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Päätoimittajan tervehdys
Hei vaan kaikille! Valta on Halon toimituksessa vaihtunut ja yritän parhaani mukaan jatkaa perinteikkään lehtemme julkaisua. Lehti ei kuitenkaan synny ihan itsestään, joten teidän kaikkien panosta tarvitaan.
Mikrovilluksen riveissäkin on tapahtunut eräänlainen vallan vaihto,
sillä valtaosa vanhuksista, jotka lehteenkin juttuja ovat tuottaneet, on
valmistunut ja nuorempi sukupolvi pyrkii täyttämään nämä aukot. Perinteitähän on jatkettava ja niin päin pois, mutta miksemme voisi luoda myös uusiakin perinteitä. Kyllähän se saattaa tuntua pelottavalta,
kun on tottunut siihen tuttuun ja turvalliseen toimintatapaan “että
aina ennenkin on tehty näin niin miksei nytkin”. Uudet ihmiset tuovat
mukanaan uusia näkemyksiä ja ideoita, ehkä myös uusiksi perinteiksi
kelpaavia, joita voisi kokeilla. Ainahan voi palata takaisin tuttuun ja
turvalliseen, jos uusi ei vaikutakaan toimivalta. Tällaista olen tässä
pohtinut, en vain Halon osalta vaan ihan muutenkin.

Tähän Halkoon saatiin kuin saatiinkin sisältöä niin, että perinteinen
julkaisutahti pysyi katkeamattomana. Kiitos kuuluu teille arvon Villukset, tästä on hyvä jatkaa ja toivotaan, että saataisiin uusia innokkaita
kirjoittajiakin.
Siis pitemmittä puheitta päästän
teidät nyt näiden mielenkiintoisten juttujen pariin.
-Eevi Kymäläinen, Päätoimittaja
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Puheenjohtajan terkut

Tervehdys Mikrovillukset!

Koska syksy saattaa olla monelle kurjaa ja ankeaa. Mikrovillus parhaansa mukaan yrittää tarjota opiskelijoille piristystä ja helpotusta
arkeen järjestämällä erilaisia tapahtumia ja niin edelleen, mutta kaikkihan me tiedämme, että paras lääke uupumukseen ja stressiin on ystävät. Siispä olen laatinut teille pienen ystäväkirjan, johon voitte
täyttää ensimmäiselle sivulle omat tietonne, toisella sivulla pääsette
tutustumaan minuun paremmin ja kolmannelle sivulle olisi hyvä pyytää jotakin uutta ystävää kirjoittamaan itsestään!

Toivon kaikille oikein hyvää loppuvuotta ja paljon uusia ystäviä!

Terveisin,
Puheenjohtajanne Riikka ”Lippis” Lipponen
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TÄMÄN KIRJAN OMISTAA
NIMI______________________________________

LEMPINIMI_________________________________

SYNTYMÄPÄIVÄ_____________________________

SYNTYMÄPAIKKA____________________________
HOROSKOOPPI______________________________
OSOITE____________________________________
PUHELINNUMERO___________________________

HIUSTEN VÄRI______________________________
KUVANI
SILMIEN VÄRI_______________________________

PITUUS____________________________________

PAINO_____________________________________

SISARUKSET________________________________

KOULUNI__________________________________

HAUSKIN KURSSI____________________________
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IKÄVIN KURSSI_____________________________________

HARRASTUKSET____________________________________

KIINNOSTAVA URHEILULAJI___________________________

PARAS LUKEMANI KIRJA_____________________________

LEMPIKÄÄPÄ______________________________________

HAUSKIN TV-OHJELMA_______________________________

PARAS ELOKUVA____________________________________

LEMPIRUOKA_______________________________________

INHOAN_________________________________________

MINUSTA TULEE ISONA______________________________

TERKKUJA KIRJAN OMISTAJALLE
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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YSTÄVÄNI
NIMI__Riikka Lipponen_______________________

LEMPINIMI__Lippis__________________________
SYNTYMÄPÄIVÄ__13.11.1996__________________

SYNTYMÄPAIKKA_KYS________________________

HOROSKOOPPI__Skorpioni____________________

OSOITE__Kalastajankatu 7 a 3__________________

PUHELINNUMERO__0453570537_______________

HIUSTEN VÄRI__Ruskea_______________________

SILMIEN VÄRI__Sininen_______________________

PITUUS__164cm_____________________________

PAINO___ainaki 7!___________________________

SISARUKSET__Satu, Topi, Kalle, Jyri ja Jani________

KOULUNI__Itä-Suomen Yliopisto_______________
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KUVANI

HAUSKIN KURSSI____Kasvi- ja sienikenttis_______

IKÄVIN KURSSI__GIS jatkokurssi________________

HARRASTUKSET__Partio, torstaitempaus_________

KIINNOSTAVA URHEILULAJI__hiihto_____________

PARAS LUKEMANI KIRJA___Campbell____________

LEMPIKÄÄPÄ___Kelokääpä____________________

HAUSKIN TV-OHJELMA__Sohvaperunat__________

PARAS ELOKUVA___Muumipeikko ja pyrstötähti__

LEMPIRUOKA__Sienisalaatti ja silli!_____________

INHOAN___Maksalaatikkoa___________________

MINUSTA TULEE ISONA__Opettaja_____________

TERKKUJA KIRJAN OMISTAJALLE
_Ihanaa syksynjatkoa ja joulunodotusta!__
_Tsemppiä opiskeluihin ja jaksamista arkeen,_
_kyllä se vappu sieltä vielä tulee!_____
_Kiitos hauskasta syksystä ja ystävyydestä!_
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YSTÄVÄNI
NIMI______________________________________

LEMPINIMI_________________________________
SYNTYMÄPÄIVÄ_____________________________
SYNTYMÄPAIKKA____________________________
KUVANI
HOROSKOOPPI______________________________

OSOITE____________________________________

PUHELINNUMERO___________________________

HIUSTEN VÄRI______________________________

SILMIEN VÄRI_______________________________

PITUUS____________________________________

PAINO_____________________________________

SISARUKSET________________________________

KOULUNI__________________________________

HAUSKIN KURSSI____________________________
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IKÄVIN KURSSI______________________________

HARRASTUKSET_____________________________

KIINNOSTAVA URHEILULAJI____________________

PARAS LUKEMANI KIRJA_______________________

LEMPIKÄÄPÄ________________________________

HAUSKIN TV-OHJELMA________________________

PARAS ELOKUVA_____________________________

LEMPIRUOKA________________________________

INHOAN___________________________________

MINUSTA TULEE ISONA_______________________

TERKKUJA KIRJAN OMISTAJALLE
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Fuksien terveiset
Moro! Me uudet villusfuksit olemme nyt rantautuneet tänne Naturan käytäville ja olemme oikein innoissamme siitä, mitä fuksivuosi tuo tulleessaan.
Olemme päässeet mukaan jo lukuisiin tapahtumiin mm. sitseilemään, viettämään halloweenia ja tietysti liittymään todelliseen Villusjoukkoon fuksiaisissa. Törmäillään vanhukset! Kuvassa fiiliksiä syksyn lempparikurssista.
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KAAVIO ELÄMÄSTÄ
Kauko J. Aho, LuK.

Viereisellä sivulla on esitetty projektikaavio elämästä. Kaavio havainnollistaa
elämässä kohdattavien prosessien kulkua ja niiden mahdollisia lopputuloksia
ja seurauksia. Tämä kaaviota voidaan soveltaa niin kandidaatin tutkielman,
pro gradun tai väitöskirjan työstämiseen, kuin myös tapahtumien järjestämiseen, pariutumiseen ja suvun jatkamiseen. Tämän yleispätevän projektikaavion avulla voi paikallistaa oman tilansa ja suunnitella jatkoa siten, että eteneminen kaaviossa mahdollistuu.
Alla olevassa diagrammissa (kuva 1) on esitetty kaavion eri vaiheiden vaikutuskertoimet. Vaikutuskertoimet on laskettu selvittämällä vaiheen värin numeerinen arvo, kertomalla tämä arvo vaiheesta lähtevien nuolten määrällä ja
jakamalla saatu luku vaiheeseen saapuvien nuolten määrällä. Tämän jälkeen
saatu luku on vähennetty luvusta, joka saatiin kertomalla lukuarvo saapuvien
nuolten määrällä. Eli vaikutuskerroin lasketaan kaavalla

X=

Vaikutuskerroin

Y = Vaiheen numeerinen

arvo
Z1 = Saapuvien nuolten määrä

Z2 = Lähtevien nuolten määrä

Saadut vaikutuskertoimet on esitetty Taulukossa 1.
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R
G
B
Yhteensä
x sapuvien nuolien määrä
/ lähtevien nuolien määrä
Vaikutuskertoin

Alku
112
173
71
356
356
178
178

Uudelleen arviointi
Idea
Hienosäätö Suunnitteluprosessi Kova työ
112
255
255
113
241
48
199
215
166
140
160
70
142
219
85
320
524
612
498
466
640
524
1836
996
1398
320
174,66667
918
498
349,5
320
349,33333
918
498
1048,5

Taulukko 1. Projektikaavion vaiheiden
vaikutuskertoimien laskeminen vaihe vaiheelta

Menestys
255
192
0
447
894
894
0

numeeriset

Epäonnistuminen
255
0
0
255
510
255
255

Loppu
0
0
0
0
0
0
0

ja

niiden

arvot

Kuva 1: Diagrammi projektikaavion eri vaiheiden vaikutuskertoimista. Diagrammi
osoittaa idean, uudelleenarvioinnin, hienosäädön ja kovan työn vaikutuksen projektin
onnistumisen kannalta.

Kun tarkastellaan saatua dataa, voidaan todeta, että suurin vaikutus on
kovalla työllä. Tämän jälkeen merkittävimmässä roolissa on idean
hienosäätö.

Diagrammin

tarkastelu

osoittaa

myös

idean

ja

sen

uudelleenarvioinnin merkittävyyden projektien kannalta. Johtopäätöksenä
voimme

siis

todeta,

että

onnistuminen

yhteisvaikutuksen tulosta.
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on

näiden

neljän

tekijän

Villuksen (Discipulus biologia microvillus) ja
opiskelijahaalarin (Halaricus microvillus)
loissymbioottinen suhde
Kirjoittanut dosentti Pertti Eräreikä. Ihmeotusten tutkimusryhmä. Tylypahkan yliopisto.

Opiskelijahaalarit ovat erikoislaatuinen eliöryhmä, jota ei nykytiedon
valossa pystytä suoraan sijoittamaan perinteisiin pääryhmiin, minkä
takia sen luokittelusta käydään välillä kiihkeääkin väittelyä ekologien
keskuudessa. Ryhmä jakautuu useisiin alaryhmiin ja lajeihin, joista
kukin on sopeutunut yhteiseloon oman opiskelijalajinsa kanssa. Haalarilajeille on evoluution edetessä kehittynyt eri värityksiä, joiden tarkoituksesta on useampia teorioita. Haalaritutkijoiden enemmistön mielestä todennäköisin teoria on, että väritys auttaa opiskelijoita tunnistamaan ryhmänsä jäsenet pitkän matkan päästä.
Opiskelijat usein koristelevat haalareitaan piirtämällä niiden pintaan
tai kiinnittämällä erilaisia merkkejä. Haalarien koristelun syistä on
käyty runsaasti keskustelua tutkijoiden keskuudessa. Enemmistö pitää
koristelun todennäköisimpänä syynä sitä, että haalarin kuvioilla merkitään muistiin menneitä tapahtumia opiskelijoiden sosiaalisessa elämässä. Kuviot voivat myös auttaa opiskelijoita tunnistamaan toisensa parittelukauden aikana, jolloin opiskelijat hakeutuvat soitimelle hämäriin
luoliin. Isäntälajin ja haalarin välisen vuorovaikutuksen takia haalarit
ovat fenotyypiltään erittäin monimuotoinen ryhmä ja kahta samanlaista haalaria ei ole olemassa.
Villus (Discipulus biologia microvillus) on luonnontieteilijöiden opiskelijaheimoon ja biologien sukuun kuuluva opiskelijalaji, jota tavataan
Pohjois-Karjalan pääkaupungin Joensuun alueella. Lajin tunnistaa parhaiten kirkkaan keltaisista/oransseista haalareista, joissa on usein kult15

tuuriin liittyviä merkkejä ja piirroksia (Kuvat 1 ja 2). Villuksen kirkkaankeltaiset haalarit ovat mielenkiintoinen poikkeus biologien suvussa, jossa muiden lajien haalarit ovat väriltään vihreän eri sävyjä. Tutkijat eivät ole vielä keksineet selitystä sille, minkä takia Suomen itäisimmän biologilajin haalari on kehittynyt näin huomiota herättävän väriseksi.

Kuva 1. Vanha haalariyksilö ilman isäntäänsä
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Kuva 2. Vanhan villuksen haalareista kuvattuja piirroksia ja
merkkejä.

Kuten aikaisemmassa kappaleessa todettiin, villukset tallentavat perimätietoa haalareihinsa merkkien ja piirrosten kautta. Kuvassa 2 näemme vanhimpia tunnettuja viittauksia papintappajaan, joka on villuskulttuurin tunnetuimpia tunnuksia. Kuvien 1 ja 2 haalari on kuulunut
villukselle, joka liittyi laumaan vuosien 2009-2010 tienoilla. Haalarien
piirrosten määrästä päätellen tämä lauman elävä fossiili on ollut todistamassa tapahtuman, jos toisenkin ja etsinyt uskollisen haalarinsa
kanssa säännöllisesti ravintoa.
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Yleensä villukset elävät laumassa 5-6 vuotta, minkä jälkeen vanhat
yksilöt lähtevät joko etsimään uutta reviiriä tai vaeltavat erämaahan
kuolemaan, riippuen vanhuksen kunnosta. Toisinaan vanhoja yksilöitä
kuitenkin palaa vaellukseltaan takaisin lauman reviirille
”kummittelemaan” vanhan laumansa nuoremmille jäsenille.
Villukset liikkuvat usein 3-10 yksilön kokoisissa laumoissa etsimässä
ravintoa ja juotavaa. Havaintojen perusteella lajin syömä- ja juomatavoissa on suurta yksilöiden välistä vaihtelua: osa yksilöistä syö ja juo
kaikkea mitä onnistuu löytämään; osa taas on yksinomaan herbivoreja
ja välttää tiettyjä juomapaikkoja (Kuva 3). Lauman sisäinen hierarkia
perustuu löyhästi siihen, kuinka kauan yksilö on elänyt laumassa: vanhat yksilöt toimivat lauman muistina ja opettavat nuoremmilleen reviirin parhaat juoma- ja ruokailupaikat sekä välittävät eteenpäin lauman
perimätietoa. Kaikkein nuorimpiin villuksiin, fukseihin, suhtaudutaan
yleensä huolehtivasti ja nämä opetetaan lauman tavoille. Päävastuu
fuksien opettamisessa on lauman toiseksi nuoremmilla jäsenillä, tuutoreilla, jotka saavat tarvittaessa apua lauman vanhimmilta.
Kuva 3. Vanhempia Villusuroksia
vaeltamassa juomapaikalle haalareissaan.
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Villuksen ja haalarin suhde on hyvin mielenkiintoinen: havaintojen
perusteella haalari suojaa villuksen kehoa sääolosuhteilta, vedeltä ja
lialta sekä jossain määrin esimerkiksi kaatumisesta johtuvilta vammoilta. Vastineeksi suojasta haalari saa villukselta optimaalista ravintoaan: etanolia.
Haalarilla ei ole omaa sisäistä tai ulkoista tukirankaa, minkä takia se ei
pysty yksinään tehokkaasti etsimään eikä nauttimaan ravintoa. Koska
haalari ei ole kaiken aikaa villuksen päällä, sille voi tulla pitkiäkin
paastoja. Tämän takia ravintoa on saatava mahdollisimman paljon silloin kun sitä on saatavilla.
Villuksia vuosia tutkineet ekologit epäilevät, että haalari voi muuttaa
isäntänsä käyttäytymistä tiettyjen loiseliöiden tapaan: villusten on havaittu kuluttavan tavallista enemmän alkoholia silloin, kun haalarit
ovat päällä. Syy tähän käyttäytymisen muutokseen voi olla se, että
haalari tahallisesti lisää villuksen alkoholin himoa varmistaakseen
oman riittävän ravinnonsaantinsa. Alkoholin himon indusoinnin sivuvaikutuksena villuksen lähimuisti kytkeytyy pois päältä, minkä takia
villuksen edellisen yön muistikuvat saattavat olla hajanaisia seuraavana aamuna.
Haalarin indusoima ylenmääräinen alkoholin juominen voi olla villuksen kannalta epämiellyttävää, koska villusten elimistö ei kestä alkoholia yhtä hyvin kuin haalareilla, jotka ovat sopeutuneet käyttämään etanolia pääasiallisena ravintonaan ja pystyvät aineenvaihdunnallaan
neutraloimaan sen haittavaikutuksia. Tämän takia on tavallista, että
villus viettää juomista seuraavan päivän pesässään pahoin voiden haalarin riippuessa tyytyväisenä ja kylläisenä pesän seinällä.
Villuksen ja haalarin välistä yhteiseloa voisi parhaiten kuvailla loissymbioottiseksi suhteeksi: villus hyötyy ravinnon hakuretkillään haalarin tarjoamasta suojasta kylmää, kuraa ja vettä vastaan. Vastineeksi
haalari saa osansa villuksen löytämästä alkoholista. Suhde ei muodosta
ongelmaa, jos alkoholia on niukasti saatavilla. Runsaan alkoholin lähteen ollessa saatavilla tilanne muuttuu: haalari pyrkii saamaan niin pal19

jon ravintoa kuin pystyy ja ohjastaa villuksen juomaan lisää ja lisää,
vaikka alkoholimäärä olisi vahingollista villukselle. Tässä tilanteessa
haalari alkaa käyttäytyä loismaisemmin ja käyttää onnetonta villusta
häikäilemättä hyväkseen.
Minkä takia villusten ja haalarien välinen yhteiselo on jatkunut, vaikka
siitä on välillä selkeästi haittaa villuksille? Miksi jokainen fuksisukupolvi saa aikanaan oman haalarinsa? Todennäköinen syy on, että vaikka villukset joutuvatkin joskus kärsimään ankarasta krapulasta haalarinsa takia, suhteen kokonaisvaikutukset ovat kuitenkin positiivisia:
haalari auttaa villuksia tunnistamaan laumansa jäsenet oman reviirin
ulkopuolella, suojaa sääolosuhteilta ja auttaa säilömään tietoa lauman
sosiaalisen elämän tapahtumista.
Viimeisen 10 vuoden aikana tehdyt tutkimukset ovat raapaisseet vasta
pintaa villusten ja haalareiden yhteiselosta, minkä takia jatkotutkimuksia tullaan tekemään vielä vuosia. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun
muassa haalarien lisääntyminen: lisääntyvätkö ne suvuttomasti vai suvullisesti ja mistä fuksien haalarit tulevat? Antavatko vanhat villukset
fukseille palasen haalareistaan, jolloin uusi haalari pääsee kasvamaan
fuksin epifyyttinä? Villusten ruokailu- ja pesäpaikoille asennettujen
riistakameroiden toivotaan antavan vastauksia näihin kysymyksiin.
Palaamme aiheeseen ensi vuonna julkaistavassa Avara luonto dokumentissa ”Kosteiden iltojen villukset”.
Dosentti Pertti Eräreikä. Ihmeotusten tutkimusryhmä. Tylypahkan yliopisto.
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Tarinoita Villuksen voitoista

Villus vincit omnia
Villus voittaa kaiken (Mikrovilluksen ikiaikainen sanonta)

Varoitus: Tämä artikkeli sisältää historiallisia paljastuksia ja totuuksia,
joita virallisissa historiankirjoissa ei tuoda esille ja jotka saattavat järkyttää lukijoita. Kyseiset teot ja tarinat voivat kuulostaa ällistyttäviltä
ja jopa mahdottomiltakin, mutta vakuutan, että tiedot niistä on kerätty vankkojen arkeologisten löydöksien ja laadukkaiden, vertaisarvioitujen tutkimusten pohjalta.

On yleinen harhaluulo, että Mikrovilluksen historia ulottuisi vain 45
vuoden taakse. On toki totta, että ainejärjestö nykyisessä muodossaan perustettiin silloin. Viimeaikaisimmat tutkimukset Mikrovilluksen historiaan ovat kuitenkin osoittaneet, että Villuksia on ollut jo antiikin ajoilta lähtien. Uljaat varhais-Villukset ovat jättäneet jälkeensä
suurin määrin tekstinpätkiä, loisteliaiden mitalien ja pokaalien osia ja
muita kallisarvoisia arkeologisia jäänteitä. Ensimmäiset kiistatta Villukselle kuuluneet reliikit ovat noin kolmentuhannen vuoden takaa.
Ne kaikki kiistatta todistavat yhtä tosiasiaa: Villus voittaa aina kaiken.
Haluan tähän koota joitakin yksittäisiä kertomuksia Mikrovilluksen
voitoista kautta aikain. Niistä olisi mahdollista koota eepos, jossa kuvailtavat teot saisivat Herkuleksen 12 urotyötä vaikuttamaan mitättömiltä arkipäivän askareilta. Tarkat ja kattavat kuvaukset tapahtumista
21

asettaisivat kaikki maailman mytologiat, kansalliseepokset ja muut
tarut häpeään. Näistä syistä kerron tapahtumista artikkelissa vain
muutamista yksittäisistä Villuksen saavutuksista ja voitoista ja niistäkin vain päällisin puolin.
Ensimmäiseksi esimerkiksi voisin nostaa asian, josta on ollut jonkin
verran kiistaa: Mount Everestin ensimmäinen onnistunut valloitus.
Yleisesti kunnia annetaan vuoden 1953 kiipeilijöille, joita pidetään
ensimmäisinä, jotka varmistetusti ovat tämän suuren haasteen toteuttaneet. Mahdollisena pidetään kuitenkin myös sitä, että huipun
saavuttivat kiipeilijäpari jo vuonna 1924. Kiipeilijät kuitenkin katosivat
reissullaan, eikä jälkikäteen löydetystä ruumistakaan löytynyt selkeitä
viitteitä siitä, että onnistuivatko he tavoitteessaan vai eivät. Totuus
kuitenkin on, että kumpikaan näistä ryhmistä ei ole ensimmäinen
Mount Everestin huipun saavuttanut. Kunnia kuuluisi oikeasti eräälle
Villukselle, joka jo vuonna 1883 yksin kiipesi maailman jokaisen vuoren huipulle. Erityisen maininnan arvoista on se, että tulivuori Krakatoan korkeimpaan kohtaan hän astui tämän tuhoisan purkauksen ollessa juuri meneillään ja voimakkaimmillaan.
Palataanpa hieman arkisempien urheiluharrastusten pariin: palloilulajeihin. Villuksen ensimmäinen kosketus jalkapallokisailuun on ajalta, jolloin jalkapallo oli lajina vielä nuori, eikä sen säännöt olleet vielä
vakiintuneet aivan nykyiseen muotoonsa. Mikrovillus oli päässyt aikansa suurimman turnauksen finaaliin, mutta oli vielä toisen puoliajan
loppuminuuteilla 0-6 tappiolla. Kuitenkin aivan viime hetkillä Villuksen tähtipelaaja Bonifacius, tuo luonnonoikun seurauksena nelijalkaisena syntynyt jalkapallovirtuoosi, sai seitsemän maalia yhdellä potkulla, varmistaen Villuksen voiton. On sanottu, että tuona päivänä villiintyneen yleisön hurraahuutojen ääni kantoi Kuuhun asti: tälle väitteelle en kuitenkaan ole löytänyt tieteellistä näyttöä.
22

Kuusta puheen ollen, kaikille on tuttu yleinen käsitys siitä, että Yhdysvallat voittivat ns. avaruuskilvan, tuon titaanien taiston Kuun pinnalle. Tämä tieto ei pidä paikkaansa. On totta, että vuonna 1969 astronautti Neil Armstrong astui tämän meitä lähimmän vieraan taivaankappaleen pinnalle, mutta tiettyjä asioita on pidetty salassa siitä lähtien. Näistä salaisuuksista suurin on se, että ensimmäinen asia jonka
Armstrong Kuussa näki, oli Mikrovilluksen liehuva lippu. Tai ei varsinaisesti liehuva, sillä Kuussa ei tuule, mutta tanakkaan tankoon liehuvan näköisesti aseteltu lippu kuitenkin. Lipun olivat iskeneet maahan
jo kaksi vuosikymmentä sitten siellä käyneet Villusnautit, joten voidaan todeta, että oikeasti Mikrovillus oli avaruuskilvankin voittaja.
Tähän päätän kertomukset Villuksen suurista voitoista ja saavutuksista tältä erää, sillä niistä ihmeellisimmät ja vaikuttavimmat olisivat
todennäköisesti niin uskomattoman kuuloisia, että moni lukija ei voisi
ottaa niitä todesta.

Nestor M. Kaamoskorpi
Järjestöhistorian ja arkeologian vanhempi dosentti, Achilvonin akatemia

23

Kahvinpurujen uudelleenkäytön mahdollisuudet
Tutkimuksen väliraportti

Kahvitieteiden espressot Mikko Kohonen ja Johannes Hiltunen

Johdanto
Opiskelijat ovat pitkään käyttäneet kahvia pääsääntöisenä kofeiininlähteenään pitkiä päiviä piristämään. Opiskelijoiden yhteisissä tiloissa
löytyy usein kahvinkeitin, josta ainejärjestö tai jonkin sortin kahvivastaava vastaa. Toisinaan kahvipaketti tyhjenee oletettua nopeammin ja
hitaimmat jäävät ilman kahvia. Ongelma ratkeaisi, mikäli opiskelijat
tuntisivat kahvinpurujen uudelleenkäyttöasteen ja osaisivat hyödyn-

tää sitä. Samalla ratkaistaisiin myös kahvin nousevan hinnan sekä tuotannon aiheuttaman mielipahan ekonomiset ja ekologiset ongelmat.
Esittelemmekin tässä artikkelissa lyhyen katsauksen tulevaan tutkimukseen käytettyjen kahvinpurujen uudelleenkäytettävyydestä.

24

Tutkimuksen lähtökohtana oletettiin, että käytetyillä kahvinpuruilla
olisi uudelleenkäytettävyyskäyrä, joka laskisi logaritmisesti käyttökertojen kasvaessa. Hypoteesin mukaan kahvinpuruja uudelleen käytettäessä uuttotilavuuden tulisi olla noin ½x, jossa x olisi edellisen uuton uuttotilavuus. Kahvinpuruilla ei kuitenkaan olisi loputonta uudelleenkäytettävyyttä, vaan tietty alue, jossa uudelleenkäyttöaste vä-

henisi liian radikaalisti ollakseen hyödyllinen uudelleenkäyttöä ajatellen (MoccaMaster-vyöhyke). Kahvin väri määräytyy paahdossa syntyvien melanoidiinien pitoisuuden perusteella, mitä kokeessa mitattiin.
Onnistuneen uudelleenkäytettävyyden toteamiseksi uudelleen uutetun kahvin tulisi läpäistä sekä spektrofotometrinen absorbanssitesti
405 nm allonpituudella (Langner, 2011), että riippumattoman raadin

makutesti. Nämä kriteerit täytettyään kahvi voidaan todeta uudelleenkäytettäväksi ja tieto voidaan tuoda julki mahdollisimman monelle kahvin suurkuluttajalle.
Tutkimuksen suurena innoittajana toimi aikaisemmat tutkimukset
teepussien uudelleenkäytettävyydestä (R. Ankka, 1899-).
Kokeet
Kokeellinen osuus aloitettiin selvittämällä kahvin uuttotehokkuusfunktio. Koe suoritettiin kahvinkeittimellä (Phillips) uuttamalla kymmenen 100 ml:n fraktiota Kulta Katriina luomu (Catrina Aurelius) 25

kahvinpurujen läpi. Jokaisesta uutosta otettiin talteen fraktio ja fraktiot analysoitiin spektrofotometrillä 405 nm aallonpituudella. Absorbanssin muutoksista saatiin käyrä (kaavio 1), josta nähdään kahvinpurujen nopeasti laskeva uuttotehokkuus. Käyrästä saatiin myös laskettua teoreettinen normaalikahvin absorbanssi, sekä mahdollisen
uudelleenkäytön antamat absorbanssit. Laskut tehtiin olettamuksella

7g puruja / 125 ml H2O.

Tulokset
Normaalikäyrän antamilla tuloksilla normaalikahvin absorbanssiksi
saataisiin noin 28. Koko kokeen uuttomäärän keskiarvoksi laskettiin
puolestaan 24. Absorbanssi kuitenkin laski 500 ml jälkeen alle viiden,
viitaten MoccaMaster-vyöhykkeen saavuttamiseen.
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Kaavio 1: Kahvin normaalikäyrältä näemme kahvin uuttotilavuuden ja 405 nm absorbanssin suhteen, kun kahvinpurujen määrä on vakio jokaisella uuton hetkellä

Pohdintaa jatkotutkimuksista
Tutkimus on toistaiseksi vielä käynnissä eikä kaikkea ole ehditty testaamaan. Kahvin normaalikäyrä ei itsessään antanut vahvaa kuvaa
kahvinpurujen uudelleenkäytettävyydestä, mutta kokeet tehtiin noudattaen hyvin perinteistä uuttomenetelmää. Jatkotutkimuksissa tullaan keskittymään paljolti erilaisiin menetelmiin sekä maun ratkai27

sevuuteen. Esimerkiksi käytettyjen kahvinpurujen kuivaaminen ennen
uutta uuttokertaa saattaisi vaikuttaa suuresti saatuun lopputulokseen,
sillä substraatti ei olisi jo valmiiksi saturoitunut uuttonesteestä. Tämän lisäksi voitaisiin myös tutkia paineen vaikutusta lopputulokseen.
Uudelleenkäyttö voisi hyötyä espressojuomien valmistuksessa käytetystä kovasta paineesta.
Jatkotutkimuksiin tullaan valitsemaan myös useampaa eri kahvilaatua
eri jauhatus- sekä paahtoasteilla, jotta voidaan selvittää eri tekijöiden
vaikutusta uudelleenkäytettävyyden suhteen. Tutkimuksen rahoitukseen voi osallistua lahjoittamalla rahaa Mikrovillus ry:n kahvikassaan.
Jatkotutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan alan parhaassa julkai-

sussa, Halko-lehdessä, vappuna 2019.
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KOFEIINI – JO ENSIMMÄINEN KAHVIKUPILLINEN VOI TAPPAA
Kirjoittanut ”entinen kofeinisti”
Mikä tekee kofeiinista vaarallista? Miten voit kieltäytyä kaveriporukassa tarjottavasta kahvista? Onko sinulla enää tulevaisuutta jos olet jo kofeiinikoukussa?
Kofeiini on laillinen huume, mutta tämä ei suinkaan tee siitä vaaratonta. Saavut sosiaaliseen tilanteeseen, jossa kiertää kahvipannu. Koska haluat kuulua
joukkoon, etkä halua olla ilonpilaaja tartut myös kahvikupposeen. Otat ensimmäisen hörpyn. Kahvi on hieman kitkerää, ei sitä kukaan vapaaehtoisesti
joisi, mutta se lämmittää mukavasti vatsaan kulkiessaan. Tunnet kuinka kofeiini alkaa leviämään pitkin verisuoniasi ja sormenpääsi alkavat kihelmöidä
hassusti. Otat toisen hörpyn. Sama kihelmöivä tunne kuin äsken leviää miellyttävänä pitkin kehoasi aina sormen- ja varpaanpäihin asti. Äkkiä tunnet
itsesi pirteäksi, väsymys ja kurjuus katoavat taka-alalle kun saavut uuteen,
energisempään todellisuuteen. Sinut valtaa tunne, että voisit tehdä mitä vaan,
kaikki on vain itsestäsi kiinni, mutta mahdollisuutesi ovat rajattomat! Jos
vaan saat toisen kupillisen. Olet jo koukussa ja pian sinun on saatava aamulla
ensimmäiseksi kuppi kahvia, jotta pysyt ylipäänsä toimintakykyisenä. Pian
kofeiini ei enää liitykään sosiaalisiin tilanteisiin, päinvastoin se alkaakin hallita koko elämääsi ja vetäydyt omaan kahvikuppiisi aina vaikeuksia kohda-

tessasi. Saat päänsäryn ja masennut, ellet saa päivittäistä kofeiiniannostasi.
Sinusta tuntuu, ettet voi tehdä enää mitään ilman kahvia, et ole enää mitään
ilman joka-aamuista kahvikupillistasi ja elämä pyyhkii sinulla pöytää. Lopulta päädyt taloudellisen alennustilan kautta itsemurhaan.
Kofeiinin piristävä vaikutus ja hurmoksellinen kofeiinitrippi voivat kuulostaa
houkuttelevilta ja myönteisiltä, mutta tosiasiassa kofeiini voi pilata hyvin
alkaneen elämän (kuva 1.). Kofeiini saa käyttäjänsä tuntemaan itsensä valta29

van energiseksi, voimakkaaksi ja ylivertaiseksi. Monet saattavat muuttua
tilapäisesti väkivaltaisiksi ja arvaamattomiksi, varsinkin jos he eivät saa kahvia. Huume nopeuttaa sydämen sykettä ja kohottaa verenpainetta, mikä lisää
aivoverenvuodon ja sydäninfarktin riskiä. Kofeiinin vaikutus on aina yksilöllistä, mutta yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa unettomuus, rauhattomuus, huonontunut koordinaatiokyky ja keskittymisvaikeudet. Kofeinistit
itse luulevat saavansa kofeiinista positiivisia vaikutuksia kuten nopeutuneen
reaktiokyvyn, pirteyttä ja keskittymiskykyä. Yleisiä vieroitusoireita taas ovat
keskushermoston oireet eli vapina, väsymys, keskittymishäiriöt, päänsärky,
keskittymisvaikeudet, aistiharhat, väsymys, ärtyneisyys, vittumaisuus, keskittymishäiriöt, masennus ja lopullisena päätepisteenä keskittymishäiriöt sekä
itsemurha. Suomi on maailman kahvinkulutuksen kärkimaita ja tämä heijastuukin suoraan masennus- ja itsemurhatilastoihin maassamme (kuva 2.). Tieteellisissä tutkimuksissakin on havaittu kahvinjuonnin lisäävän itsemurhariskiä (Tanskanen jne. 2000). Naisilla kahvi tekee syövästä tappavan, jokaisella

kahvikupillisella, jonka otat, lisäät siis kuolemanriskiäsi (Güntteri ja kumppanit 2017).

Kuva 1. Kofeiinin vaikutus hämähäkkiparkaan. Vasemmalla ideaalitilanne, eli
absolutisti-hämähäkin kutoma täydellinen verkko. Tällä hämähäkillä on elämä
järjestyksessä kuten verkosta näkyy, ja hän pyydystää kärpäsiä ruuakseen. Saattaapa
haaviin joskus jäädä joku pahaa-aavistamaton vastakkaisen sukupuolen edustajakin.
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Oikealla taas anonyymin kofeinisti-hämähäkin verkko. Tällä hämähäkkiparalla on
elämä epäjärjestyksessä, sillä hän ei voi ajatella enää mitään muuta kuin kofeiinia.
Epätoivoinen verkonkudontayrityskin kaatuu keskittymishäiriöihin ja lopulta
hämähäkkiparka kuolee nälkään.

Kuva 2. Kahvinkulutus ja itsemurhien määrä valikoiduissa maissa. Huomaa
korrelaatio, joka on niin voimakas, ettei varsinaisia tilastotestejäkään tarvittu.
Yhtälöllä ”itsemurhariski= -1,38´kahvinkulutus + 17,5” saatiin korrelaatiokertoimeksi (r) 0,92. Yhdistyneiden Kuningaskuntien kohdalla dataa oli pakko manipuloida, sillä he juovat teetä,
jossa on myös kofeiinia. Yhdistyneissä Kuningaskunnissahan itsemurhia tehtiin keskimäärin 10,9/100 000
asukasta.

Yhteiskunnassa kahvi on yleisesti hyväksytty huumausaine. Se on myös laillista toisin kuin useimmat muut psykoaktiiviset huumeet. Kahvin ongelmat
kuitenkin alkavat jo kahvintuottajamaista. Lapset riistetään äitiensä sylistä
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raivaamaan vuoristosademetsiä kahviplantaasien tieltä. Maaseudun
köyhälistö pakotetaan kuorimaan kahvihedelmiä, joista jokaisessa on vain
yksi kahvipapu sisällä, kunnes työ kovettaa heidän sielunsa. Ylikansalliset
kofeiinidiilerit ostavat kuivatut kahvipavut riistohintaan, paahtavat ne ja
myyvät pahaa-aavistamattomille länsimaiden kasvateille. Lopulta metsättömiksi hakatut vuorenrinteet romahtavat kahviviljelmineen sateilla
laaksoihin. Ja kaikki tämä vain, jotta kofeinistit saisivat päivittäisen kofeiiniannoksensa. Monissa kahvintuottajamaissa on sotia ja murhia, jopa kansamurhia. Onko tämä sattumaa? Suomessakin kofeinismista aiheutuu kansantaloudelle vuosittain miljoonien, ellei peräti miljardien tappiot kahvitaukojen
muodossa. Kahvia juomattomia taas riistetään entistä enemmän.
Sinulle on saattanut nyt herätä kysymys: ”miten vältän kofeinismia”? Välttele ensinnäkin tiloja ja tilanteita, joissa saatat joutua tekemisiin kahvin
TIETOLAATIKKO: FAKTOJA KOFEIINISTA
Kofeiini on metyyliksantiini-luokan aine, jota noin 60 kasvilajia hyödyntää
luonnon omana hyönteismyrkkynä, ja jota ihminen on alkanut käyttämään keskushermostoa stimuloivana huumausaineena. Se on valkeata jauhetta, jonka LD50 eli annos, joka tappaa 50% koe-eläimistä on 192 mg. Kofeiinia otetaan eri muodoissa, mutta useimpiin käyttömuotoihin liittyy kofeiiniliuoksen juominen nesteenä. Perinteisin käyttömuoto lienee jauhettujen
kahvipapujen keittäminen vedessä, jonka jälkeen purujen annetaan vaipua
pohjaan. Tämä ns. ”pannukahvi” on suhteelliseen mietoa ja siten vähemmän
vaarallista. Nykyaikana kofeiini monesti otetaan monimutkaisten sähkölaitteiden läpi jalostettuna ns. ”suodatinkahvina”, joka on hyvin vaarallista. Porttihuumeena taas käytetään usein energiajuomia, joissa on muitakin
vaarallisia ja riippuvuutta aiheuttavia myrkkyjä, kuten sokeria. Kaikista vaarallisin käyttömuoto on kuitenkin ns. ”espressokahvi”, jossa voi olla jopa 2250 milligrammaa kofeiinia litrassa. Toisin sanoen 3,33 litran espressokupillinen voi olla tappava annos herkälle kevyehkölle ensikertalaiselle. Aine on siis vaarallisempaa kuin kannabis, joka on vaarallinen laiton huume.
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kanssa. Eli esimerkiksi häitä, hautajaisia ja muita kissanristiäisiä, kahvihuoneita, ravintoloita, neuvotteluita, konferenssejä, esseitä ja ylipäänsä kofeiinin käyttäjiä. Voit esimerkiksi perustaa klubin nimeltä ”KKK-Kieltäydyn
Kofeiinista Kokonaan”. Kaikista pahimpia paikkoja ovat kofeiininkäyttäjien
epämääräiset huumeluolat, joita myös kahviloiksi kutsutaan. Jos sinulle kuitenkin yritetään tarjota kahvia, uskalla sanoa ei! Ei ole häpeä olla juomatta
kahvia. Voit perustella kantaasi tässä artikkelissa esitetyillä faktoilla.
Ja muistakaa lapsukaiset ja aikuisetkin: kaikki huumeet ovat vaaraksi terveydelle.

KYSELY: TUNNISTA KOFEIINIADDIKTIO ITSESSÄSI

1. Aloitatko päiväsi kupillisella kahvia? (10 pistettä)
2. Aiheuttaako kahvin juomattomuus sinulle oireita, kuten päänsärkyä? (10 pistettä)
3. Huomaatko arkisissa askareissa ajatuksesi harhautuvan kahvinjuonnin nautintoihin? (10 pistettä)
4. Kasvatatko kahvia? (20 pistettä)
5. Omistatko kahvinkeittimen? (kattila=2 pistettä, kahvinikeitin=10 pistettä, espressokeitin=100 pistettä)
6. Omistatko muita kofeinismiin liittyviä oheistuotteita? (muki=3 pistettä, sokeripaloja=10 pistettä, hienosokeri=2 pistettä, maito/
kerma=1 piste, kahvileipiä=8 pistettä)
7. Tekeekö mielesi kahvia kakkupalan kanssa? (5 pistettä)
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8. Jääkö sukujuhlissa sinulle tarjottu kahvi juomatta? (-10 pistettä)
9. Tekeekö mielesi kahvia? (ei=-10 pistettä, kyllä=10, ellei enemmänkin
pisteitä)
>10 pistettä = kofeiiniaddiktiosi on jo niin pitkällä, että olet menetetty tapaus…
<10 pistettä = sinut voidaan vielä pelastaa nopealla interventiolla!
Myönnä ongelmasi. Se on ensimmäinen askel apuun!

LÄHDELUETTELO:
Gunter M. ja noin 100 muuta, 2017: Coffee Drinking and Mortalilty in Ten European
Coutries – the EPIC Study. Ann Intern Med. 167(4): 236-247.
Tanskanen A., Tuomilehto J., Viinamaki H., Vartianinen E., Lehtonen J., Puska
P.2000: Heavy coffee drinking and the risk of suicide. Eur. J. Epidemiol. 16(9): 78991.
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MUNA MIELESSÄ
Kauko J. Aho, LuK.

Rouva Amelicity Philpottilla oli ongelma. Ei mikään maailmaa kaatava, suuren luokan ongelma, mutta sellainen häntä itseään suuresti rassaava ensimmäisen maailman ongelma. Nimittäin, hänen teki kovasti

mieli munaa. Ongelma kuitenkin oli, että kaikki talon palkolliset olivat
viettämässä iltapäivävapaata ja hänen miehensäkin olisi töissä vielä
monta tuntia. Näin ollen munantuskissaan piehtaroiva rouva Philpott
päätti tehdä ainoan mahdollisen, mitä tilanteessa saattoi: Hän päätti
keittää munansa itse.
Tehtävä saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta on otettava huomioon, että rouva Philpott oli elänyt koko ikänsä suojattua ylemmän keskiluokan elämää, eikä hänellä näin ollen ollut juurikaan kokemusta
käytännönasioista, päivittäisten askareiden hoitamisesta puhumattakaan. Mutta hän oli kuitenkin Lontoon ristipisto ja judo Ry:n aktiiveja
ja muutenkin vahva ja itsenäinen nainen. Tai ainakin niin vahva ja itsenäinen, kuin hänen saamansa torylainen kasvatus salli. Niinpä hän
tarttui isotädiltään perimäänsä keittokirjaan ja alkoi etsiä sieltä reseptiä

kovan kymmenenminuutin munan valmistamiseksi.
Tässä vaiheessa lienee hyvä antaa rouvalle hetki aikaa selailla keittokirjaa ja pohtia erilaisia munia. Tarkemmin sanottuna siis keittoajaltaan toisistaan poikkeavia munia. Totuushan on, että löysästä munasta
ei tule kuin vihaiseksi ja velttona pitkin tarjotinta valuva muna saattaa
pilata muuten hyvin alkaneen aamiaishetken. Löysällekin munalle on
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toki paikkansa. Nimittäin jos haluaa kastella siihen paahtoleipäänsä,
tai syödä tartarpihviä. Mutta yleisesti ottaen mitä kovempi muna on,
sitä parempi se on.
Munan keittäminen itsessään ei ole temppu eikä mikään. Tai ainakaan se ei ole, jos sattuu olemaan joku muu, kuin torylaisen kasvatuksen saanut juppi. Tärkeintä munien keittämisessä on munien ja keitinveden esilämmitys. Ehdottomasti parhaat tulokset saavutetaan, kun
munat nostetaan huoneenlämpöön vähintään puoli tuntia ennen niiden
keittämistä. Tätä toimenpidettä ei tietenkään tarvitse suorittaa, jos ei
säilytä muniaan jääkaapissa. Kun munat on esilämmitetty, otetaan tarkoitukseen sopiva kattila. Ei liian suuri, mutta ei myöskään liian pieni.
Tämä kattila asetetaan liedelle ja sinne laitetaan hieman vettä pohjalle.
Tämä siksi, että tyhjää kattilaa ei koskaan saisi pitää kuumalla liedellä.
Kun pienen määrän vettä sisältävä kattila on asetettu liedelle, tulee lieden se levy, jolle kattila on asetettu, aktivoida. Se, kuinka levy aktivoidaan, riippuu täysin liesityypistä, mutta suositeltavaa on laittaa se täydelle teholle.
Tämän vaiheen suoritettuanne olette valmiita esilämmittämään keitinveden. Se tapahtuu täyttämällä vedenkeitin raikkaalla kraanavedellä
ja käynnistämällä se. ”Miksi minun pitää erikseen keittää vettä vedenkeittimellä?” saattaa joku teistä kysyä. Tietenkin siksi, että keittäisitte
kuitenkin vettä teetänne varten. Siispä keittämällä hieman suuremman
määrän vettä, saatte myös erinomaista keitinvettä munianne varten ja
säästätte aikaa. Lisäksi lopputulos on parempi, kuin muilla menetelmillä.
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Nyt kun vesi on kiehunut, voitte asettaa huoneenlämpöiset munat
kattilassa olevaan vesitilkkaan ja kaataa päälle kuumaa vettä vedenkeittimestä. Vettä tulee lisätä sen verran, että munat peittyvät. Jos olette suorittaneet tämän vaiheen oikein, tulisi korviinne kantautua iloista
vihellystä kattilasta. Halutessanne voitte ajatella, että kuolevat tiput
siellä laulavat kuolin virttään, mutta näinhän asia ei todellisuudessa
ole. Lisättyänne veden voitte sulkea kattilan kannen ja odottaa, että

kiehuminen alkaa. Lieden tehosta riippuen sen pitäisi viedä vain pienen hetken. Voitte sinä aikana, vaikka valita, mitä teetä haluatte valmistaa lopusta vedenkeittimen sisältämästä vedestä.
Kun vesi kiehuu, voitte pienentää levyn tehoa jonnekin ¼ tietämille
maksimitehosta. Nyt odotatte 10-15 minuuttia ja nostatte kattilan pois
liedeltä, kaataen samalla kuuman veden viemäriin ja korvaten sen kylmällä. Noin minuutin kuluttua toistatte veden vaihdon ja voitte siirtyä
valmistamaan teetä, sekä muita aamiaiseen tarvittavia komponentteja.
Kun tulee munien vuoro, ne ovat viilentyneet ihanteelliseen käyttölämpötilaan ja aamiaisenne ei voi epäonnistua. Tosin, jos tarkoituksenanne
on valmistaa munavoita, voitte aloittaa munien käytön välittömästi ensimmäisen veden vaihdon jälkeen. Kyseisen herkun valmistus onnistuu nimittäin parhaiten lämpöisillä munilla.
Tämän sanottuamme voimme palata rouva Philpottin ja hänen ongelmansa pariin ja havaita, ettei hän ole löytänyt isotätinsä keittokirjasta yhtä kattavia ohjeita kuin teillä, arvon lukija, nyt on. Suoraan sanoen keittokirjasta ei löytynyt minkään valtakunnan ohjetta ja rouva
koki olonsa petetyksi. Hän ei kuitenkaan ollut sitä ihmistyyppiä, joka
olisi valmis luovuttamaan heti ensimmäisen esteen kohdattuaan.
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”Pelkän peruskoulun käynyt sisäkkökin osaa keittää munia. Miksen
siis minäkin?” Hän kysyi itseltään ja suuntasi hyvällä maulla sisustetun mutta kodikkaan, Kensingtonin välittömässä läheisyydessä sijaitsevan omakotitalonsa keittiöön.
Keittiötä on perinteisesti pidetty naisten valtakuntana ja varsinkin
kultaisella viisikymmenluvulla tämä piti paikkansa. Valtakuntaansa
saapuessaan rouva Philpott kuitenkin koki olevansa terra incognitalla,
eli tuntemattomalla maalla. Porvarillisella sinnikkyydellä hän kuitenkin karisti epäluulon mielestään ja alkoi töihin. Ensin hän riisui Harrodsilta ostetun merinovillaisen neuletakkinsa ja asetti sen tuolin selkämykselle. Sitten hän puki ylleen pitsikoristeisen esiliinan ja ryhtyi
työhön. Ensin hän kulutti tunnin etsien munia ja sopivaa kattilaa ja ne
löydettyään hän avasi lieden kaasuhanan ja alkoi täyttämään kattilaa
vedellä. Tosin on myönnettävä, etteivät nämä työvaiheet onnistuneet
ilman kommelluksia. Mekaanisten laitteiden, kuten hanojen, käyttäminen oli aina hirvittänyt rouva Philpottia ja hänellä kesti useita kymmeniä minuutteja päästä selvyyteen niiden toimintaperiaatteesta. Mutta
saatuaan kattilan täyteen vettä ja asetettuaan sen pihisevälle liedelle,
rouva Philpott tunsi suurta voitonriemua. Nyt hänen oli vielä laitettava
munat veteen ja odottaa.
Puolen tunnin kuluttua rouva Philpott palasi keittiöön tarkistamaan
tilanteen. Pettymys oli melkoinen, kun ensimmäinen kattilasta otettu
muna oli täysin raaka ja levisi pitkin hänen häälahjaksi saatua munakuppia ja hopeatarjotinta. Tuumittuaan asiaa hetken rouva ymmärsi,
että kattilassa tyynenä jököttävä huoneenlämpöinen vesi tarkoitti, että
varsinaista keittymistä ei ollut tapahtunut. Hän tarkisti levyn lämpöti38

laa säätelevän nupin ja kuten oli muistellutkin, se osoitti maksimitehoa. Rouva aprikoi hetken tilannetta, mutta sitten hänellä sytytti. ”Voi
minua hupsua”, hän naurahti. ”Tietenkin minun pitää sytyttää tuli liedelle.” Ja tämän oivalluksen saattelemana rouva suunnisti etsimään
tulitikkuja.
Mr. Harold Philpott lähti työpaikaltaan noin kuuden aikaan illalla.
Hänellä oli takanaan pitkä, mutta tuottelias päivä. Hän työskenteli Yhtyneillä Tehtailla varsin vastuullisessa virassa. Ei hän yhtiön johtokuntaan kuulunut, ehei läheskään. Mutta silti hänen virkansa oli niin merkittävä, että hän joutui työssään käyttämään terävästi leikattua kolmiosaista liituraitapukua, valkoista paitaa, jossa oli kovat kaulukset ja
kalvosimet, sekä silkkisolmiota, jota koristivat hillityt diagonaaliset
kuviot. Hänen vastuualueeseensa kuului lähinnä yhtiön palkkaukseen
ja henkilöstöön liittyviä asioita ja hän saikin suurta tyydytystä siitä,
että kykeni toimillaan vaikuttamaan niin monen ihmisen elämään.
Huolimatta tästä hieman narsistisesta, vallasta juopuneesta luonteenpiirteestään Harold Philpott oli kuitenkin miehenä ihan mukava. Ainakin harvojen ystäviensä mielestä.
Matka Yhtyneiltä Tehtailta Kensingtonin välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle talolleen oli mr. Philpottin mielestä erittäin mukava.
Hän näki kaupungin hälinää, ihmisvilinää ja lopulta tuttua ja turvallista
omakotitaloaluetta. Kuitenkin tänään matka ei sujunut niin joutuisasti,
kuin yleensä. Matkan loppupäässä oli tavallista enemmän liikennettä ja
yrittäessään kääntyä kotikadulleen, mr. Philpott huomasi hämmästyksekseen sen olevan täynnä ihmisiä. Lisäksi risteykseen oli asetettu
puomi, joka esti kääntymisen kadulle. Kummastuneena mr. Philpott
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pysäköi autonsa, joka oli uusinta mallia edustava harmaansininen Plymouth Savoy, ja suuntasi kohti väkijoukkoa. Väkijoukko näytti parveilevan hänen pihansa ympärillä ja mr. Philpott nopeutti askeliaan juoksuksi. ”Jos ne peijoonit ovat talloneet salkoruusuni…” hän ajatteli
mielessään.
Hänen huolensa osoittautui aiheelliseksi. Nimittäin päästyään väkijoukon läpi, hän näki paloauton parkkeerattuna puolittain salkoruusupenkin ja puolittain rhododendronien päälle. Tämä ei kuitenkaan enää
huolestuttanut häntä, sillä hänen edessään kohosivat talon savuavat
rauniot. Ja näiden raunioiden keskellä istui hänen rakas vaimonsa, rouva Amelicity Philpott, nokisena, yllään pahasti palanut Harrodsilta ostettu merinovillainen neuletakki, syöden raakoja kananmunia suoraan
kattilasta.
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Runohetki
Alkusanat (Kauko J. Aho & Joose Korhonen)
Hyvä lukija,
Halko oli tyhjä.
Hylkäsitte sen.

Helvetti!
Hyviä lukuhetkiä.☺

Kaukon Wanha: ”Sadepäivä” ja kultaiset setit.
Sadepäivä synkeä, ihmiset ei niin hilpeissä.
Hipit hyppivät sateessa, nekin ovat pilvessä.
Otan pussin pois tee-veestä
ja katson mitä tulee teeveestä.

Haikurobotti
Niin kauan kuin maakotka
Valvottaa meitä
Ahdistus murenee
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Tunne VuJuista
Ajatus kaunein,
kuin lumihiutale ikkunassa.
Solmiosi on vinossa...
Voidaanko jo syödä?

Lumisade
Kuin hilse olkapäälläsi,
Pää, olkapää, peppu.
Eturauhastutkimus.
Sormi niin kylmä.

Spektri
Pilkut, väripilkut,
Valopilkut taivaalla.
Taivaankansi Musta Prisman Yllä.
Sieltä noudan olueni, juoksuun.
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Filleri Maximus
Bjojojojoing!
Tsium, tsium, tsuum, zzooooommm!
Krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt, krzt.
Ruts, ruts, ruts ruts ruts, ruts, ruts, ruts ruts ruts, ruts.
Sssssllluuurrrp.
Uuhaah!
BÄNG
…Sori…
Halko on tyhjä
Tyhjä on Halko,
kuin jouluinen Alko
Eevi, ällätön Leevi,
hän sitä ajatteleepi.
Murehtien.
Naturan käytävillä askelehtiipi,
kohti Koppia.
Sekin on tyhjä.
Täynnä vain roskaa.
Siitä täytyy ottaa oppia.
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Soittaa poppia,
runoilemaan oppia.
Ottaa ohjeesta koppia
Siitä sisältöä elämään.
Jumalan käsi viljelemään.
Voi kun Jumala koskettaisi sinunkin mustepeistä,
ettei tarvitsis piestä.
Michelangelon jumalan kosketuksen tavoin.
Kappelissa Sikstuksen,
Edessä Kristuksen.
In porto perse vitulus ett
Lazaruksen perintö
Nousee kätesi, joka Helvetistä kurkottaa,
Ei ainakaan Eesaun, karvaton, lailla pyllyn vauvan.
Nappaa siis lunta keltaista.
Ei pidä Troijan hevosen suuhun katsoman,
kuin Nemean leijona labyrintissa Minotauroksen.
Osoitus ystävyydestä.
Uskontona ystävällisyys.
Makuna: Selvä umami.
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Prokrastinaatio
Tiiättekös, oliko tullu paljon matskuu?
No ei, no ei!
Minne veit kaikki ideani?
Se vei, se vei!
Kenen on vastuu? Mikset katso peiliin?
Häpeä...
Ikävä on tyhjyyteen katsoa.
Herää..
Älä selitä, älä valita,
TEE!
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Tässä hieman tekemistä joulun odotukseen :) Saa värittää!
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