin takaraajassa
a: ei ole varpaita – Machop
b: on kolme varvasta – Pikachu
96: Pokemonilla
a: kynsiä molemmissa raajapareissaan 97
b: kynsiä vain toisessa raajapareistaan 105
c: ei ole kynsiä ollenkaan
106
97: Pokemonilla on raajapareissaan
a: sama määrä kynsiä
98
b: eri määrä kynsiä
104

98: Pokemonilla on kaikissa raajoissaan
a: kaksi kynttä
99
b: kolme kynttä
101
99: Pokemonin korvat
a: ovat isot
100
b: eivät ole näkyvissä – Rhyhorn
100: Pokemonilla
a: on kaksi paria viiksiä – Nidoran♀
b: ei ole viiksiä – Nidoran♂
101: Pokemonin selässä
a: on kukka tai kukan nuppu
102
b: ei ole kukkaa tai kukan nuppua
103
102: Pokemonin selässä oleva
a: kukka nupulla, vain verhiö näkyvissä
– Bulbasaur
b: verhiö avoin, terälehdet nupulla – Ivysaur
c: kukka on täysin auki – Venusaur
103: Pokemonin eturaajat ovat
a: pitkät ja kapeat – Pinsir
b: lyhyet ja töpäkät – Nidorino
104: Pokemonilla on takaraajoissaan
a: kolme kynttä – Snorlax
b: viisi kynttä – Golem
105: Pokemonilla
a: on viikset – Alakazam
b: ei ole viiksiä – Hitmonlee
106: Pokemonin eturaajassa
a: ei ole sormia
107
b: on yksi sormi
112
c: on kolme sormea
113
d: on viisi sormea
115
107: Pokemonin korvat
a: ovat näkyvillä
108
b: eivät ole näkyvillä
110
108: Pokemonin silmät ovat
a: pyöreät
109
b: kolmiomaiset – Primeape
109: Pokemonin vatsa on
a: vaaleanpunainen – Jigglypuff
b: valkoinen – Wiglytuff
110: Pokemonin eturaajana
a: toimii lehti – Bellsprout
b: ei toimi lehti
111
111: Pokemonin päässä
a: on neljä liuskaista lehteä – Gloom
b: ei ole liuskaisia lehtiä – Vileplume
112: Pokemonin vatsassa
a: on musta spiraalikuvio – Poliwhirl
b: ei ole mustaa spiraalikuviota – Hitmonchan
113: Pokemonin takajalassa
a: ei ole varpaita – Poliwrath
b: on kaksi varvasta
114
c: on kolme varvasta – Jolteon
114: Pokemonilla
a: on tuntosarvet – Venonat
b: ei ole tuntosarvia – Drowzee
115: Pokemonin takajalat
a: ovat näkyvillä
116
b: eivät ole näkyvillä – Jynx

8

116: Pokemonin takajalassa
a: ei ole varpaita – Mr. Mime
b: on kolme varvasta – Hypno
c: on viisi varvasta – Machoke
117: Pokemonin raajapareista
a: kaikki kolme ovat erilaisia – Graveler
b: kaksi on samanlaisia ja yksi erilainen 118
118: Pokemonin etummainen raajapari
a: on muuntunut saksiksi
119
b: ei ole muuntunut saksiksi – Machamp
119: Pokemonin selässä
a: ei kasva sientä
120
b: kasvaa kaksi pientä sientä – Paras
c: kasvaa yksi iso sieni – Parasect
120: Pokemonin sakset ovat
a: samankokoiset – Krabby
b: erikokoiset – Kingler
121: Pokemonin suojakuoressa
a: ei ole piikkejä – Omanyte
b: on piikkejä – Omastar
122: Pokemonin raajat ovat
a: lyhyet – Weedle
b: pitkät – Tentacruel

HUOM !
Kaava ei sovellu pokefuusioiden määrittämiseen, ja tästä syystä käyttäjän on syytä
noudattaa varovaisuutta kohdatessaan
internetissä villin pokemonin ilman selkeää
asiayhteyttä.
Kuvassa Shellchop (66x90)

Halon virallinen kuvamanipulaatio:

Graduntekijän ANOVA-katse

© Tomi Vainio (vitsi itse keksitty)
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Halon puuhanurkkaus — rakenna oma headtracking-järjestemä
Alfred A. Sperger

Joissain tietokonepeleissä on tärkeätä
käyttää molempia käsiä hallitsemaan itse
peliä, mutta myös kameran hallinta vaatisi
oman aikansa ja osoittimensa. Melkein aina
tämä sujuu tietenkin komentonäppäinten ja
jonkinsorttisen ohjaimen avulla, mutta erityisesti lentosimulaattoreissa ja autoilupeleissä
molemmilla käsillä on muutakin hommaa.
Tämän takia pään liikkeitä seurailevat ns.
headtracking-järjestelmät ovat ruvenneet
yleistymään varsinkin genrepelaajien joukossa.

Headtracking on siis käytännössä kolmen
pisteen keskinäisten sijaintien mittaamista
avoimen lähdekoodin ilmaisilla softilla, joten
softapuoli ei rajoita mitään tai ketään. Tällä
hetkellä systeemiä tarttee tosiaan lähinnä,
jos haluaa pelata lentosimuja tai rallipelejä.
Systeemin voi joko ostaa kalliilla (TrackIR, ei
kiinnosta) tai tehdä itse halvalla. Itse halvalla
tekeminen on tietenkin hauskaa ja myös
opettavaista.
Tsydeemin kasailuun tarvitaan aikaa pari
tuntia + tarvikkeiden hankkimiseen menevä
aika.
Tarvitset:
1. Webcamin. Webcamista revitään infrapunafiltteri irti (apinamaisesti mölisten) ja isketään päälle näkyvän valon filtteri. Näkyvän
valon filtterin saa tehtyä esimerkiksi filminegatiivista tai korpun magneettilevystä. Ideana on siis estää näkyvän valon pääsy kameran kennolle ja saada kamera näkemään vain
infrapunaa. Vähemmän virhevalonlähteitä.
Hämmentävästi systeemi toimii. Älypuhelinten kameran avulla voit muuten nähdä IR:aa.
2. Kolme infrapunalediä, rautalankaa, kaapelia, sähköteippiä ja mieluusti hiilikalvovastuksia. Näistä rakennellaan se juttu, jossa
sähkö kulkee ja sit ne ledit tohottaa sillä lähiinfralla. Sähkö tulee...
3. … pattereista, vaikkapa 3xAA -setistä jonka löytää keräyspisteestä.
Resistanssin laskemiseen menee oma hetkensä, mutta sekä laskimen että piirustukset
löydät netistä hakusanoilla “led clip
freetrack”.

Käytännössä järjestelmät perustuvat siihen,
että kasvojen liike joko pyritään siirtämään
suoraan kameranhallintaan (ns. facetracking
-järjestelmät) tai sitten pään liike mallinnetaan jonkun abstraktimman välikappaleen
kautta (headtracking). Pään liikkeiden jäljitys
vaatii kolme pistettä, jotka ovat ainakin kahdella akselilla eri etäisyyksillä keskipisteestä.
Tämmöistä härveliä voi pyörittää miten
sattuu, ja niin kauan, kuin pisteet saa jäljitettyä, voi tämän perusteella sitten arvioida
pään asennon.
Kekseliäämpi keksisi headtrackingjärjestelmille käyttöä esimerkiksi Minority
Reportissa tai lennokeissa. Käytännössä
näillä samoilla ohjeilla voi myös rakentaa
itselleen motion capture -puvun romanttista
Klonkku-fanifilmiään varten, tulipahan muutes mieleen.
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Ledit isketään sarjaan tai rinnakkain (riippuu siitä, mitä pattereita aattelit käyttää), negatiiviset päät kytketään positiivisiin ja patterit isketään kiinni, vanhasta henkarista kyhätään joku
iso härveli ja koko komeus kiinnitetään jesarilla otsaan tai kuulokkeisiin tai lippahattuun tai
implantoidaan ihoon. Sit se ei toimi, joten kolvataan uudestaan. Yleismittari ei muuten pysty
mittaamaan yhteyttä ledin plus- ja miinusnavan välillä. Älä välitä.
Aikaa koko hommaan menee täydeltä tumpelolta vähän päälle tunti-pari. Se on helppoa.
Lisäksi bilsarille kyky kolvata ledejä sarjaan voi olla aika hyödyllinen ja jonkinlainen väkästely
antaa valmiuksia siihen, kun taistelemme postapokalyptisessa maailmassa ropotteja vastaan.
Jos ette pelaa, niin tehkää vihdoinkin se Klonkkupuku. Mun hieno Klonkkiina-puku odottaa
käyttöä, ostin jo pelit ja vehkeetkin ja käsikir
...

True pelimiehen työasema.
Huomaa että headtrackingjärjestelmä voi vapauttaa
vasemman käden myös
oluen nauttimiseen.
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Muutama hyvä syy matkustaa Slovakiaan
Tuli matkustettua toukokuun lopulla Slovakiaan vaellus ja vähän yleinenkin reppureissaus mielessä. Kahden viikon aikana tämä pieni maapahanen onnistui vakuuttamaan annistaan siinä määrin että tunsin
tarvetta hieman avata muutamaa hyvää syytä käydä siellä päin. Ties vaikka jotakuta kiinnostaisi.
Oman seurueeni reitti kulki Budapestin kautta Kosiceen, Itä-Slovakian mahtavaan metropoliin. Sieltä
junailimme Popradiin ja kävimme retkeilemässä Tatravuorten etelärinteillä. Liptovsky Hradokista vaelsimme Breznoon, mistä huristelimme bussilla takaisin Kosiceen. Sieltä käsin teimme vielä pari lyhyenpää
reissua läheisille kukkuloille pyökkimetsää ihailemaan ennen kuin junailimme takaisin Budapestiin, josta
lensimme takaisin Helsinkiin. Aikaa tähän kului noin kaksi viikkoa. Oli ihan jepa.
Mutta nyt niitä hyviä syitä:

Raha
Jos olet opiskelija, peruselintasosi lienee niukka. Jos opiskelet biologiaa, et varmaan saanut oman alan kesätöitä. Muiden kesätöiden
hakeminen mahtoi tuntua sen verran vastenmieliseltä että jätit koko
jutun väliin. Silti on pakko saada uudet kiikarit, kamera, tietokone,
lepakkodetektori, sylillinen määrityskirjallisuutta tai muuta inhottavan hintavaa. Joka tapauksessa olet persaukinen tapaus.
Onneksi Slovakiaan matkustaminen on halpaa! Tämän aiheuttavat
halvat lennot itäisen Keski-Euroopan metropoleihin Prahaan, Budapestiin, Krakovaan ja Wieniin sekä niistä Slovakiaan valuva halpa
pinnanmyötäinen liikenne. Esim. Helsinki – Budapest 80€, Budapest
– Tatravuoret 30€. Tekee edestakaisin yhteensä 220€. Ei edes kovin
montaa rahaa ja halvemmallakin pääsee jos kikkailee halpalentoyhtiöiden kanssa. Itse käytimme isämmaan taloudesta huolestuneina
Finnairia.
Paikan päällä eläminen tulee myös edulliseksi. Monessa paikallisessa
ravintolassa irtoaa kunnollinen ateria juomineen vitosella. Samalla
rahalla saa marketista suunnilleen viisi litraa 10–12 % olutta, jos
sellaisesta pitää enemmän. Baarissa ryyppääminen maksaa ehkä
viidenneksen Suomen vastaavasta hintatasosta, hostelliyö tekee 10–
15€ jne.
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Käytännön asiat
Slovakia toimii pienen empiirisen havainnoinnin
perusteella kovin germaanisella tarkkuudella ollakseen slaavilaisten kansoittama läntti. Junat ja bussit
olivat ajoissa ja kaiken sorttinen asiointi sujui myös
kivasti etenkin jos henkilökunta sattui osaamaan
englantia. Tätä tapahtuu Slovakiassa kelvollisen usein
mutta silloin tällöin matkailija saattaa yllättää itsensä
huikeilla nonverbaalisilla suorituksilla. Kivana bonuksena lähes kaikissa maan hanoissa asustaa juomakelpoinen vesipopulaatio.
Kaiken kaikkiaan Slovakia ei onnistu juuri järkyttämään pumpulissa kasvanutta suomalaisturistia. Ainoastaan Tatravuorten etelärinnettä pyyhkäissyt myrskytuuli sai kulkuyhteyden Popradista Strbske Plesoon
katkeamaan vuorokaudeksi. Popradin sähkönjakelu
sen sijaan ei ollut moksiskaan. Siinäpä olisi ensilumesta pimahtavalle Joensuulle miettimisen aihetta.

Nizke Tatryn puuttomilta ylärinteiltä löytyi tällainen
kiviröttelö, jossa myytiin ruokaa, juomaa ja yöpaikkoja
kilpailukykyiseen hintaan. Tai no, kilpailun puuttuessa
halpa lienee parempi sana.

Myrskyn jyräämää kuusikkoa
pari päivää tapauksen jälkeen

Ajoittain palvelu pelasi
lähes ylikierroksilla: Kuvassa ilmainen ylläriaamupala Hostel Above Club
Madridissa. Muutenkin
Madrid on aivan erinomainen mesta, jos sattuu
Kosicessa pyörimään!
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Luonto
Tämä! Slovakiaan on päässyt livahtamaan siinä määrin
uljasta luontoa että innokkaampaa biologia alkaa heikottamaan. Uskomattomin kohde tällä saralla on varmaankin Tatravuorten kansallispuisto, joka löytyy myös
Unescon maailmanperintökohteiden luettelosta. Siellä
nököttää myös Karpaattien korkein huippu, Gerlachovsky stit (2655m), ja läjä pienempiä jotka nekin on ihan
tarpeeksi isoja aiheuttamaan tervettä merkityksettömyyden tunnetta katsojassa. Harmillisesti toukokuun
lopun epätavallinen lumitilanne ja sensitiivinen vuoristoluonto esti perinpohjaisen tutustumisen näihin kivikolosseihin. Pitänee ottaa uusiksi joskus.
Nizke Tatry (suom. pienet Tatravuoret) möllöttää Tatravuorten eteläpuolella. Tämä pienehkö vuorijono oli
kerennyt sulaa lumen alta kokonaan esiin ja tarjosikin
mainion varasuunnitelman Tatravuorten valloituksen
surkastuttua kahden päivän pyörähdykseksi puurajan
tuntumaan ja takaisin. Seuraavien neljän vuorokauden
aikana Nizke Tatry antautui korkeinta huippuaan Dumbieria (2043m) myöten.
Slovakian vuoristoseudun kasvillisuus ihastuttaa ohikulkijaa ja vielä enemmän häntä, joka viettää tunteja kyykkien kukkasten, jäkäläin, ötökkäin ja muiden organisAlarinteitä hallitsi ihanan luonnonvarainen kuusikko
mein äärellä. Yhden päivän aikana on myös mahdollista
kävellä pyökkimetsän, synkän kuusikon, niittyjen ja vuorimäntypöheikköjen halki kasvillisuudesta paljaisiin korkeuksiin ja kohdata
siellä gemssi (Rupicapra rupicapra), tuo ylevä vuohieläinten jalokivi!
Suomalaisturistia piristää myös kallioperän kalkki, jonka ansiosta
maisema on eksoottinen ja tarvittaessa on mahdollista piipahtaa
jossakin useista yleisölle avoimista tippukiviluolista. (Kirjoittaja ei
tosin piipahtanut.) Vuorilla risteilee hyvin merkittyjen vaelluspolkujen verkosto, mikä tekee eksymisen melko hankalaksi. Sen
sijaan on syytä varoa jyrkänteeltä tippumista vuorenhuippuja
tähystellessä.

Tästä pisteestä eteneminen
Tatravuorilla toukokuussa olikin
kiellettyä. Tätä internet ei ollut
paljastanut!
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Toisaalta kyseinen sola ei ollut
muutenkaan kovin houkutteleva
vaelluskohde kesävarusteilla.

Gentiana clusii mua hukutat sineesi aina vain.
Vaik unissain enää nään sut, en unhoittaa saata sua lain.

Pienemmiltäkin Tatravuorilta löytyi suhteellisen
eeppinen harjanne ja kelpo näköalat.

Siinä kivasti Primula
auricula korkeuksissa
kurkottelee.

Kalkkikiven ihanuuksia:
Tämä harjanneraukka oli
kulunut aikojen saatossa
puhki muodostaen komean

Kuinka monta gemssiä
löydät kuvasta?
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Tiettävästi määrä on
noin 9 % koko Nizke
Tatryn populaatiosta.
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Villuksen syysexcu—vaikeuksista voittoon?
Miika Kotila

Kovia kokenut ekskursio oli tänä vuonna taas
täällä! Vuonna 2013 julmasti hylätty perinnetapahtuma elvytettiin täksi vuodeksi ja
sijoiteltiin hyvien ajankohtien puutteessa
isänpäiväviikonloppuun. ”Joku isänpäivä nyt
ketään kiinnosta.” Ehkä sittenkin kiinnosti,
sillä exculla oli lopulta mukana huomattavan
kompakti joukko ainejärjestön aktiivijäseniä.
Tämä ehdoton excueliitti jaksoi kuitenkin
pitää hypeä korkealla ja tapahtuman peruuntuminen ei vaikuttanut missään vaiheessa todennäköiseltä skenaariolta. Ja
näinpä joukkiomme lähtikin mieliala ja äänenvoimakkuus korkealla valloittamaan
uudestaan vanhaa kunnon Nurmeksen eräkämppää.

Bussimatka kului joutuisasti pääjoukkion
rellestäessä auton takaosassa. Etupenkeillä
sen sijaan nimeltä mainitsematon pahoinvointia välttelevä naisvillus kävi keski-ikäisen
mieskuskin kanssa kiivasta keskustelua peniksistä ja ties mistä siveettömyyksistä. Kuulemma heillä oli kuitenkin vallan hauskaa
yhdessä – uskoo ken tahtoo. Matkalla otti
haparoivia ensiaskeliaan myös mystiseen
Algoritmiin perustuva halimurhaajaliveroolipeli. Algoritmin oli määrä puhdistaa
peli vanhasta emäsynnistään, ennenaikaisesta itsemurhasta. Miten hyvin tämä onnistuu,
selviäisi illan kuluessa.
Mökillä vallitsi alusta alkaen paranoidi tunnelma sillä ensimmäiset epäonniset oli halattu väkisin jo bussimatkan aikana. Toinen
excuilijoita kovasti kiinnostanut teema oli
myös lämpötilan kohottaminen sisätiloissa.
Ensimmäisten tuntien aikana kokeneimmat
veteraanit kyräilivät keskenään tuvan takan
äärellä, sillä fuksit sekä muu nuoriso olivat
vetäytyneet takahuoneeseen hommailemaan pienen kamiinansa kanssa. Onneksi
tilanne korjautui illan edetessä kun ainakin
osa vanhuksista hammasta purren nieli ylpeytensä ja myönsi että takahuoneessa oli
ihan hyvä meininki. Toisaalta myös isomman
tilan kaasumolekyylit alkoivat saavuttaa
kineettistä energiaa, minkä seurauksena
heikommatkin yksilöt kykenivät siellä oleskelemaan.

Sammunut varapuheenjohtaja on joka
excun ehdoton ykkösnähtävyys.
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Halimurhaaja jatkoi pyörimistään ja niinpä
silloin tällöin kuului verta hyytävää kirkumista nurkkien ja suljettujen ovien takaa. Vähäisestä uhrivalikoimasta johtuen peli eteni
nopeasti ja henkensä säilyttäneiden määrä
lähestyi nollaa yhtä vääjäämättömästi kuin
universumin entropia ääretöntä. Viimein
kaksi viimeistä sankaria kahmaloivat toisensa kuoliaaksi metsästyksen kiilto silmissään.
Uskomaton Algoritmi oli tehnyt sen! Vasta
viimeiset kaksi halausmasiinaa joutuivat
kohtaamaan toisensa tasaveroisessa taistelussa. Koko kamppailun voitto julistettiin
näin ollen hänelle, jolla oli enemmän veritekoja kontollaan. Kauan eläköön, tuo Kokkolinnun lailla kiitävä pimeyden syli! (Paitsi että
sehän teki jo itsarin. Mut onnea silti.)
Illan pimentyessä excuilijat saivat nauttia
saunan lämmöstä ja huojentuneesta tunnelmasta, kun kuka tahansa ei enää ollutkaan
potentiaalinen väkivaltarikollinen. Etyylialkoholin tilavuus siirtyi pikku hiljaa tölkeistä ja
pulloista ruumiinnesteisiin. Pian koettiinkin
uskomattomia musiikillisia elämyksiä kun
itse Puheenjohtaja tarttui kitaraan ja lurautti
ilmoille kyyneleet vieräyttävän balladin nakkisitseille. Kovimpien kriitikoiden mukaan
esityksessä oli Anssi Kela voimakkaasti läsnä,
mutta suurin osa kuulijoista ainoastaan tuijottivat mykän tyrmistyksen vallassa ja ottivat uuden kulauksen vahvinta saatavilla
olevaa alkoholia. Siinä se perjantai-ilta sitten
menikin.

Valtava kiitos sankareille, jotka myrkytystilaa uhmaten tekivät ruokaa ja
ties mitä muuta yhteiseksi hyväksi
Lauantaina ilmassa oli pahaa mieltä ja oloa
yllättävän vähän, jos ajattelee edellisvuosia
ja perjantain menoa. Liekö piraattisitsien ja
muiden kuluneen syksyn legendaaristen
ryyppäjäisten ansiota, mutta maksat olivat
yön aikana tehneet kovasti töitä, ja omistajansa saivat olla siitä onnellisia. Puolen päivän jälkeen innokkaimmat biologit kokosivat
itsensä talviselle kävelyretkelle, jossa kaksi
lajistohörhöilystä kiinnostunutta ekologinalkua koettivat päteä heille kilpaa.
”Ruotsalaiset eristi tästä vulpiinia, jota käytettiin susien myrkyttämiseen”, ”ok”,
”Näiden kokoa mittaamalla voidaan päätellä
milloin jäätikkö vetäytyi”, ”aha” jne. Harmillisesti perinteinen luento jäi puuttumaan,
sillä potentiaaliset luennoijat osasivat jättäytyä pois sieltä mihin ei kannata mennä. Vaikea sellaisesta on ketään syyttää.
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Tarkkaa kuvausta loppuillasta voi kukin koettaa koota asianomaisilta kyselemällä, joskin tulokset saattavat jäädä laihoiksi. Illan
kulku oli, jos mahdollista, perjantaitakin
epämääräisempi, ja sitä värittivät lukuisat
hedelmillä tai kääpien itiöemillä tehdyt hirmuteot. Onneksi ihmisen sisäänrakennettu
kytkin sammuttaa hänet, tämän sekoiltua
riittävästi viinapäissään. Niinpä lauantaikin
rauhoittui lopulta ja salli excuväen kerätä
voimia ennen iki-ihanaa aamusiivousta ja
bussimatkaa.

Uusi kierros halimurhaajaa (tällä kertaa ilman Algoritmia) loi illan tullen entistäkin
järkyttävämmän kollektiivisen pakokauhun.
Onneksi sentään porukka loppui taas nopeanlaisesti ja siitäkin päästiin. Voitto
(survivalismin ja uhrien lukumäärän mukaan
määritettynä) vilahti tällä kertaa supikoiran
palasta mukanaan kantaneelle excuneitsyelle. Aikamoista! Perjantain tapaan myös lauantai-iltaan kuului sauna, huono musiikki,
huonommat balladit mutta myös ihan uusiakin juttuja. Paljon puhutut kellaribileet alkoivat villitä väkeä baptistisaarnaajan lailla ja
pian tuossa maanalaisessa kuutiossa soi
vanha kunnon huono musiikki. Tilan vähyys
rajoitti harmillisesti huonoja tanssiliikkeitä
mutta sitä kompensoitiin riisumalla housut ja
jammaillen antaumuksellisesti jossain ihan
musiikkiin liittymättömässä tahdissa. Hyvät
bileet joka tapauksessa!

Vaativista vaativin ryhmävoimisteluliike
excutorni tulee suorittaa avotulen välittömässä läheisyydessä. Valitettavasti
loimuava takka rajautui niukasti kuvan
ulkopuolelle
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Savulla, viinalla ja itiöemillä koeteltu excuväki valmiina palaamaan Joensuuhun
Ja sitten ne siivoukset ja bussimatka ja mitäpä nyt
niistä. Muuta kuin että bussikuski oli vaihtunut ja
uusi ei taitanut lainkaan yhtä hyvin sujuvasti soljuvaa seurapiirirupattelua kuin kollegansa. Harmi
sinänsä, mutta pääasia lienee että kaikki säilyivät
enemmän tai vähemmän hengissä. Alhainen väkimäärä antoi tälle exculle oman intiimin leimansa ja
ilmeisesti paikalle vaivautuneet tykkäsivät ihan
hyvää. Ens vuonna uusiksi. Ja silleen. Ja tässä ois
nyt joku hauska lopetus. Ei mulla sit muuta.
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Toimituksen huomautus: Vaikka
excujen 2011 ja 2014 välillä onkin
laskennallisesti vain kolme vuotta,
vuosi 2013 on kokemuksellisesti noin
kahden vuoden mittainen excun
puuttumisen aiheuttaman kaipuun
vuoksi.
Katso myös Matin 2012 excukuva
saman vuoden Jouluhalosta

Kääpäralli™ 2014
Tuomo Takala
Jo toisen kerran järjestetty perinteinen Kääpäralli™ on vauhdilla nousemassa villuskansan
kansallisurheilulajiksi räkäposkihiihdon ja
jalkapallon rinnalle. Ja tässä lajissa villus on
kaikkia muita pseudopileuksen verran edellä!
Harmi vain että muita ei kiinnosta osallistua
tähän kääpäautistien pesäpalloon. Se on
sääli, sillä kyseessä on jalo laji.

Kääpiä ei ole tarkoitus kerätä tai piilottaa muilta joukkueilta. Kiinnostavat käävät saa kuitenkin kerätä, jos sitoutuu määrittämään ne vapaa-ajallaan mikroskooppisesti. Kilpailuajan
päätyttyä ryhmän on oltava kilpailun lähtö- ja
maalipisteessä. Muuten hylätään (ei oikeasti
varmaan, mutta periaatteessa saatetaan).
Kilpailun tulokset selviävät maaliintulon jälkeen kääpähuudossa, jota en ryhdy tässä
tarkemmin selvittämään. Näin ollen kilpailun
väliaikatietoja ei ole saatavissa, mikä heikentää oleellisesti lajin markkinointia yleisöurheiluna. Kilpailun voittaa kääpiä eniten tunnistanut joukkue.

Kuva 1. Hyvän ongelmanratkaisukyvyn
lisäksi Kääpärallissa™ edellytetään hyvää
kehonhallintaa ja monipuolisia
voimantuotto-ominaisuuksia.

Kääpärallin™ tarkoituksena on etsiä joukkueina mahdollisimman monta kääpälajia määräajassa, joka oli tänä vuonna noin kaksi ja puoli
tuntia. Myös maitohampikasta™ (Irpex lactaeus) saa pisteen. Joukkueiden koko on perinteisesti ollut noin 4-5 henkilöä. Joukkueet
kirjoittavat itse ylös maastossa havaitsemansa
käävät ja joukkueen jokaisen jäsenen on nähtävä kaikki tulosliuskaan merkittävät käävät.
Sen sijaan riittää, että ainakin yksi joukkueen
jäsen tunnistaa kunkin lajin.

Kuva 2. Joukkueen Kultarypykkä löytämä
viher-/tarhakaulussieni ei ole kääpä. Nolla
pistettä. Kuva: Ella Laine.
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Kääpärallille™ tunnusomaisesti kilpailun kulusta ei voida sanoa muuta, kuin että kaikki joukkueet luultavasti ajattelivat voittavansa kilpailun aina kalkkiviivoille asti. Taistelu pisteistä
oli toisinaan kiivasta (Kuva 1) ja kilpailun taso
nousi ennennäkemättömän korkeaksi – siitäkin huolimatta, että hutilaukauksilta ei aina
vältytty (Kuva 2). Pölyn laskeuduttua ja kääpähuutojen hiljettyä kilpailun voittajaksi selviytyi Kultarypykkä mahtavalla 38 kääpätaksonin
saaliilla. Vain kahdella pisteellä kakkoseksi
jäänelle Kääpähuntersille jäi jossiteltavaa, sillä
joukkueen kakkossijaan oikeuttava tulos syntyi osin flunssaisena (arvioitu suorituskyvyn
lasku 17,2 - 31,4 %). Kolmanneksi sijoittunut
Kääpiö korjasi sekin oivallisen pistesaaliin: 27
kääpätaksonin saalis olisi edellisvuotena oikeuttanut kakkossijaan vain pisteen erolla
silloiseen voittajajoukkueeseen. Kokonaisuudessaan kilpailussa tunnistettiin 45 kääpää,
joka on lähes viidesosa maamme kaikista
kääpälajeista (Kuva 3). Aikamoista! Lisäksi
löytyi joukko tuntemattomia lajeja, joista karhunkääpä (Phaeolus schweinitzii) ja savukääpä (Bjerkandera fumosa) on huvikseen merkattu oheiseen lajiluetteloon (Taulukko 1).

Tämän vuoden Kääpäralli™ järjestettiin Kuhasalossa joskus lokakuun aikana ja siihen osallistui kolme neljän hengen atleettista joukkuetta. Lajin traditioihin kuuluu, että joukkeille
annetaan nimet, jotka väkinäisyydessään
yleensä heikentävät lajin uskottavuutta suuren
yleisön ja urheiluasiantuntijoiden silmissä.
Tänä vuonna voitosta kisasivat joukkueet
Kääpiö (Satu Siimes, Jussi Liukas, Eero Myrsky, Miika Kotila), Kultarypykkä (Ella Laine,
Anu Hangas, Niko Vallinrinne, Juuso Paappanen) ja Kääpähunters (Arja Forstadius, Jenny
Kilpiäinen, Mari Partanen, Tuomo Takala).
Joukkueita piti olla enemmänkin, mutta edellisillan juomingit karsivat osan kilpailijoista.

Kuva 3. Pohjankäävän (Climacocystis borealis) löysivät lähes kaikki kilpailun joukkueista.
Kuva: Ella Laine.
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Taulukko 1. Kilpailussa löytyneiden ja parin muun lajin suomenkieliset nimet.
Aidaskääpä

Lepänkääpä

Riukukääpä

Arinakääpä

Levykääpä

Rivikääpä

Haavanarinakääpä

Ludekääpälaji

Ruostekääpä

Harmohaprakääpä

Maitohampikka

Ruskohaprakääpä

Kantokääpä

Mustasukkakääpä

Rusokantokääpä

Karhunkääpä

Männynkynsikääpä

Rustokääpä

Karvaskääpä

Männynkääpä

Savukääpä

Karvavyökääpä

Pajunkääpä

Sinihaprakääpä

Kelokääpä

Pakurikääpä

Siperiankääpä

Kennokääpä

Pikkuhaprakääpä

Talvikääpä

Kuhmukääpä

Pinovyökääpä

Taulakääpä

Kuorikääpä

Pohjankääpä

Tervakääpä

Kuusenjuurikääpä

Poimulakkikääpä

Tikankääpä

Kuusenkynsikääpä

Pökkelökääpä

Tuhkakääpä

Lampaankääpä

Pörrökääpä

Vaahterankääpä

Lattakääpä

Raidankääpä

Lahottajasienien yksittäiset
esiintymät häviävät kun
puuaines on lahonnut
tiettyyn pisteeseen. Riukukääpä (Phellinus viticola)
jallitti kilpailijoita, vaikka
edellisen vuoden kasvupaikkaa muisteltiinkin hartaasti.
Tämän yksilön kuvasi
Tapionaholla Miika Kotila
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Myrskyinen yö
Eroottinen novelli by: Lantti Aine
Oli synkkä ja myrskyinen yö, salamat piiskasivat maata armotta ja sade ropisi pienen Noljakkalaisen yksiön ikkunoihin kuin luotisade. Kahdelle kuumalle ja hikiselle asunnossa olevalle
nuorelle rakastajalle tämä rajuilma ei kuitenkaan merkinnyt mitään, se oli pikemminkin pelkkä varjo verrattuna heidän välillään vallitsevaan alkukantaiseen ja raivoisaan kiihkoon. Toinen
nuorista oli kaunis vaaleaverikkö, nainen, jonka kiharat hiukset korostivat tämän mustia silmiä ja seksikkäitä kasvonpiirteitä. Toinen puolestaan oli lievästi ylipainoinen stand-up koomikko, joka näytti ilman yöpöydällä lepääviä silmälasejaan lähinnä omituiselta Kiinalaiselta.
Yhdessä nämä mies ja nainen kieriskelivät primitiivisesti kiinni toisissaan koomikon sinisten
sitruunalta tuoksuvien lakanoiden koristamassa sängyssä.
”Aaah-AAAAH”, nainen haukkoi ekstaattisesti henkeään, kun mies kuljetti kuivuneita
sormiaan tämän sisäänpäin kääntyneen nännin päällä. ”Pidätkö siitä? Pidätkö siitä minun
pieni vanukkaani?”, sanoi mies ulkomuotoonsa nähden yllättävän matalalla äänellä. ”Totta
kai... minä..ah.... min... AAAH, MINÄ RAKASTAN SITÄ!!”, sanoi nainen samalla, kun hänen
jalkojensa välissä olevasta karvaisesta paratiisista purskahti sängyllä erilaisia eritteitä. Tästä
mitenkään erityisesti hämmentymättä mies käänsi kiemurtelevan rakastajansa täydellisesti
selälleen ja asetteli itsensä aktin vaatimaan asentoon. Hänen isot kouransa tarrasivat tämän
pehmeää ihoa kyljistä ja hän kuiskasi ”Oletko valmis tapaamaan minun Tykkiburgerini?”
Nainen päästi hiljaisen voihkaisun, kun miehen kadehdittavan kokoinen sykkivä penis
lävisti nautinnollisesti hänen vartalonsa varjelluimmat osat. ”Kyllä... Kyllä.. ” olivat ainoat
asiat, mitä nainen pystyi suustaan päästämään kun koomikon alati kasvava sukupuolielin
liikkui hänen sisällään yhä kiihkeämmin… yhä nopeammin. He olivat kaksi nuorta rakastajaa,
lukittautuneena nautinnon ikuiseen pyörteeseen. Mies alkoi olla yhä hikisempi, yhä vähemmän tässä maailmassa oleva….. kunnes yhtäkkiä hän havahtui johonkin perin omituiseen.
Naisen takapuoli oli isompi kuin aikaisemmin.... ja koostumus erilainen, ihanan entisen pehmeyden sijasta se tuntui nyt lähinnä kylmältä teräkseltä. “Mitä ihm..?”- ehti koomikko sanoa,
ennen kuin koko tilanteen kauheus aukeni hänelle. Siinä, missä oli ennen ollut nainen, oli nyt

jotain aivan muuta, ja siinä, missä oli ennen ollut hänen lämmin ja ihastuttava vaginansa, oli
nyt vain pieni ja tiukka anus, joka lukitsi hänen kyrpänsä paikoilleen.
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“SINÄ!!?” kiljaisi mies, hänen kasvoillaan tanssahtelivat epäusko, hämmästys ja puhdas pelko. Hänen kumppaninsa oli jotenkin vaihtanut isoon ja kaljuun silmälasipäiseen mieheen, joka hymyili viekkaasti. “Minäpä minä” ,vastasi nelinkontin oleva mies ilman sen suurempia ihmettelyitä, “miksi lopetit jo nyt mehän olimme vasta pääsemässä vauhtiin…? Koomikon koko olemus oli täysin toimintakyvyttömässä tilassa noin sekunnin murto-osan ajan ja
sen jälkeen hän alkoi toimia. Hän yritti irrottaa itsensä miehen rektumin tiukasta puristuksesta, mutta huomasi sen pian kauhukseen olevan turhaa, penis oli kiinni ja pysyi!! “Oooo, et kai
ajatellut lopettaa jo nyt?” kysyi silmälasipäinen mies maireasti ja hymyili hänelle tyypillistä
viekasta hymyään, “Katso, toin muutaman ystävänkin paikalle, voimme pelata tämän jälkeen
shakkia tai magicia.”
Tuskin oli mies ehtinyt saattaa lausettaan loppuun, kun äkkiä koomikon yksiön ovi
räjähti auki. Puun pirstaleita sinkoili ympäriinsä ja koomikko käänsi päänsä epätoivoissaan
tätä uutta hyökkääjää kohti. “CROM!!”, kuului asunnon ovelta ja puhdas kylmä pelko täytti
nuoren miehen vartalon. Ovensuussa seisoi Conan barbaari, lihakset pulleina, teräsmiekka
kädessä ja koko olemus ilmeisen valmiina kivuliaan anaalipenetraation aiheuttamiseen.
Mutta koomikon kauhut, eivät suinkaan loppuneet siihen, oven takana näkyi ja kuului myös
muiden kutsumattomien vieraiden läsnäolo. “HULK MURSKAA, HULK PANEE KUNNES PIENI
MIES EI KYKENE ENÄÄ KÄVELEMÄÄN” huusi joku, “growing strong...” lausahti hempeän näköinen ritari. Koomikon aistit eivät ehtineet rekisteröidä muita asuntoon tulvivia olentoja,
kun conan jo tarrasi hänen vasemmassa pakarassa olevaan carte dore-tatuointiin. Todellakin... koomikolla olisi edessään pitkä yö…
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Eräältä keskustelupalstalta*
*Nimet ja joitain yksityiskohtia muutettu
Herra Sininen: ”Joku päivä joutessansa pitäisi lukea tämänkin viestiketjun alusta alkaen, näkyis olevan
1000 viestiä. Sitä voisi huomata kasvaneensa ja voisi samalla nauraa vanhalle minälleen ja tämän lapsellisuuksille.”
Tämän kommentin innoittamana kokosin yhteen (kontekstista irrotettuina) eräitä keskustelupalstaltamme löytyneitä kommentteja.
Tutustukaamme tarkemmin tähän hilpeään joukkoon haastattelun/sivistyneen ja asianmukaisen keskustelun kautta:
1) Miten kuvailisit itseäsi?
Neiti Oranssi: 22 vuotias tyttö, oh doge
Herra Sininen: Strategistin tulee olla aivan apinakännissä.
Herra Pinkki: '' Insestitapaus omassa luokassaan pahin koskaan tunnettu tapaus Australiassa.''
Herra Vihreä: Siihen en osaa kommentoida
Neiti Purppura: hiljaiselta vaikuttaa
Herra Harmaa: tissejä, tissejä kaikkialla...
2) Mitä mieltä olet ryhmän muista jäsenistä?
Neiti Oranssi: kaikki kännissä! huraa!
Herra Sininen: Mulkkuja elikoita..
Herra Pinkki: Te Juudakset, Brutukset ja käärmeen sikiöt! Ja miksi niillä norsuilla on punaiset silmät?
Mutenkin porukka on vielä epämääräisempää kuin... (keksi itse jokin vertaus, joka loukkaa jotakin).
Herra Vihreä: Fuck you
Neiti Purppura: käärmeen sikiöt on nättejä
Herra Harmaa: Söpöä että Neiti Purppura näkee meistä unia
3) Onko ryhmän jäsenillä outoja tapoja?
Neiti Oranssi: siis se että Herra Harmaa saunoi kahden naisen kanssa
Herra Sininen: Se on Herra Pinkki, joka huohottaa ja kuolaa sisään päin.
Herra Pinkki: Herra Vihreällä on halvaus! Aina näissä on jokin hippo haudattuna…
Herra Sininen: Herra Pinkki on känässä. Se on juonu varmaan yhden liköörisnapsin.
Herra Pinkki: Onko joku idiootti väittänyt muuta?
Herra Harmaa: Herra Pinkki murehtii liikaa, ota vähän sieniä ja rentoudu
Herra Vihreä: Mie katson tohtoria. (samalla hiplaan omaa soniciani)
Neiti Purppura: oon huolissani Herra Vihreän seksuaalisuudesta u__u
Herra Vihreä: Koska homosecs
4) Onko jotain, mitä olet aina halunnut tehdä?
Neiti Oranssi: SO MUCH COCK-SUCKING
Herra Sininen: Kännäys on aina hyvä vaihtoehto. Ei tarvi rypistää, kun ei huoleta.
Herra Pinkki: Menen likööripullon kanssa suihkuun itkemään…
Neiti Purppura: mutaryömijä-olympialaiset! jos siellä on kissoja niin kannattaa pitää Herra Vihreä kaukana sieltä
Herra Pinkki: Ei liioitella (Herra Vihreä saattaa tulla mustasukkaiseksi!!).
Herra Vihreä: Neiti Purppura koko jutun keksin. En tiedä mistä vitusta se sen oikein sai päähänsä. Ei
se edes ole mitenkään erityisen hauska juttu.
Herra Harmaa: Herra Vihreä, osoitetta kehiin, tuun kahtoo onko elintoimintasi kunnossa
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5) Minkälaista on viettää aikaa tässä porukassa?
Neiti Oranssi: Hirmuiset tappelut täällä
meno vitun redneck
kakkaa en kyllä ole koskaan saanut päälleni, nyt kun asiaa miettii
Herra Sininen: Kaverin takin taskuun kuseminen koulun naulakolla on merkki ikuisesta ystävyydestä.
Herra Pinkki: Missä vaiheessa tämä alkaa mennä naurettavaksi?
Luoja anna voimaa…
Jotenkin säädyttömältä näyttää…
Neiti Oranssi: nyt Herra Pinkki jumalauta : 3
Herra Pinkki: Ja miksi hitossa ne miehet olivat speedoissa? Sellaista homoeroottista keekoilua.
Polttouuniin ne menevät jokatapauksessa
Herra Sininen: Mitääh..mitääh..mitääh..?
Neiti Purppura: huono idea..
Herra Vihreä: Onko... Onko Herra Pinkki tullut hulluksi?
Tämä on myös yksi syy miksi olin vastahakoinen katsomaan Hobbitin Herra Pinkin kanssa.
Herra Harmaa: kuka tappaa ja mitä
6) Mikä Herra Pinkkiä oikein vaivaa?
Neiti Oranssi: anaalitappi!
Herra Pinkki: Onko mahdollista käyttää niitä ihmisten eliminointiin?
Herra Vihreä: Ei mua kiinnosta mitä sille paskiaiselle tapahtuu. Näyttäkää mitä siellä vuoressa tapahtuu!
Herra Pinkki: Herra Vihreä on taas ihan pihalla.
(Nyt ne hakkaavat siellä päitään näppäimistöihinsä ''Tuo jätkä on ihan pihalla.'')
Herra Vihreä: Herra Pinkki... ei näin
Neiti Purppura: kylläpä ne nyt kiusaa Herra Pinkkiä
Herra Pinkki: Ja kaikki alkoi koiran pentujen virtsasta.
Eräs ''biologinen materiaali'', kuten myytinmurtajat sitä kutsuivat
Neiti Oranssi: miula menee kohta hermot siun kanssa, sitäkö sie yrität?
Herra Pinkki: Kiitos luottamuksestanne. Lupaan ryhtyä poliitikoksi heti sössittyä akateemisen urani tai
kun isäänmaan etu sitä vaatii.
7) Minkälaisia ryyppäjäisenne ovat?
Neiti Oranssi: nyt jokanen hommataan urosmutaryömijöitä, pistetään ne tappelee keskenään samalla
ku juodaan olutta ja lyödään niistä vetoa
Herra Pinkki: Mutta mennään ensin Joensuuhun polttamaan jotain. Sinne on lyhyempi matka ja varmaan sieltä kirkkokin löytyy.
Neiti Oranssi: nyt alko Herra Pinkki pelottaa
oh doge vahinkohumalat : D
"Jaa Neiti Oranssi, miksikäs teidät potkittiin pois asunnostanne?" "...sytytettiin verhot palamaan ja koitettiin sammuttaa sherryllä"
*Neiti Oranssi pikkuisen selviytyy viinahuuruista ja krapulasta*
tunnen saatana oloni vanhaks ku krapula kestää niin pitkään
Krapula on viimeinkin kokonaan poissa /o/
Herra Pinkki: Jaa. Pääsit luikahtamaan ulos ja päätit sitten lähteä oikein kunnolla rilluttelemaan?
Herra Sininen: Nautintoaineet ovat hintansa arvoisia. Joku kerta viedään takki kirpparille, niin saadaanpari kolikkoa kaljaan.
Herra Pinkki: Oletamme, että se on suunnitelmasi. Se, tai helkatinmoinen vihakampanja.
Mennään antamaan sille turpiin!
Neiti Oranssi: mitä helvettiä täällä tapahtuu
Herra Pinkki nyt jumalauta : 3
Herra Vihreä: Minulla on laktoosia jääkaapissa!
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Neiti Oranssi: yhden oluen elämänsä aikana juonut mies voi olla hiljaa
Herra Pinkki: Että Herra Vihreä pilaa ryyppäjäiset joka tapauksessa.
Herra Vihreä: Elämä on parasta huumetta... Ja oksikodoni
Herra Pinkki: Laskiko tuo poika alleen? Laski.
Herra Vihreä: Miehet sisäkkäin lusikkaan, kyllä mahtuu
Neiti Purppura: oh god.. vai tykkäät sinä semmoisesta
Herra Harmaa: Herra Vihreällä tais päristä
jos juoneni toimii, hän on humalassa aattoon mennessä ja ovelinta on... että hän ei aavista yhtään mitään
Herra Pinkki: Herra Sininen oli oikeassa! Herra Vihreä on houkutellut Herra Harmaan paheen tielle!
Herra Sininen: Ai niin. Herra Harmaa esitti norsua. Ulos vedetyt housun taskut olivat korvina..
Herra Pinkki: Sen aikaisilla vehkeillä?
Oli se silti enemmän, kuin mitä minulla oli…
Neiti Oranssi: nyt vittu : D
8) Mitä helvettiä noissa ryyppäjäisissä oikein tapahtui?!
Neiti Oranssi: rikkimenneitä parisuhteita, kostopanoja?buttsecks : D
Herra Pinkki: Niin, hyviä aikoja, hyviä aikoja…
Enkä ole harrastanut liva-stalkkausta sen jälkeen kun... Tai tuota juu... Siitä ei tarvinne puhua…
Neiti Oranssi: mie en halua tietää
Herra Pinkki: No ei sitten puhuta. Mutta huomenna käymme läpi Aatun jokaisen viiksikarvan!
9) Mistä Herra Sinisen viha tonttuja kohtaan johtuu?
Herra Pinkki: Koska kusinen parta sinun puurossa, jne.
Ja tonttuihin liittyen: Oli minullakin oma tonttuansa, mutta se jäi Joensuuhun. Viritettynä tietenkin. Siellä
haisee taas koko kämppä kuolleelle tontulle, kun palaan
Herra Sininen: Hyvä Herra Pinkki, ymmärrät asian. Minun puurossa sitä kusista partaa ei uiteta. Ja
missä se parta on silloin kun on iso hätä..?
Neiti Oranssi: noitaroviot pystyyn?
ystävinäsi meillä on velvollisuus auttaa heidän polttamisessaan!
Herra Pinkki: No jos keskitymme polttamaan tiettyjen ryhmien edustajia voi toiminnan hyväksyä.
Neiti Oranssi: ...koska sitten ne olisivat vain ": 3"
Herra Pinkki: Totta. Ja Fobballe ja teille FBI:n, CIA:n, KGB:n, NASA:n, SUPO:n, interpolin ja MI5 sedillle
ja tädeille tiedoksi, että täällä ei suunnitella kenenkään murhaa.
Herra Harmaa: Taas on tullut semmosta settiä täällä että oksat pois
10) Onko Herra Pinkki rasisti?

Herra Pinkki: Haltiat ovat vähän kuin vinosilmät meillä ihmisillä. Paitsi että nimet ovat parempia.
Neiti Purppura: ... sitä aasialaiset ei kyllä ole
Herra Pinkki: Ne ovat sellaisia hupaisia tonttunimiä
Herra Sininen: Ei, vaan nuuskimattomia koiranperseitä.
Liittyen täällä aiemmin käytyyn keskusteluun.. Saanko esitellä: The Flying Buttocks.. Sianpersemato
Herra Pinkki: Mutta islantilaiset varmaan virtsaisivat päälle ja söisivät sen.
Herra Sininen: Herra Pinkki politiikkaan! Kommarihipit kuriin!
Herra Pinkki: Heil Hitler.
Neiti Oranssi: tiesitkö että nykyään yleisin kristitty on afrikassa elävä keski-ikäinen mustaihoinen hiviä
sairastava nainen?
Herra Vihreä: Mun on pitäny käydä pitkään ostamassa itselleni kun on puutetta
Neiti Purppura: niin, pitäisit vaan hyvänä, ehkä vähän liikaakin kyllä me tiedetään
Herra Pinkki: Sitten ompelet sen kiinni pipoon.
Sellaiseen pitkään ''kortsupipoon'', muttei kuitenkaan liian pitkän.
Neiti Oranssi: pienillä näppärillä nakkisormillasi teet itse!
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11)Mikä on elämässä olennaisinta?
Neiti Purppura: soppakattilan koko on kyllä se kaikkein oleellisin asia
Herra Sininen: Iso kattila = iso kauha = iso hauis kauhan vatkaamiseen = hyvä fysiikka + kyky hankkia
resursseja lihasten kasvattamiseen = "honest sexual signal" käyttäytymisekologiassa = sukupuolivalinta
ohjaa miehiä hankkimaan isompia kattiloita ja suosii fenotyyppejä, jotka pystyvät isoilla kattiloilla tekemään parhaat sopat.
Herra Pinkki: Niinpä niin. Joukko IT-jengiä kokoontunut pohtimaan asiaa ja heidän tietonsa taloudesta
rajoittuvat mikropizzojen ja limonadin hinnan kehitykseen…
Herra Harmaa: liian ystävällistä, se juonittelee jotain!
Herra Sininen: Joko natsit hyökkäsivät? Ketkä voittavat?
Herra Pinkki: Tuo Hitlerin näköinen mies on ainakin ihan innoissaan.
Neiti Purppura: aika helkkarin iso sieni tuolla miehellä
Herra Sininen: Niin, ja tunnetusti miehen sienen koko korreloi SEN koon kanssa.
Neiti Oranssi: easy with the mushrooms, Gandalf
12) Tekikö Herra Harmaa hyvän “romaanin”?
Neiti Purppura: no ei, vaan tommosen tosi epäeroottisen (petyin)
Neiti Oranssi: nautin siitä pienestä vikinästä, mikä osasta yleisöstä lähti
Herra Sininen: Viihdyttävää, hyvin viihdyttävää.. *ottaa lisää kahvia ja lukee yölliset keskustelut uudestaan*
Herra Pinkki: Syövyttää kuitenkin reikiä vaatteisiin. Ja Luoja tietä mitä kaikkea se sisältää.
Herra Harmaa, sinun suurin ongelmasi on se, ettet sinä osaa lukea minua.
Herra Vihreä: Ehei Herra Pinkki. Tuo titteli nyt pysyy
Ja minä menen illastamaan helvettiin.
Herra Pinkki: Jumaliste millainen loppu!
Herra Harmaa: kyllähän toi hyvä oli, murhanhimoiset henkilöt on aina hauskoja
Kiitos ja anteeksi,

Herra Harmaa
(muita materiaalin tarjoajia kiitäen)

Kysymyspalsta
Esitä kysymyksesi halon toimitukselle, saatamme vastata
Mikä on pyllyvakokarvojen funktio?
Pyllyvakokarvat vähentävät kitkaa ja siten myös
hiertymiä pyllyvaossa. Pitkän matkan juoksuun
adaptoitunut pyllyvakokarvoitus on ollut ehdoton
avainsopeuma ja valintaetu aikana ennen vaseliinin
läpimurtoa. Lisäksi pyllyvakokarvoitukseen liittyy
tietenkin positiivinen seksuaalinen valintapaine.

Rastoittuvatko pyllykarvat, jos niitä ei siisti?
Mahdollista, joskin melko epätavallista. Suosittelemme kysymään soveltuvaa hoitoainetta omalta
parturiltasi, jos kyseistä ongelmaa ilmenee.
Jos avioliitto on biologinen fakta, missä voin seurata mäyrien häitä?
Mäyrät ovat iljetys.

Haluaisitko epiloida pyllyvakokarvasi?
En. Hyi. Auts.
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Miten joulupukki lisääntyy?
Ihanaa, että kysyitte! Joulupukkia on pidetty vain
iättömänä taikaolentona, jonkinlaisena henkimaailman otuksena, mutta todellisuus on jälleen kerran
tarua ihmeellisempi. Onneksi meillä on biologia,
joka vastaa kaikkiin kysymyksiisi.
Joulupukki on aitososiaalinen nisäkäs, jonka lisääntymismalli on mielenkiintoisesti sekä termiittien,
xenomorfien että kaljurottien kaltainen. Joulupukkikolonioita tunnetaan tällä hetkellä vain yksi.
Pesässä on yksi koiras – Joulupukki – joka on
haploidi. Naaras, eli joulumuori, on diploidi – valtava, vaalean kalmansävyinen turjake. Sen alapäästä
muodostuu jopa 80% painosta kattava lisääntymiselimiä kantava massa, jonka sivuilla on paljain
silmin erotettavissa surkastuneet alaraajat. Myös
ylävartalon muu liikuntaelimistö on surkastunut,
joskin joulumuori saattaa käyttää käsiään joulupukin stimuloimiseen ennen parittelua. Joulumuori
voi säilyttää koiraan spermaa bursa copulatrixissaan jopa kymmeniä vuosia.

Tonttujen kuoriuduttua porosta brutaalisti ja verisesti niitä ruokitaan koloniassa 200-300 vuotta.
Kolonialla on yhteisvatsa – kaikki tontut natustelevat pettua, jäkälää ja poronpapanoita, oksentaen
ne sitten yhteen valtaisaan keskuskuoppaan, ja
tätä tuotetta regurgitoidaan jatkuvasti. Syntyvä
tuote on lähes, muttei laisinkaan, hunajan kaltaista. Tonttujen ”aikuistuttua” vaillinaisen muodonmuutoksen kautta ne hankkivat kolonialle lisäravintoa kaappaamalla poroja ja tuhmia lapsia. Täysikasvuiset tontut, eli esimuorit, elävät aggressiivista
elämää, ja 80 % kuolee ennen 500:tta ikävuottaan.
Naaraiden ikääntyessä ne alkavat olla yhä aggressiivisempia nuoria lajitovereitaan kohtaan, ja tämän takia joulupukki surmaa liian suuret naaraat,
jotta kolonian työvoima pysyisi optimaalisena. Näin
se geenin itsekkyys näkyy joka joulu sinunkin elämässäsi.
-Toimitus

Naaras synnyttää joulupukin toukkia, eli tonttuja.
Syntymänsä jälkeen toukat loisivat poroissa, joihin
naaras injektoi ne munanasettimen kaltaisella
erikoistuneella klitoriksellaan. Kaikki toukat ovat
ensimmäiset elinkuukautensa riippuvaisia porojen
ruumiinlämmöstä ja ihonalaisen kudoksen tarjoamasta energiasta– normaalivuonna joulupukkikolonia saalistaa jopa 3000 poroa, joista suurin osa
käytetään toukkien ravinnoksi. Osa toukista on niin
sanottuja triunguliinitonttuja, jotka elävät porojen
nahan alla muodostaen permuja. Suurin osa
triunguliinitoukista on haploideja koiraita, ja niistä
kehittyy saunatonttuja. Joulupukki on ilmeisesti
vain saunatontun maturoitunut muoto, joka estää
uusien kolonioiden syntymisen virtsassaan olevilla
aineilla (tämän takia joulupukki matkustelee ympäri maapalloa).
Naarastontut ovat joulumuorin diploideja poikasia.
Naarastontut muodostavat suurimman osan yhteiskunnasta, ja osa niistä on erikoistunut esimerkiksi sotilasmuodoiksi (”kääpiöiksi”) tai vartijamuodoiksi, jotka majailevat puutarhoissa
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Halon toimitus toivottaa
sinulle hyvää Joulua!

32

