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Pääkirjoitus 
 
Tervehdys! Kevät on taas täällä ja villuksilla tankki kenties 
tyhjänä. Näin ollen aivojen (tilapäinen) narikkaan nosto on 
paikallaan, ja siihen Halko on apunasi! Lehdestä löytyy mm. 
tiukkaa tuloksiin perustuvaa faktaa villusten tavoista ja 
käyttäytymisestä. Lisäksi Halon impact factorin noustua 
rakettimaisesti siirryimme myös tieteellisen julkaisemisen 
pariin! 
 
Tänä keväänä suuri osa tapahtumista osuikin lähes samalla 
viikolle. BiTan, 8-appron ja vapun läpi kahlattuaan moni 
odottaakin jo pääsevänsä lepäilemään kesäksi.  

Halko haluaakin toivottaa ytyä pyttyyn loppukevääksi ja hyviä rännejä vapuksi! Ja vaikka 
väsyttääkin niin kannattaa toki muistaa, että elämä on (kuitenkin) ihmisen parasta aikaa (Nykänen 
1989). Hyvää vappua ja kevättä kaikille! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimitus ja taitto: Lauri Mankki 
 
Pukin pikku apurit eli loistavat chaperonit 
 
Elina & Hasse – ristikkogurut 
Lasse – Mies ja sankkeri 
Miikka “The Hand of Doom” – urheilu 
Toni – Medicine man 
Sami – kyselyt, utelut ja käppyrät 
Sini – The Boss 
Vesku – miehemme Memphisissä 

 
 

 2



 3



Lyhyesti 
 
Laitoksen remontti alkaa toukokuun puolivälissä. Koppi onkin jo evakuoitu, ja uusi tila löytynee 1. 
kerroksen aulasta kopiokoneiden luota. Metsätieteellinen tdk. lainaa meille sermit. 
 
Villuksen sählyjoukkueelle pronssia Sählyliigan lopputurnauksessa. 
 
KaSi-appro voitollinen, osallistujamäärä yli kaksinkertainen viimevuoteen verrattuna. 
 
Lukuvuoden 2004-2005 opetussuunnitelma hyväksyttiin 27.4. Tiedekuntaneuvostossa. 
 
Markku Huttusen lehtoraatti jatkuu. Hän hoitaa jatkossa Botanian viran ohessa myös kenttäkursseja. 
 
 
 
Halko kysyy 
 
K: Biologian laitoksen johtaja Pertti Huttunen, mistä lempinimi Moro tulee? 
 
V: Lapsuudesta. Kaksi samannimistä kaveria asui vastakkaisissa taloissa, ja toiselle (nuoremmalle) 
kehkeytyi kutsumanimi, jotta oli helpompi kohdistaa kolttoset oikein. 
 
 
 
Pj:n palsta  
 
 
Järjestötoiminnasta 
 
Menneellä viikolla lueskelin organisaation 
sisäisestä yrittäjyydestä ja yritysten yhteis-
kuntavastuusta. Kävi ilmi, että Helsingin 
pörssiin listautuneista 101 yhtiöstä vain 12 
julkaisee jonkin sortin yhteiskuntavastuura-
porttia ja näistäkin vain 9 noudattaa kansain-
välistä GRI –ohjetta (Global Reporting Ini-
tiative). Yllättämättä ollenkaan, ekologiset 
indikaattorit olivat kaikkein huonoiten rapor-
toituja, taloudellisten ollessa parhaiten rapor-
toituja. Sosiaaliset indikaattorit jäivät sitten 
sinne välimaastoon. Ja miten tämä liittyy jär-
jestötoimintaan – ei mitenkään, paitsi että 
yritysten yhteiskuntavastuullisuudesta luke-
minen sai minut pohtimaan vastuullisuuden 
käsitystä ainejärjestökontekstissa. 
  
Kuten tiedämme, ainejärjestöt ovat olennai-
nen osa yliopistoa ja opiskelua tapahtumien 

järjestäjinä. Piristävät monen päivää ja opet-
tavat ottamaan vastuuta muistakin kuin omista 
asioista. Mutta kuka on vastuussa, kun toi-
minta lamaantuu? Mitä tehdään, kun yrityk-
sestä huolimatta ihmisiä ei kiinnosta? Yritys-
ten vastuullisuuden perään kuuluttaa moni, 
mutta harvoin kuulee kenenkään sanovan, että 
vastuuta pitäisi kantaa muistakin kuin omista 
asioista. Bileiden perään kysellään, mutta 
hiljaisuus on syvä, kun ehdottaa, että järjestä 
sinä. 60-lukulaisesta aktivismista ollaan kau-
kana. Vielä ikävämpää kuin kollektiivisen 
järjestämisen puute, on osanoton puute. Ke-
nellä on intoa järjestää, kun osanotto on suo-
raan sanottuna surkeaa? Helppo ratkaisu olisi 
antaa olla ja katsoa mitä käy. Tavallaan kieh-
tovakin ratkaisu, mutta sen verran kai meissä 
järjestöaktivisteissa on sisäistä yrittäjyyttä, 
että sellainen ei ole ratkaisu vaan luovuttami-
nen. Vaihtoehtoinen ratkaisu löytyy jäsenissä. 
Toimintaa voidaan kehittää, mutta teidän eh-
doillanne. Ilman tietoa ei kehittymi-
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nen/kehittäminen ole mahdollista. Esittäkää 
toiveitanne tai parannusehdotuksia kevään 
kuluessa, niin saatte omannäköisenne järjes-
tön. Totuushan on, että Mikrovillus on helmi 

ainejärjestöjen joukossa ja me kaikki teemme 
siitä sen. Lopuksi, hauskaa vappua kaikille!     
 
                                                         Sini 

 
 
 
 

 
 
 

Halko tutkii – Laitoksen remontti 
 
Kuten tarkkaavaisimmat, ja käytävillä eniten marhaavat, ovat huomanneet, on remonttiin  
valmistautuminen laitoksella täydessä käynnissä. Joutavaa kamaa on roudattu mäkeen kollitolkulla. 
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Saimme myös käsiimme remontin piirustukset, joiden perusteella kunnostustyöt tulevat olemaan suoras-
taan ihailtavan perusteelliset. Kuulemiemme huhujen mukaan länsi-siipi on varattu Villukselle. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ennen             Jälkeen 
 
 
 
Wappukysely 
 
 
Halon wappu-kysely pureutuu siihen mitä olet ajatellut, mutta et uskaltanut, kysyä kanssabiologeilta 
(peläten kenties, kuinka sairaita tyyppejä Pohjois-Karjalaan passitetaan). No, me kysyimme. Vastaukset 
tulkittiin ja esitetään faktoina. Tuloksia ei ole manipuloitu, kovin paljon. 
 
◄Kyselyyn vastasi yht. 34 villusta (n = 34); 18 miestä ja 16 naista (muutama tunsi myös olevansa jotain 
siltä väliltä). Toisin sanoen biologiaa opiskelevien miesten ja naisten vastausprosentit olivat 120% ja 
15%, respectively. Silmiinpistävää on n-vuosikurssin naisten puute (liekö valmistuneet) ja 2. vuosikurs-
silaisten laimea osallistuminen. 
 
◄Myös valmistuminen on/oli monien mielessä, joko hyvänä tai pahana asiana. Osa kyselyyn vastan-
neista (4) väitti jo valmistuneensa ja yksi n-vuosikurssilainen uskoi valmistuvansa 4 vuodessa!! 
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Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma vuosikursseittain.         Kuva 2. Valmistumisaika 
odotukset vuosikursseittain. 
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Siviilisääty tai sen puute 
 
◄Kysely osoittaa, että tasan puolet (17) vastanneista on sinkkuja. Mitä tämä kertoo? Ei sitten mitään. 
Myös moni (4) ei-rakkaussuhteessa seukkaava tunnusti olevansa lisäksi raikuli. Mitä tämä kertoo? Sen 
että, jos sanoo seurustelevansa; ei tarkoita, etteikö lohkeis! Halko selvittää sinkkufuksien taustat.  
 
◄Vanhemmissa vuosikursseissa ilmenevä ”bilsarisukusiitoksen” määrä (8) hetkauttaa hieman. Huomat-
tavasti enemmän hetkauttaa se, että niin 1. kuin 2. vuosikurssit ovat selvinneet täysin gameettihyökkäyk-
siltä. Eräs n-vuoden jäärä ei muista onko mahdollisia gameettileikkejä tapahtunut, Halko onnittelee! 
Eräs 3. vuosikurssin naikkonen kertoi seurustelevansa toisen bilsarin kanssa, mutta kielsi jyrkästi ga-
meettien kohtaamisen. Hyvä, että vielä löytyy selkärankaaaa.  
Mikseivät gameetit sitten ole kohdanneet? Tässä muutamia selityksiä: olen steriili, harrastan hoitsuja, ei 
ole vielä kerinny(fuksi♀), vieläkö pitää kysyä, yrityksen puute?, elän lisääntymisisolaatiossa, mie pih-
taan, gameetit vaeltaneet ties minne, en harrasta sosiaalisia kontakteja. 
 
◄Biologit solmivat keskenään myös seurusteluliittoja (7). 80% 4. vuosikurssin vastanneista seurustelee 
toisen villuksen kanssa. Kaksi n-vuoden opiskelijaa ei tiedä seurusteleeko bilsarin ym. kanssa. Liekö 
syynä aivojen O2-vajaus vai hermosolujen häviäminen ja korvautuminen muulla materialla??  
 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 n
Vuosikurssi

P
ar

iu
tu

m
is

fre
kv

en
ss

i sinkku
raikuli
seukkaa
seukkaa in lov

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 n
Vuosikurssi

G
am

ee
tti

en
 k

oh
ta

am
is

et

Joo
Ei
Jatkuvasti
Ehkä/ei muista

 
Kuva 3. Pariutumisfrekvenssit vuosikursseittain.                                     Kuva 4. Biologi-gameettien koh-
taamiset vuosikursseittain. 
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Kuva 5. Biologi-Biologi -seurustelut vuosikursseittain.♥                         Kuva 5b. Pro-Gradu, 3 kuukaut-
ta. 
 
 
Joensuu opiskeluvaihtoehtona 
 
◄Yllättävän moni vastanneista (11) kertoo ruksanneensa iki-ihanan (homokomustatulee?) Joensuun 
ykkösvaihtoehdokseen opiskelupaikkaa valitessaan. Tosin vastavuoroisesti monet (8) pitivät Joensuuta 
myös huonoimpana mahdollisena vaihtoehtona. Useaa (4) hävetti myöntää Turun olleen number uno. 
62% vastanneista aikoi myös suorittaa opiskelunsa Joensuussa loppuun katkoitta. Niinhän ne aina väit-
tää. 
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◄Suuntautumisvaihtoehdon valinta osoitti joidenkin vastanneiden olevan vielä vähän hukassa. Ilahdut-
tavaa oli huomata, ettei yksikään fuksi ollut valinnut ekoloqistin uraa, vielä.  
 
◄82% bilsareista oli myös löytänyt ystäviä biologipiirien ulkopuolelta (eräällä oli pseudokavereita). 
Selityksenä tähän tarjottiin mm. seuraavia argumentteja: kaipaan elämääni humanismia, mul on elämä, 
on ne muutkin ihmisiä(vaionko), jos vaikka pimpsaa sais, ei teitä renttuja jaksa aina katsella, vahingossa 
kai, täääh! 
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Kuva 6. Monesko vaihtoehto Joensuu oli?                                              Kuva 7. 1. vaihtoehto opiskelu-
paikkaa valitessa. 
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Kuva 8. Aikomus opiskella katkoitta Joensuussa vuosikursseittain.              Kuva 9. Suuntautumisvaih-
toehdot (% -osuudet vastanneista).  
 
 
BiTa 
 
◄Jokainen n-vuoden opiskelija oli kokenut BiTa-huuman vähintään kahdesti, yksi jopa viidesti. Tässä 
muutama syy, mikä tekee BiTa:sta yhden opikeluelämän kohokohdista: kuopiolaiset kemistit, pojat puo-
lustuskyvyttömiä ja kännissä, naiset, viina, möttö, (meno)matka, bileet, kun muistais – ehkä juuri se!, 
vapaa seksi. 
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Kuva 10. BiTa-kerrat (huom. kukaan fuksi (7) ei ole vielä ehtinyt BiTa:lle).  Kuva 10b. Pro-Gradu, 5 
kuukautta (vrt. Kuva 5b).  
 
 
”Harrastukset” 
 
◄Tutkimus osoittaa kiistatta, että biologien sympaattista hermostoa rasitetaan aktiivisesti. Perinteisten 
aeropikkien, sählinkien, onaniointien ja luonnossa/laitoksella/kotona häröilyjen lisäksi löytyi myös usei-
ta valtavirrasta hyvinkin kauas poikenneita harrastuksia. Tässä mehevimpiä: pro-gradu, SM, pia&tytöt, 
kimalaisten syöttäminen hepokaateille, eläinmaailma kotona&ulkona, keski-ikä, linnut(kinky), umpi-
hankihiihtely, oman parisuhteen tuhoaminen/korjailu ilman pätevää syytä, dokaus, puukiipeily, mitkä?, 
aineenvaihdunta, länsimaisen elämäntavan romuttaminen, oikeustiede, pihalla oleminen, lepäily, 100m 
sähköaidat. 
◄Paheellisista harrastuksista ykkönen oli kännitupakka (9). Moni (12) valehteli olevansa paheeton. Eräs 
tumma kikkarapää myönsi paheekseen Samin, which is nice! Joku ihmetteli kovasti, mikä snus on. Vas-
tuunsa tuntevana Halko piirsi kuvan: █(dorsoventral), ▬(anteroposterior), ☺(olotila). 
 
◄Uusia fukseja arvioitaessa kasvot (12) ja silmät (11) olivat silmien vaelluskohteina suosituimpia. Eräs 
vanhempi apina totesi silmiensä pysyvän päässään, hyvä niin. Sisäinen kauneus (10) otti viime metreillä 
yliotteen tisseistä (9) (siinäpä mielikuva). 
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Kuva 11. % -osuudet biologien paheista.            Kuva 12. Silmien migraatiot uuden fuksin astuessa              
                                                                             näkökenttään. 
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Parasta 
 
◄Mikä on parasta/huonointa biologian opiskelussa? Halko listaa, ei erittele: mikroskooppi, kemia, aa-
muluennot, loistavat opiskelukaverit, kasvien opettelu, ilmapiiri, hullut ihmiset, yhteiskunnan rahoilla 
elely, naiset, vanha kahvi, biokemia, opet, kissa, vähän noppia, kaikki on huonointa, kenttikset, suppea 
kurssitarjonta, loppuu joskus tulevaisuudessa, mikrovillus. 
 
◄Tiedustelimme myös Joensuun parasta baaria, kauppaa, ravintolaa, lihatiskiä ja dyykkausmestaa. Hal-
ko sai useita ehdotuksia kunkin sarjan voittajaksi. Tässä top 3/kategoria + muita ”yllättäviä” vastauksia 
(suluissa vastausten lkm). Halko suosittelee tutustumista. 
 
☻BAARI: 1. Palaveri (5), 2. Jokela (4), 3. GiglingMarlin (3) & Viihdekeskus Koivurasti (3) + ABC 
Sihtala, Ex-Kerubi (onnea etsintään). 
 
☻KAUPPA: 1. S-Marketit (6), 2. CM:t (5), 3. Eväsklönä (4) & Lidl (4) + K-Rauta, Kätevä käsi, Alko, 
Igors, Koukku & Koho. 
☻RAFLA: 1. Amarillo (5), 2. Fiesta (3), Dolly (3) & Gaude (3) + Aseman grilli, Koti, Kuutin kumipe-
runat. 
 
☻LIHATISKI: 1. BePop (5), 2. Tempo (2), Gigli (2) & Torin kulma (2) + K-kauppa-Kanervala, Skarp-
pi, Kuutti, B1. 
 
☻DYYKKING: 1. Anttila (6), 2. Suvitori-Niinivaara (4) (kulma huonontunut) + Laurin perse, Riian 
kämppä. 
 
◄Halusimme också tietää suosikki eläimen ja kasvin latinaksi. Onneksi kaikki v#%!n älykääpiöt ym-
märsivät mitä haettiin. Tässä top fyra. 
 ☺ELÄIN: 1. Animalia,-ae,-cus,-nus,-aeaeaeae (8), 2. Fauna (4), 3. Djur (3), 4. Lutra lutra 
(2), Canis lupus (2), Jynx torquilla (2). 
 ☺KASVI: 1. Planta,-ae,-cus,-nus,-aeaeae (7), 2. Flora (4) & Potentilla erecta (4), 3. Tussi-
lago farfara (3), 4. Pinus sylvestris (2) & Djur (2). 
 
◄On hyvä huomata, että suurin osa suolinukista ei paljon lasiin syljeskele. Monille lörppäsuille näytti 
kelpaavan useampikin päihdytysjuomavaihtoehto. ♫Lisäksi monipuolinen musiikki tyydyttää villusten 
simpukkaloita. Eräs mies kertoi kuuntelevansa kaikkia kuuloalueen ääniä. 
☼♪Eli ei muuta kun KALJAA & ROKKIA, unohdetaan ne naisten juomat ja MTV:n soittamat, paljon 
myyvät, tekeleet. 
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Kuva 13. Juomatottumukset.                               Kuva 14. Musiikkimaku. 
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Arvonta 
 
◄Käytetty öljy aiheutti hiusten lähtöä, likinäköisyyttä, näsäviisautta ja eläimellistä käytöstä. Tästä syys-
tä Lauri ämmä ei tule piristämään kenenkään iltaa. Loppukateettina käytetään otetta erään 5. vuosikurs-
sin naisen mieltymyksistä: ”Hyi, paitsi mustaa makkaraa! ” 
 
◄Lähteet: 
 
Jovi, J.B., Sambora, R., Torres, T. & Bryan, D. 1984: Siilin (Erinaceus europaeus) elinympäristön pirs-
toutumisen vaikutus liito-oravan (Pteromys volans)  lajidiversiteettiin ja solusyklin pysähtymiseen S-
vaiheen tarkistuspisteeseen. – Slip. When Wet. 84: 2-3.                       
 
Lauri, M. 2005: Searching life –  It’s all black. – Eat. My. Fuck. 31: 232-232½. 
 
Ruokolainen, L., Hyvärinen, H.H. & Other, C. O. 2005: Conscientious objector and chicken; Is there a 
common ancestor? – 329 s. Sivari, Inc. Lapinjärvi.  
 
 
 
 
 
Amerika, Amerika… 

 
Olin pöytäseurueen ainoa, joka ei omistanut 
ainuttakaan käsiasetta. Olin myös ainoa, joka ei 
ollut ladatulla aseella tähdännyt roskisdyykka-
ria. Olin ainoa, joka ei ymmärtänyt aseiden kau-
neudesta tai osannut edes mainita autoa, jonka 
haluaisi. En myöskään ymmärtänyt ajatusta, 
ettei se että omistaa aseen, vaan se, mihin sitä 
käyttää. En ymmärtänyt, vaikka Martin Luther 
King Jr:n ampumisesta parin korttelin päässä oli 
jo aikaa ja edellisestä joukkosurmasta peruskou-
lussa jo monta viikkoa. Surmasta ei muuten tääl-
lä paljon puhuttu, kun tärkeämpää oli, saavatko 
Bushin sukulaiset pidettyä aivokuolleen elossa. 
Samalla, kun TV-mainoksen videopeliä kehut-
tiin, että ammu kenet tahansa missä tahansa, 
huomasin olevani erilainen. 
 
Muutamat ovat lopettaneet puhumisen kanssani, 
kun ovat kuulleet käveleväni. Pelkäävät karman 
tarttuvan, tai joutuvansa vielä kantamaan ark-
kuani. En minä täällä pelkää vaikka asunnotto-
mien kanssa juttelen päivittäin. Useimmat ovat 
ihan hyviä tyyppejä – parempia kuin jotkut 
maan isät. Toista se on Floridassa, jossa nyky-
ään saa ampua kadulle varoittamatta, ettei vaan 

auto naarmuunnu. Minuakin ovat aseen kantoon 
kehottaneet jopa yliopistoihmiset. 
 
Kiinalainen työtoverini on jatkuvasti kysynyt, 
enkö halua autoa ja green-cardia. Hän nauroi 
mainittuani hinnan polkupyörälleni. Hinnan,  
joka oli suurempi kuin hänen pieni japsinsa. 
Ihan söpöjä molemmat. Nyt hän on hankkimassa 
oikeaa autoa, koska vanhukset ovat tulossa Kii-
nasta käymään. Pitää näyttää pärjäävänsä. Pitää 
pärjätä tai ainakin sanoa ”I’m feeling great, 
thank’s!”. 
Jokaisessa autossa on jenkkilippu ja tarra, jossa 
tuetaan joukkojamme. Oletan sen tarkoittavan 
miehitysjoukkoja eikä esim. koripallojoukkuet-
tamme, joka pärjää edellisiä paljon paremmin tai 
ainakin tappaa vähemmän. Autoissa, joissa ei 
ole jenkkilippua, on etelävaltojen lippu. Joilla-
kin se on myös tatuoituna. Pikkukylissä meiltä 
etelään on kuulemma kyseinen lippu yhä joka 
salossa. Kaupunkimme väestöstä 70 % on mus-
tia, kavereinanikin muutama. Yliopistollamme 
kaikki työntekijät ovat värillisiä: minä ja muu-
tamat muut eurooppalaiset sianpunaisia, hindus-
tania ja kiinaa puhuvat kellervämpiä. Silti mus-
tia ovat vain tavarantoimittajat ja siivoojat. Heil-
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lä on usein hyviä juttuja ja aina sitä itsekin jo-
tain pientä yrittää heitä ilahduttaa. 
 
Kapakassa tapasin miehen, joka kertoi esivan-
hempiensa tappaneen enemmän intiaaneja kuin 
kukaan. Olin hiljaa ja join. Yhden kapakankin 
join loppuun kerran. Perjantaina kuulimme hu-
huja, ettei maanantaina enää avata. Olimme pai-
kalla päivystämässä ja heittelemässä henkilö-
kunnalle ylimääräisiä tippejä. Sunnuntainakaan 
työntekijät eivät virallisesti tienneet. Sanovat 
sitä maan tavaksi, että tyypin saa heittää pois 

kuin rukkasen ja vaikka jättää viimeisen kuun 
maksamatta. 
 
Vappua siis juhlitaan täälläkin. Silloin ei vain 
muisteta vanhaa lakkoilua, jonka poliisi lopetti 
ampumalla jokaisen mielenosoittajan. Ei edes 
vappuaaton suurta riemua, päivää, jolloin Etelä- 
Vietnam antautui TET-hyökkäyksistä ja napal-
mista huolimatta.  
 
                                                 Vesa Paajanen 
Mikrovilluksen USA:n kirjeenvaihtaja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kemistien etologiaa seuranneet tietävät, että 
kyseiset ovelat pirulaiset eivät hevillä portaita 
kävele. Villus haluaakin onnitella Bunsenia 
sähly-hopean lisäksi Kemian laitoksen uudesta 
hissistä, jolla pääsee Bunsenin Luolaan… 
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2:n vuoden kemian opiskelija Ilpo, 21 v. kiittelee  Luolan hyvää         Uuden karhealla Moccamasterilla 
ilmapiiriä ja kiistää jyrkästi huhut cumu-töissä käytettävien                 pannu mustaa kultaa kiehahtaa 
liuotinten terveysvaikutuksista.                                  vajaassa minuutissa. 
 
 
 
 
Sinne ja takaisin 

- Paluumuuttajan tarina  
 
Kun hain opiskelemaan biologiaa, koin sen 
saman tutun tarinan, kuin niin moni muu en-
nen ja jälkeen tuon surkuhupaisan heinäkuun 
päivän kun seisoin Berliinin rautatieaseman 
rappusilla ja kännykkäni ääntelehti tekstivies-
tin merkiksi. Tuolloin sain tietää, että olin 
päässyt sisään yliopistoon. Ei siinä mitään, 
sinänsä ihan positiivinen uutinen, joka ei tul-
lut minään yllätyksenä. Mutta kun tätä tietoa 
seurasi tarkennus siitä että minut hyväksynyt 
yliopisto oli viimeisenä yhteisvalintalistassa-
ni, luulin joutuneeni aprillauksen uhriksi var-
sin väärään vuodenaikaan. Olin päässyt opis-
kelemaan Joensuuhun. Tai ainakin siihen ai-
kaan olisin mieluummin käyttänyt sanaa ”jou-
tua”.  
 

Opiskelun alettua päällimmäisenä mielessäni 
oli polttava tarve päästä pois tästä Pielisjoen 
suiston helmestä, jonka viivoittimella vedet-
tyä ruutukaavaa eivät suinkaan koristaneet 
kauniit, vuosisadan vanhat puutalot, vaan kul-
taisella 70-luvulla rakennetut kolmikerros 
laatikkotalot myrkynvihreine parvekkeineen. 
Pahimpaan muuttotuskaani kävin ensimmäi-
sen opiskeluvuoden jälkeen uudestaan pääsy-
kokeissa, itsevarmana siitä että totta kai pää-
sen opiskelemaan muualle - onhan minulla jo 
tässä vaiheessa paremmat tiedot kuin lukio-
lais-kokelailla. Toisin kävi, sain kerrassaan 
surkeat pisteet ja olin tuomittu jäämään Joen-
suuhun ainakin vuodeksi eteenpäin. Olin kui-
tenkin vakaasti päättänyt hakea opinto-
oikeuden siirtoa ekologien luvattuun kaupun-
kiin – Turkuun. 
  
Tavoitteeni vaati kuitenkin melkoista itseku-
ria ja puurtamista. Saman ovat varmaan huo-
manneet monet, jotka ovat keränneet noppia 

 13



rystyset verillä saavuttaakseen vaaditut opin-
toviikkomäärät. Hektisen opiskelun lomassa 
opin kuitenkin suureksi yllätyksekseni naut-
timaan Joensuun hengestä. Siitä sosiaalisesta 
ja toverillisesta meiningistä, joka on saanut 
elämän täällä itärajalla tuntumaan todella mu-
kavalta. Biologian laitoksen tuttavallinen ote 
ja aktiivinen opiskelijaelämä olivat myös 
omiaan viekoittelemaan nuoren opiskelijapo-
jan Joensuun lumoihin. Jopa niinkin tehok-
kaasti, että kun lähdön hetki viimein koitti 
toisen opiskeluvuoden päätteeksi, en olisi 
halunnutkaan lähteä. Ammatilliset intressit 
ajoivat tuolloin kuitenkin sosiaalisen hyvin-
voinnin ja viihtyvyyden ohitse. Olin lisäksi 
lähes varma siitä että elämä olisi kaikin puolin 
auvoisempaa Lounais-Suomessa. 
 
Mutta kuinkas sitten kävikään? Turussa minut 
valtasi sama vierauden tunne ja ahdistus, joka 
oli minua vaivannut Joensuuhun muuttaessa. 
Osaksi tämä oli varmasti paikkakunnan vaih-
toon liittyvää kulttuurishokkia, mutta oli siinä 
paljon muutakin. Ensinnäkään Turussa ei ol-
lut tarpeeksi luontoa täyttämään hiihtoladun 
vieressä eläneen ekologistin tarpeita. Pelloksi 
raivatut maisemat ja loputtomat betonikortte-
lit eivät tuntuneet lainkaan kodikkailta. Toi-
sekseen Yliopisto oli valkoinen ja steriili. Ei 
lainkaan niin kodikas kuin Joensuussa, jossa 
seinille on lupa ripustaa bilemainoksia. Tu-
russa ei myöskään ole talvea, pelkkää harmaa-
ta ja loskaa. Vakuutuin jopa siitä, että uutta 
jääkautta ei tarvitse pelätä niin kauan kuin on 
Turku. Kaupunki ei tuntunut lainkaan asu-
miskelpoiselta, siitäkään huolimatta että tur-
kulaiset ilmeisesti nauttivat Turussa oleske-
lusta. Se on varmaan peräisin äidinmaidosta, 
tai sitten he eivät vain tiedä paremmasta. No, 
pakko myöntää ainakin se, että esteettisesti 
Turku hakkaa Joensuun mennen tullen, aina-
kin jos Aurajoki jätetään pois laskuista. Beto-
nikortteleiden lisäksi kaupungista näkyy sen 
vuosisatainen historia. Joensuun kohdalla 
voidaan juuri ja juuri puhua vuosikymmenis-
tä. 
 
Edellä mainitut seikat eivät kuitenkaan olleet 
mitään verrattuna siihen, millaiseksi turkulai-
nen opiskelijaelämä osoittautui. Turkulaiset 

opiskelijat eivät suurimmaksi osaksi kuulu-
neet ainejärjestöön, eivätkä siten myöskään 
ottaneet osaa toimintaan. Useimmat opiskeli-
jat vaikuttivat lähinnä uraopiskelijoilta, joilla 
on muuta elämää yliopiston ja virka-ajan ul-
kopuolella. Eikä tämä ole ensimmäinen kerta 
kun otan tämän asian puheeksi. Pidän itseäni 
jokseenkin sosiaalisena ja seurallisena ihmi-
senä. Siitä huolimatta ystävystyin melko har-
van opiskelija kollegan kanssa sen kahden 
vuoden aikana jotka jouduin Turussa viettä-
mään saadakseni opintoni päätökseen. Ilmei-
sesti turkulaisiin tutustuminen vie reilusti 
enemmän aikaa kuin kaksi vuotta. 
 
Viime keväänä palasin vihdoin takaisin vihat-
tuun ja rakastettuun Joensuuhun sivarin omi-
naisuudessa. Odotin paluuta malttamattoma-
na, vihdoinkin taas rehellistä opiskelijaelä-
mämeininkiä. Mutta taas kävi toisin kuin olin 
kuvitellut. Vireä ainejärjestötoiminta, joka oli 
muinoin ollut ylpeyden aihe joensuulaisten 
biologien keskuudessa, oli hiipunut lähes 
olemattomiin poissaoloni aikana. Villuksen 
koppi kaikuu tyhjyyttään, kun ihmiset eivät 
enää tapaa hengailla siellä sankoin joukoin 
luentojen välillä. Fuksitkaan eivät enää järjes-
tä julkisiä bileitä, saati sitten käy sellaisissa – 
lukuun ottamatta urheita poikia, jotka saapu-
vat paikalle kun muut ovat lähdössä. 
 
Vanhoina hyvinä aikoina ja niin eespäin... 
Lienee elämässä niin, että aika kultaa muistot, 
varsinkin ne kaikkein parhaat. Eikä minulla 
itse asiassa taida olla hirveästi varaa valittaa, 
tällainen opportunisti muuttaja kun olen. Mut-
ta enivei, niin kuin Salon Kauko tapaa sanoa, 
ainejärjestöaktiivisuus – kaikki kunnia niille 
jotka vielä jaksavat – vaikuttaisi olevan ka-
toavaa kansanperinnettä taisteluhenkeä ylläpi-
tävien ikiopiskelijoiden ja kulutusmaidon 
ohella. Sen neuvon voin kokemani perusteella 
muuttoa harkitseville antaa, että miettikää 
vielä, ei se ruoho siellä länsirannikolla ole 
välttämättä yhtään sen vihreäpää kuin Py-
häselän rannoilla. 
 
Jotta tämä vuodatus yltäisi siihen ällösiirappi-
sen romantisoinnin sarjaan, johon se kuuluu-
kin, kerron vielä yhden parhaista kokemuksis-
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tani Joensuussa. Voiko olla mitään ihanampaa 
kuin ensimmäinen vappukalja (tai siideri ruo-
kavammaisen tapauksessa) aurinkoisena ilta-
päivänä Ilosaaren uimastadionilla (nautintoa 
ei toki vähentänyt se tosiseikka, että Arto 
”saikkonää” Saikkonen kävi uimassa jäälaut-
tojen seassa saatuaan riittävän monta kaljaa 
riviin). 
 
Lasse Ruokolainen, se sivari-homo joka 
muutti Turkuun 
 

 
 

 
 
 
 

 

R.I.P. Villus (os. liskovillus) 
 
Eipä vielä laitella Mikrovillusta hautaan, mut-
ta villuksen sählyjoukkue sinne taitaa jo jou-
taa. Biologeille nyt ainakin pitäisi olla tuttua 
se seikka, että populaatio joka ei lisäänny eikä 
myöskään saa vahvistuksia muista populaati-
oista on tuomittu kuolemaan (vrt. esim. Eury-
apteryx curtus). Pelkästään miehisistä miehis-
tä koostuva joukkue ei ainakaan lisäänny ja 
joku tuntematon tekijä on myös estänyt gee-
nivirran ulkopuolisista populaatioista (paria 
mantsalaista lukuunottamatta, joiden vaikutus 
joukkueeseen on häviävän pieni). Joukkuee-
seemme ei siis ole tullut uusia Mikrovilluslai-
sia sitten vuosikurssin 2000. Veteraanien 
poistuessa laadukas habitaatti jää siis muiden 
tallattavaksi - toivottavasti syntyvä tyhjiö 
täyttyy uusien biologien pienistä jaloista ja 
mailankappaleista! 
  
Tämänvuotinen sählyliiga sujui, pelaajien 
harmaantumisesta huolimatta, odotuksia pa-
remmin ja Villus keräsikin kuluneen kauden 
sarjassa läjäpäin voittoja ja vain pari valitetta-
vaa tappiota. Valitettavasti voittojen suurta 

määrää himmentää ainoastaan luovutusvoitto-
jen suuri määrä. Vastustajat ilmeisestikin kat-
soivat parhaaksi välttää verenvuodatusta ja 
tyytyivät luovutuksesta seuraaviin 5-0 tappi-
oihin. Kauden kolmen tappion syyt voidaan 
tiivistää seuraavaan: Baggarnalle hävittiin 
pelaajien motivaatio-ongelmien takia (paikal-
le saapui ainoastaa 3 pelaajaa), metsäläispelil-
lä ei ollut mitään merkitystä (siis ketä se on 
ennenkään kiinnostanut) ja Bunsenia vastaan 
pelatulla välierällä oli liian suuri merkitys 
(rankkarikisassa sisään yksi kolmesta). Ke-
mistit saivat siis tänä vuonna kunnian pudot-
taa Villuksen loppuottelusta, jossa sitten ko-
kivat selkeän 2-6 tappion Baggarnalle. 
 
Tämän vuoden tuloksena oli siis paikka 
pronssimatsissa, jossa Villus rutiinillaan la-
kaisi Popsin maton alle. Tulos lämmittää van-
hojen luita ja samoin teki laitoksen sauna gril-
leineen - ainakin paikalla olleille. Makkaran-
tuoksuisessa pukuhuoneessa päätettiin kuiten-
kin uran lopuksi vielä äänestää kunniamainin-
nat kaikille liigaan osallistuneille. Alla äänes-
tyksen viralliset tulokset*: 
 
Vuoden neitipelaaja - Kimmo Mäenpää 
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Vuoden puolustaja - Sami ... 
Vuoden vaihtopenkin lämmittäjä - Miikka 
Eriksson 
Vuoden Henkka - Miikka Metsola 
Vuoden tuhlari - Hannu ... 
Vuoden EU-pelaaja - ...se yks mantsalainen 
Vuoden jakorasia - Karri Metsola 
Vuoden paluumuuttaja - Lasse Ruokolainen 
Kategorioihin sopimaton - Henri Vanhanen 
 

* Äänestyksen tuloksilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa 
vaan kaikki henkilöt titteleineen ovat Samin mielikuvituksen tuotetta 
ja äänestyskin suoritettiin arpomalla.   
 
P.S. Perkeleesti onnea 30-v. Sakulle, joka on 
monet meistä johdattanut ainejärjestötoimin-
nan partaalle ja onnellisesti siitä pois! 
 

 
 

T. Miikka E.
 
 
 
 
 
 

Hehän ovat kuin kaksi marjaa… 
 
 

 
 

Miikko Sokka, jatko-opiskelija                   Lex Luthor Smallvillestä  
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Journal of Pseudoscience 2005: 255: 331-440 
 
 
Estimation of ABBA and AnFK-kinase levels in test population: 
Is beer consumption related to ventral adipose tissue get together? 
 
Monké L. A.1, Katka J.S.2, Darwin J.3
1 Konnunsuo state-university, Department of license plates, Finland   2 Larry Bird memorial institute of gastro vascular 
medicine, Hoochie Coochie, FL USA 
 
 
Keywords: ABBA, AnFK-kinase, adipose tissue, naturism, escapism 
 
Abstract. ABBA is soluble, ubiquitous and still going strong after all these years. It is released in extra cellular space 
from inner ear where it spreads irresistibly throughout whole system. It is a tetramer consisting of 2 α and 2 β domains 
and weighing some 600 GDa. AnFK-kinase is hydrophobic hexamer consisting of 7 α-helices. Role of these proteins in 
adipose tissue concentration has recently been discovered.  This paper reviews resent research made in semi-isolated 
test population. Research made was ambitious effort to combine highly sophisticated molecular biological nit Pickering 
research to ecological fox-eat-rabbit assessment of energy flow throughout entire population. 
 
 
 
Introduction 
 
Amongst Microvilli beer is consumed ap-
proximately 100 litres per capita (Reijonen 
2005). For remarks please see page 4? . 
Transformed to calories with Gyllenberg-
Campbell -axiom this adds to 600 000 kcal 
microvilli-1 semester-1. We wanted to find out 
where this energy is stored. 
 
Levels of ABBA (abdominal beer better ab-
sorption) and AnFK-kinase (another fucking 
kinase) –enzymes were analysed since espe-
cially latter is clear indication of beer-induced 
adipose tissue concentration, respectively. 
 
 
Materials & Methods 
 
Samples were gathered from individuals 
caught from room 126, where they were lured 
with coffee and doughnuts. Adipose tissue 
samples gathered were analysed with ESI-
MALDI-TOF spectrofotometry and by feeling 
with toes. Our proteins of interest may cause 
elevated levels of type IgY and IgL antibod-
ies. These were analysed with ELISA 
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay). 
Results  

 
Enzyme levels in test population were clearly 
elevated (fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESI-MALDI-TOF spectrofotometry –results 
(data not shown) were consistent with results 
from SDS-Page.  
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Conclusion 
 
Some women do not drink beer. They drink 
cider which has fewer calories than non-fat 
milk (Wang 2000). Men drink beer (except 
total pussies or ones with glutein-handycap) 
also we know that women nag to men. Hence, 
energy brought by beer consumption to males 
in copulating-ready state is used in avoidance-  

or hiding behaviour. Also trips to Siilaisten tk 
were important single reason for energy-loss. 
Therefore we conclude that we have abso-
lutely no idea what the hell we are doing here.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaksi viitekehyksestä by I.P. 31.3.2005

 

Jos haluaa olla quick and dirty, kuten näissä molekyylibiologian hommissa on tapana, niin yks tapa 
tehdä tää transformaatio…  - Hieno ala, olla nopea ja likainen, mulla on sittenkin edellytyksiä tähän 
hommaan! Mä oon niin onnellinen!
 
Pumpataan edestakaisin, mutta vältetään 
vaahdotusta… - Seel-vä! Toisaalta… 
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Poikkitieteellinen terroristikoulutus 
ajautunut kriisiin!  
 
(kts. Vappuhalko 2002) 
 
Kansainvälinen terroristiopetus kyntää sy-
vemmällä kuin Titanic ja Estonia yhteensä! 
Perustutkinto-opetusta ei olla voitu antaa ko-
ko kuluvana lukukautena osittain opetushen-
kilökunnan kroonisen puutteen vuoksi ja osit-
tain uusien opiskelijoiden vähäisyyden takia. 
Opiskelijapula johtuu suureltaosin USA:n 
hallituksen järjestämistä vaativista kenttäkurs-
seista, esimerkiksi Quantanamon kenttäase-
malla, jotka ovat osittautuneet erityisen suisi-
tuiksi.  

Poikkitieteellisen terroristiakatemian 
professoreita ei ole tällä hetkellä virassa ainut-
takaan. Professori Bin Laden on ollut kateissa 
jo useita vuosia, eivätkä hänen etsintänsä, 
lähinnä Saudiarabian hallituksen toimesta, ole 
tuottaneet toivottuja tuloksia. Bin Ladenin 
määrittelemättömän sapattivapaan loppumi-
sesta on kulunut liian kauan ja Laitoksen joh-
tokunta harkitseekin tämän pinnarin väliai-
kaista viraltapanoa. Professori Hussein on 
pidätettynä vakavasta virkavirheestä Yhdys-
valtain hallituksen toimesta. Syytökset koske-
vat opetusresurssien törkeää haaskausta, sekä 
sukulaisten suosimista jatko-opiskelupaikkoja 
täytettäessä,. Laitoksen johtokunta on päättä-
nyt olla erottamatta Prof. Husseinia, mutta on 
ollut pakotettu myöntämään tälle määrittele-
mättömän pitkän virkavapaan häntä odottavan 
vankeustuomion ajaksi.  

Professori Arafat on akatemian suu-
reksi suruksi poistunut keskuudestamme. Sa-
man kohtalon kokivat lupaavat tohtorikoke-
laat, Udai ja Qusai, jotka epäonnistuivat fataa-
listi väitöksissään. Ikävä kyllä akatemian 
kunniaprofessori Paavi Johennes-Paavali II 
oli ennen poismenoaan niin heikossa fyysises-

sä että psyykkisessä tilassa, ettei häntäkään ei 
millään muotoa voitu kutsua luennoimaan. 
Akatemian taloushallinnon päällikkö Bill Ga-
tes on myös estynyt, eikä vakoilu- solut-
taumis- ja selkäänpuukotustieteen lehtori 
Vladimir Putin kykene myöskään opetusteh-
täviin massiivisen kansanpetturuusprojektin 
viedessä kaiken hänen aikansa.  

Akatemia on laittanut useita opetus-
virkoja hakuun, mutta alan nykyisen epäsuo-
sion johdosta hakemuksia on lähetty todella 
vähän. Lisäksi akatemiankorkeat pätevyys-
vaatimukset ovat karsineet hakijoita entises-
tään. Ainoa, toistaiseksi hakemuksensa jättä-
nyt, pätevä hakija on George W. Bush, jolla 
on takanaan erinomaiset suositukset muun 
muassa Yhdysvaltain ja Eu:n kansalaisilta. 
Akatemia kuintenkin suhtautuu Bushin hake-
mukseen suurella varauksella, sillä hänen pe-
lätään käyttävän asemaa aivan vääriin tarkoi-
tuksiin. Hakuaika akatemian virkoihin päättyy 
männävuoden puolella ja hakemukset tulee 
jättää ansioluettelolla varustettuina lähimmän 
ylikansallisen yrityksen toimirakennukseen, 
mieluiten pohjakerrokseen lähelle kantavia 
rakenteita.  
 

 
 
This announcement is sponsored by the Fund 
of United Capitalists hating Terrorists Heri-
tage, Underground Scientific Academy 
FUC(K)THEUSA. 
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Polkupyörön 
huolto 
 
Pyöräilykausi on 
taas alkanut ja 
polkupyörä kaipaa 
pientä huoltoa ja 
säätöä varsinkin 
talven jälkeen. 
Seuraavat toimen-
piteet pystyy te-
kemään ihan perustyökaluilla, eikä mitään 
erikoisvempaimia tarvita. Säätötoimet on tar-
koitettu lähinnä maasto- ja hybridipyörille tai 
muille monivaihteisille pyörille, mutta niitä 
voi vapaasti soveltaa myös mummomanke-
leille. Turvallisia pyörämatkoja kaikille! 
 
 
 
Pesu 
 
Pyörä kannattaa pestä aikaajoin ja varsinkin 
mutaisen kelin aikana. Samalla voi tarkistaa 
tarvitseeko pyörään ostaa mitään uusia osia 
kuluneiden tilalle. Astian- tai autonpesuaine 
sopii hyvin pyörän pesuun. Astianpesuaine 
puree hyvin öljyiseenkin pyörään. Pesun jäl-
keen pyörän voi vahata autovahalla ja pyörä 
kiiltää ja pysyy pidempään puhtaana. Paine-
pesuria voi käyttää varoen, koska laakereita ei 
ole suunniteltu kestämään paineella suihkutet-
tavaa vettä. Voit käyttää letkua, mutta pidä 
paine alhaisena äläkä suihkuta suoraan napoi-
hin, keskiölaakeriin, vaihteisiin ja ohjauslaa-
keriin. Sekoita runsaasti astianpesuainetta tai 
autoshampoota sankoon, jossa lämmintä vet-
tä. Levitä ensimmäinen kerros koko pyörään 
sienellä tai astiaharjalla, ja anna sille vähän 
aikaa vaikuttaa. Pese koko pyörä uudelleen. 
Tämä toinen kerta yleensä irrottaa kaiken lian, 
mutta voi olla paikkoja, joissa lika on tiu-
kemmassa. Käytä hammasharjaa tai pullohar-
jaa tai jotain vastaavaa ahtaisiin paikkoihin, 
kuten rattaisiin ja vaihteisiin. Pinttyneisiin 
paikkoihin puree liuotinpesu. Liuottimena voi 
käyttää eism. Tärpättiä. Kuivaa pyörä puhtaal-
la rätillä tai säämiskällä.  

 
 
Voitelu 
 
Ketjujen ja vaihteiden rahinat saa loppumaan 
kun ruiskauttaa pyöräöljyä ketjuihin ja vaih-
teisiin. Liikaa öljyä kannattaa kuitenkin vält-
tää, koska se kerää herkemmin likaa. Ruiska-
us öljyä jarrujen niveliin pitää kosteuden ja 
ruosteen loitolla. Älä kuitenkaan öljyä vantei-
ta tai jarrupaloja!  
  
Vaihtajan ohjainpyörät eivät saa öljyä ketjus-
ta, joten ruiskaus öljyä vaihtajan pyörien kes-
kikohtaan pitää ne herkkinä. Takavaihde kai-
paa öljyä ylä- ja alaniveliin. Pyyhi ylimääräi-
nen pois. Ruiskauta etuvaihtajaan öljyä jokai-
seen tappiin ja pyyhkäise sitten rätillä kevyes-
ti. Voitele vaihdevivut ja jokainen kohta, jos-
sa vaijeri kulkee kulman yli.  
 
Ketju voidellaan ensin spray-öljyllä. Anna sen 
imeytyä, erityisesti jos siinä on seassa kiintei-
tä voiteluaineita. Sitten voitele vahvemmalla 
öljyllä, niin ketju saa suojaavan kalvon. Ras-
vaa kannattaa laittaa myös poljinakselien kier-
teisiin.  
 
Jarrukahvat tarvitsevat suihkauksen niveliin. 
Paina jarrukahvaa niin että saat voideltua vai-
jerin pään. Kaikki vaijerit kaipaavat voitelua. 
Nopeinta on antaa suihkaus öljyä kohtaan, 
jossa vaijeri tulee ulos kuoresta, mutta parasta 
olisi irrottaa kuori ohjaimesta ja tiputtaa öljyä 
kuoren sisään. 
 
 
Perussäädöt 
 
Satulan ja tangon sopiville paikoille on ole-
massa jonkilaiset nyrkkisäännöt. Satulan oi-
kean korkeudet löytää, kun istuu satulalle niin 
kammen ollessa alakohdassa polvessa täytyy 
olla hiukan taivutusta. Jos lantiosi keinuu pol-
kiessasi, laske satulaa. Tangon korkeuden 
säädössä pyri siihen, että ajaessasi normaalisti 
vähän kädet koukistettuina ja selkäranka suo-
rana, keskivartalosi pitäisi olla noin 45 asteen 
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kulmassa. Tähän tietysti vaikuttaa pyörän 
malli, edellämainittu tapa koskee lähinnä 
maasto- ja hybridipyöriä. 
  
Jarrut ovat polkupyörän hankalin säädettävä 
kohta. Tarkista jarrupalojen kuluminen sään-
nöllisesti, sekä samalla myös vanteiden kunto. 
Useimmissa jarrupaloissa on kiinnike suoraan 
palassa kiinni, mutta tarkista aina ohjeista, 
täytyykö ne säätää etureunat auramaan. Jos-
kus palojen mukana on välilevy, jonka avulla 
ne on helppo säätää oikeaan kulmaan. V-
jarruissa kannattaa palat laittaa hieman au-
raamaan. Auraus tarkoittaa sitä että takareuna 

on noin millin irti vanteesta, kun etureuna on 
vanteessa kiinni. Jarrupalan pitää olla suoraan 
vannetta kohti. Palan pitää olla jarruja puris-
tettaessa keskellä vannetta. Liian ylhäällä ole-
va pala syö helposti renkaan sivun puhki. 
Säädä vaijeri siten että kahvaan jää vähän 
vapaaliikettä ennen kuin palat ottavat kiinni. 
Varmista myös että vaijerin kiristimeen jää 
myös muutama kierros säätövaraa. Tämä siksi 
että jää pelivaraa, jos vanne menee kieroksi ja 
että mudassakin vanne mahtuu pyörimään. 
 
 

  
 
 
Takavaihtaja 
 

 
Takavaihtajan pienistä ruuveista säädetään 
vaihtajan perusliike. Jos ketju ei siirry kun-
nolla pienimmälle rattaalle, ja vaijeriin jää 
kuitenkin löysää, avaa ylempää rajoitinruuvia. 
Säädä neljännes kierros kerrallaan ja kokeile, 
joko putoaa. Jos takaa katsottuna vaihtajan 
ohjainpyörät ovat jo rattaan ulkopuolella, 
kiristä ruuvia. 

Jos ketju ei siirry suurimmalle rattaalle tai 
pyrkii pinnojen väliin, säädä vaihtajan liike 
alemmasta ruuvista. Ruuvaa vähän kerrallaan 
ja kokeile kuinka vaikutti toimintaan. 
 

Tällä ruuvilla Shimanon vaihtajissa säädetään 
ohjainpyörien etäisyyttä rattaista. Vaihtaja 
toimii sitä paremmin, mitä lähempänä ketju 
kulkee. Sramin vaihtajissa ei ole tätä ruuvia. 
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Etuvaihtaja 
 

 

Vaihteet 
 

Sisemmällä ruuvilla rajoitetaan vaih-
tajan liikettä isolla rattaalla. Jos ket-
ju ei nouse suurimmalle rattaalle, 
avaa ruuvia. Jos ketju putoilee pol-
kimien puolelle, kiristä. 

 

Vaihteita käytetään vaijereilla ja ne venyvät 
käytössä. Jos ketju ei nouse isommalle rat-
taalle, aukaise tätä ruuvia. Se "pidentää" suo-
justa, joten vaijeri kiristyy. Muista taas että 
neljännes kierros kerrallaan riittää. Vaihtaja 
on silloin kohdallaan, kun ketju ei hankaa 
viereisiin rattaisiin, mutta on hieman isom-
man rattaan puolella. 
Huom! Vaihtajan ruuvit vain rajoittavat lii-
kettä sivullepäin. Ketjun siirtyminen rattaalta 
toiselle säädetään vain vaijerista. 

Jos ketju hankaa vaihtajan häkin 
sisäreunaan, avaa ulompaa ruuvia. 
Jos ketju putoilee pieneltä rattaalta, 
kiristä. 
 

 
Toni Sairinen 
 
 
Lähteet: 
www.fillari.com 
www.fillari-lehti.com 
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BiTa 2005 
 
Valtakunnallinen Biologitapaaminen 
järjestettiin Lammilla 22. – 24.4. Jär-
jestelyistä vastasivat Biostuf, Helix, 
Symbioosi ja Natura. Osallistujia oli 
yhteensä noin 70, jokaisesta Suomen 
yliopistosta jossa tulevia biologeja 
koulitaan. Reissun hinta oli 45 € + 
bussikyydit päälle. 
 
Team Mikrovillus (lähtiessä 14 hen-
keä) matkasi tapahtumaan totuttuun 
tapaan bussilla. Tänä vuonna Möttö oli 
kuitenkin heittämässä Saksan keikkaa 
joten turvauduimme Kaitsu Ky:n palveluihin. 
Matkalla business as usual. Köpi parsittiin 
kenttäkirurgian keinoin haaruksistaan. Milloin 
ja kenen toimesta sitten ratkenneetkaan… 
Jyväskylästä koukkasimme lauman Syrinxejä 
kyytiimme, ja jatkoimme matkaa Lammille, 
jossa olimme perillä noin klo 19 paikallista 
aikaa. 
 
Illan ohjelmassa oli iltapala sekä ainejärjestö-
esittelyt. Villus kertoi, totutun pyramidi-
akrobatian sijaan, Köpin tarinan (ks. s. 7). 
Tämän jälkeen ohjelmassa oli bileet, pesäpal-
loa halukkaille sekä tähtien ihailua sikalan (= 
opiskelija-asuntolan) tasakatolla.  
 
Lauantaiaamuna aurinko paistoi, ja reippaat 
villukset säntäsivät lyömään lentopalloa sekä 
pelaamaan futista. Päivä oli mitä mainioin 
paistatteluun ja tuutingin nauttimiseen. Semi-

naarin aiheena olivat koe-eläimet. Mielenkiin-
toisia puhujia oli laidasta laitaan, filosofiasta 
käytännön tasolle asti. Osa villuksista kävi 
syrinxien kera tutustumassa Lammin kirkon-
kylään ja legendaariseen Safaripubiin. 
 
 Iltapäivällä ohjelmassa oli Biologian seit-
senottelu, lajeina mm. ekologiset astinkivet, 
15 minuutin linturalli ja sukupuuttopallo. Ja 
kuinkas muutenkaan, Poika matkasi Joensuu-
hun Team Lassen huorien korjatessa voiton. 
Sukupuuttopallossa kaikki muut vieläpä kään-
tyivät keltaisia vastaan.  Illalla saunottiin ran-
tasaunalla, ja sitten olivatkin vuorossa bileet. 
Testosteroni heitti keikan keskiyön aikaan. 
Uudistunut materiaali käsitti muun muassa 
sketsit Ekolokero, Tropiikin tuliainen, Julkai-
suprosessi ja Hullu metso. Suuri osa testoste-
ronia aiemmin näkemättömistä bilsareista 
vakuuttui täysin. 
 
Sunnuntaina vuorossa oli Biostufin kevätko-
kous ja sitten suuntasimme takaisin sydän-
maille. Jyväskylässä pidimme pizza-tauon. 
BiTan jälkeen tosin keuhkosankkeri verotti 
osallistuneiden voimia. Synneistäkö meitä 
rangaistaan?  
 

                                 Lauri

 
 
 

 
 
Voittoisa Biologien 7-ottelu joukkue, poika 
Samin hellässä huomassa.
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2. vuotuinen 8-appro  
26.4.2005 
 
 
8-appro järjestet-
tiin ensimmäistä 
kertaa keväällä 
2004. Nimi ha-
keutui Siltaka-
dun-
Kauppakadun – 
approsta (SiKa 
☺) muotoon 8-
appro, kahdeksa
mukana olleen 
baarin mukaan. 
Nyt toista kertaa tapahtumaa järjestettäessä 
mukana oli kauppatieteilijöiden Optimi ry. 
 

n 

appuviikon tiistai, 26.4. oli aurinkoinen päi-

 

aareista mukana olivat Palaveri, Jet Set, 
Amarillo, Public Corner, Fever, Kerubin 

 
ani-

i-
. 

 

kset jakaantuivat suunnilleen siten, 
ttä laudatureita suoritettiin hieman vähem-

r-
i-

 

än tapahtuma sujui hyvin. Lisäksi se 
ehittyi ja kasvoi viime vuodesta. Parannetta-

na laudatur kasaan…alan mie-

V
vä. Sään puolesta parempaa ei voinut toivoa. 
Lähtö tapahtui torilta klo 15–19. Lähtöjärjes-
telyissä tukeuduttiin torin esiintymislavaan ja 
Epsilonilta vuokratut PA-kamat nostivat tun-
nelmaa entisestään. Lippuja myytiin 90 kap-
paletta, joista suurin osa etukäteen. kun mu-
kaan lasketaan vielä järjestäjät, niin matkaan
lähti yli 120 haalarihemmoa opintokokonai-
suuksien perään. Kasvua viime vuoteen oli 
merkittävästi. Lähtöä elävöitti lisäksi Ite oot 
mutsis ry:n pitämä korikiipeily.  
 
B

Kuppila, Ravintola Mikko sekä Takatasku.
Lisäksi Dolly oli mukana yhteistyökumpp
na. Takataskun uudistuneet tilat tulivat aina-
kin allekirjoittaneelle miellyttävänä yllätykse-
nä. Suoritteet tehtiin oluella (2 €), siiderillä 
(2,5 €), Vodka-Edillä (3,5 €) tai oman maun 
mukaan. Rajat olivat approsta laudaturiin na
silla 6-9-12 ja miehillä 8-11-14. Respectively
Negatiivisena puolena baareista silmään osui 
Amarillon hidas palvelu. Ylipäätään meininki 
vaikutti hyvältä. Osallistujajoukko jonkin 
verran hajosi, ainakin ensi alkuun, mutta lop-
pupuolella tunnelma luonnollisesti tiheni ja
nousi. 
 
Suoritu
e
män kuin approja ja cumuja. Loppubileet jä
jestettiin BePopissa. Illan bändinä oli covere
ta soittava Tiger Stripes. Biisivalikoima ulot-
tui Van Halenistä Tik Takkiin. Meininki oli 
hyvä, laulaja Teemu kalliolla on varsin hyvä 
ja monipuolinen ääni. Lisäksi loppubileet ve-
tivät hyvin myös ”ulkopuolista” porukkaa. 
Bileistä lähes ainoana miinuksena voi mainita
huonon affiniteetiin 24-02 lipunmyyntivuo-
roihin.  
 
Ylipäätä
k
vaa ja, mikä tärkeintä, ideoita parannuksiin 
toki löytyy. Ensi vuodelle on siis olemassa 
hyvä pohja.  

. opintovuon   
       
Lauri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
hiä ☺
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Köpin tarina 
 
Vuonna 1962 saavuin Reperbahnin suloisen 
katkerilta poikamiesretkiltäni Suomeen. Sil-
loin osattiin juoda viinaa, toisin kuin nyt 
(***tanan nyhveröt). Minä lähdin Pohjois-
Karjalaan, vaihdoin neitsyyden neekerisank-
keriin. Aamu oli utuinen ja krapulainen. 
Suussa maistui vääryys. 7-10 vuorokauden 
antibioottihoidon jälkeen pystyin taas ajatte-
lemaan selkeästi. Villuksen dekadenttinen 
ilmapiiri kutsui minua kuin äiti kotiin katetun 
pöydän ääreen. Siispä liityin Mikrovillukseen!  

 
Keväisin kuulen BiTan kutsun kuin joutsenten 
laulun – jo 70-luvulta lähtien. Ensimmäisellä 
BiTallani huomasin, että kaikki laji- ja aine-
järjestörajat oli luotu rikottavaksi. No mitäpä 
Bitoista kertoisi? 90-luvun alussa eräät apinat 

tiputtivat minut ”vahingossa” bussista. Seura-
uksena jäin yhden yksinhuoltajarouvan mer-
sun (3 litranen diesel, E-180) ylitse ajamaksi. 
Mutta kukapa vanhoja muistelee? Muut kuin 
intissä käyneet…  
 
2000-luvun alussa Jyväskylästä tullessani 
kohtasin ensimmäiset vanhuuden oireet; olin 
parsittavana ensi kertaa. Pohjalla 2002 saavu-
tin Bitojen henkilökohtaisen huipun: Pääsin 
seuraamaan esiintyvän ns. coverbändiko-
koonpanon keikan bassorummun sisältä. Niin, 
tänä vuonna kohtelu ei ollut yhtä hyvää, vaan 
pikkuapinat hylkäsivät minut ensimmäiseksi 
yöksi bilepaikan lattialle. Toisena yönä sain 
tosin korvausta tästä, kun pääsin lämpimään 
sänkyyn köllimään. Eipä muuta kuin puoles-
tani hyvää jatkoa Villuksille ja jokaiselle mi-
nut tuntevalle! 

 
            Köpi a.k.a. Kyösti 
 
 
 
Ilmoitukset 
 
 
Joensuun Elviksen tanssikoulu 
Vaakamambo-tunnit alkavat 13.5. 
kysy lisää: 1800-BLUESUADESHOES /Hannu 
 
Samin laattapiste Kalevankatu 40cee 
Nyt myös pöytien pinnoitukset, toukokuun 
tarjouksena mahonkilaminaatti 20€/m2! 
Hoidan myös sohvat 35 vuoden kokemuksella! 
 
Kausittaisessa lisääntymisisolaatiossa painiva ekologi 
etsii seuraa. Olethan parrakas, vanttera, kukkaperistä ja 
metapopulaatioista kiinnostunut alanmies/-nainen. Yst. 
vast. nimim. En halua muuttua nielupopulaatioksi. 
 
Muuntokoulutuslinja maistereille aloittaa Pärnävaaras-
sa syksyllä 2005! Linjoina mm. FM – varastomies, FM 
– laitossiivooja.   

 
 
Kandeilta vaadimme silta-opintoja. Kysy lisää 0800-
TUULAHAATAINEN. Paikkoja rajoitetusti! 
 
Halutaan vuokrata varastotilaa, sekalaisille romuilleni 
biologian laitokselta Kopin jouduttua remonttiin. Tar-
joa! N:n vuoden opiskelija X / 060–3478917 
 
Apuasi kaivataan tutkimuksessa! Joensuun yliopistossa 
Natura-rakennuksessa lähellä huonetta 126 on havaittu 
aikapoimu. Uhriksi on joutunut erityisesti opiskelijoita, 
jotka ovat havainneet menettäneensä yhtäkkiä useita 
tunteja. Kokemuksen jälkeen opiskelijat ovat raportoi-
neet tunteneensa suussa kahvin tai teen maun. Mikäli 
sinulla on kokemuksia tästä asiasta, ota yhteyttä: Teijo 
Haukkanen / Joensuun yliopiston soveltavan fysiikan 
lts. P.S. foliohatun käyttö antaa suojaa ilmiötä vastaa
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Kevään tapahtumia: 
 
29.4. Vappubrunssi Biologian laitoksen sisäpihalla klo 11.30 
         Aaviksen etkot, seuraa ilmoittelua 
         Illalla bileet Aavarannassa 
 
30.4. Torson lakitus ja pesu klo 17, josta vappukulkue Alkukivien lakitukseen  
         klo 18 
         Kisastudio Laitoksella 
         Illan bileistä lisätietoa myöhemmin… 
 
31.4. Silliaamiainen Ilosaaressa 
 
13. / 14.5. Kauden päättäjäiset, seuraa ilmoittelua 
 
Laitoksen remontti alkaa toukokuun puolivälissä 
 
 
Testosteronin Suomen kiertue 2005 
 
13.3. Sokos-Hotel Koli 
23.4. Lammin Biologinen asema
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