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Happuvalko Vappuhalko 2010

Die Täter:
Janne Koskinen: Taitto, koonti, painatus sun
muu.
Anonyymit ihmiset antoivat materiaalia.
Myös nimillään esiintyvät antoivat
materiaalia:
Heidi Järvenpää, Aslak Eronen, Iipu Laakkonen,
Jenny Kilpiäinen, Leo Vainio, Taina Heikkilä,
Pia Vainio ja ne, jotka unohdin.
Insipiraatiomateriaalia tarjosivat Juuli Alm,
Aleksi Kauppila, joku Jukka, Risto Eronen,
Jarkko Santaharju, Mikrovillus ry., Aleksi
Olli ja Paronitar Pub ja ne, jotka unohdin.
Tätä julkaisua ei ole hyväksytetty yhtään
missään.
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Päätoimittajan terveiset

Kirjoitin viimeisiä aivopieruja Halkoon tiistaina kello 2; teknisesti ottaen
kyseessä oli siis keskiviikko. Ulkona tuuli ja humisi. Nyt on keskiviikkoaamu,
ja ulkona on niin seesteistä, että. Se ennustelee kuolemaa, se. Ja lunta ja
räntää ja ukkosmyrskyjä vapuksi.
Heidi ei hirveämmin jaksanut kirjoitella PJpalstalle eikä muakaan tällä
hetkellä mitenkään kamalasti motivoi. Väsyttää ja on taas jotain hommia,
hohhoijaa. Hommat eivät kyllä tänä keväänä ole loppuneet juuri keneltäkään.
Laittakaas seuraavaa Halkoa varten kaikkia valokuvia. Niille näyttäisi tässä
eepoksessa olevan tilausta. Stadilaisten lehdessä on sivun juttuja ja
penisnurkkaus; meillä on kymmenen sivun juttuja ja toisemme, oi rakas.
Yhdessä, käsi
toistemme housuissa,
voimme kaiken
pahuuden voittaa ja
uusi aamu meille
koittaa ja trumpetti
meille aarian soittaa
ja. Ja. No joo, en
jaksa. Hyvää vappua
ja onnellista
muutakin, siis.
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PJ:n palsta 1/10

Päätoimittaja ilmoitti, ettei jaksa lukea minun asiaa paasaavia tekstejäni, joten
nyt pitää kuulemma tulla täysin asiatonta tajunnanvirtaa. No, onneksi minulla
ei asiaa olekaan, joten tajunnanvirraksi tämä palsta menee joka tapauksessa.
Eräs kirja kertoi, että Zimbabwessa norsu on hallinnut puhvelilaumaa (tarina
ei kerro mikä laji) 20 vuotta. Pitkän virkaajan syy taitaa olla siinä, että jos
pitäisi lyödä vetoa kumpi voittaa tappelun, norsu vai puhveli, niin panokset
kannattaisi laittaa kokoeron takia norsun puolelle. Lauman johtajuus taisi
päätyä takaisin puhvelille vasta kun norsu alkoi olla niin vanha, ettei ollut
enää kummoisessa terässä puolustamaan asemaansa. Itseäni kiinnostaisi
tietää miten norsu alun perin päätyi lauman pomoksi. Päätyivätkö norsu ja
edellinen pomo kiistelemään jostain juomapaikalla ja norsu voitti, jolloin
laumalla ei välähtänyt, että kiista ei ollut lauman herruudesta eikä
kiistakumppani ollut lajitoveri? Kun nyt pähkäilet mielessäsi, miksi ihmeessä
päädyit lukemaan pj:n palstalta tuon äskeisen pätkän, kertaa ensimmäinen
kappale uudestaan niin saat vastauksen.
Kirjoittelen tätä loppuun, kun deadlinea on jäljellä huimat yksi tunti. Ei ole
oikein ollut aikaa tälle – sen paremmin kuin koulunkäynnillekään. Ensi
syksynä sitten. Nyt minä haluan puuhailemaan nukkumaanmenoa ja tämä
saa kelvata tällaisena. Seuraavassa Halossa on uusi pj kirjoittamassa tätä
palstaa ja juttu toivon mukaan on hieman laadukkaampaa.
Öitä,
Heidi
Päätoimittaja kiittää Heidiä kaikista näistä vuosista niin itsensäkin kuin
edeltäjiensäkin ominaisuudessa. Kiitos, saat halin!
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[viskiaiheinen otsikko]
Edit. J.K.

Jossain Halossa oli joskus juttu, mis
sä tytöt joi viiniä. Tässä numerossa
juodaan sitten viskiä.

Viski on opiskelijaystävällistä alkoho
lia. Se maksaa ihan liikaa ja sillä ei voi
edes ryypätä. Meillä oli paljon viskiä. Il
lasta kirjoitettiin maastomuistiinpa
not, jotka etenivät yhä syvempään
hulluuteen. Käsiala vaihtui selvästä vä
hemmän selväksi ja vähemmän selväs
tä humalaiseksi.

Paikalla Jannejuoppo, Jarkkojuoppo,
Juulijuoppo, Jukkajuoppo, Aleksi Al
koholisti ja Risto Ryyppääjä. Ja kaikki
viskit Erästä lukuun ottamatta taisi
vat olla skotteja.
Aloitimme Macallanilla (Macallan
Whisky Makers Edition. 1 litra, 42,8
%), joka lausutaan jotakuinkin
MÄKNNAN. Se on Speysiden viskejä.
Oli illan viskeistä ehdottomasti hedel
mäisin, makea eikä oikeastaan yhtään
savuinen. Maku todetaan karkiksi. Se
ei herättänyt suuria tunteita. Juon si
tä nyt uudestaan kun kirjoitan tätä ja
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totean, että se on oikeastaan sangen
makoisaa viskiä, joka ei nyt vain ole si
tä Islayn savuista tervaturvescheis
sea. Joku tykkää. Vähän enemmän
jos ois karismaa. Niinpä porukka sit
ten huitaisi lasillisen vettä koneeseen
ja hipsi seuraavan viskin kimppuun.
Joku saa luvan selvittää sen, miten
nää nimet lausutaan. Ja se olen mi
nä. Ja mä teen sen nyt.
Highland Park 18, 43%, 0,7l. Tämä on
sitten ns. saariviski, kotoisin Orkneys
ta. Oletan, että se lausutaan ihan
noin sillai englannin tavalla. Aleksi lu
kee tuoteselosteen ja kertoo meille, mi
ten viskistä oikeaoppisesti nautitaan.
Sitä haistellaan ainakin kolme kertaa
syvään ja sitten sitä huljutellaan pit
kin lasia. Siitä syntyy sellainen hieno
helminauhamainen kuvio, jonka pisa
roiden koko ja nopeus kertovat jos

tain, tai jostain muusta. Niin mutta
sitä tosiaan nuuskitaan ensin kol
masti – ekalla kerralla haisee viina,
tokalla ja kolmannella kerralla JO
TAIN. Tämän viskin todettiin olevan
lievästi savuinen ja jännä, yleisvaiku
telma: me tykätään. Ostajatkaan eivät
katuneet päätöstään. Saimme kuulla,
mitä tästä viskistä pitäisi löytää, ja
sitten etsimme niitä aromikseja sieltä.
Löytäähän ne, kun joku kertoi, että
mitä sieltä pitää etsiä. Tämä on ob
jektiivista tiedettä.
Joku nuori tuli tänään, kertoo Risto.
Ennen oli vaan vanhoja. Onkohan se
jo seniili? Ja miten lausutaan Laph
roaig jos se kirjoitetaan LaFroig
englanninkielisessä etiketissä? Lö
Fruaa? Lafroik? No oikeastihan se
lausutaan että Lafroig! Ihme tou
hua…
Seuraavaksi Jarkon 16vuotias Crag
ganmore (Kräggänmoor): 0,7l, 55,5 %.
Kyseinen viski on Speysiden viskejä
kamaa, eli Speyjoen varrelta. Pro
sentteja on siis paljon, jotain yli vii
den, vähän niin kuin peruskoulun
päättötodistus. Tästä löydettiin vih
doinkin niitä helminauhoja. Hajusta
löydettiin eläimellistä rustiikkia, ta
detta, Ristonnahkamaisuutta, leh
mänpaskaa nahkapussissa. Kaksi
kiiviä ja banaani. Vanhaa kurttuista
viikunaa. Nyt sitä on pidetty lasissa jo
5min eikä kukaan ole maistanut, jo
ten maistetaan. Maku on jännä. Siitä
löytyy sellainen kurkkaava kakkauk
ko: kesken suullisen välähtää paha
maku, joka katoaa. Jarkon mukaan
maku on oksennusmainen. Nyt pela
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taan ruotsalaista persehippaa. Huo
masimme, että syömämme savukink
ku on jotain hirveä. Okei. Meneehän
se viskin kanssa. Kräggis on okei, har
va suhtautui siihen välinpitämättö
mästi. Se oli namia. Jälkikäteen se oli
kyllä hienoinen pettymys, mutta aina
kin siinä on makua.
Pieni tauko. Tauolla juodaan lasi vet
tä. Kohteena kaalilaatikko eli Caol
Ila, 12v, 1l 43 %, ja Islayn viskejä on
tämä. Nyt vihdoinkin! Kaalilaatikko
lausutaan muuten K(h)ulaila. Caol
Ila on meidän halpisviski, 12vuotias
single maltti. Puhutaan Jarkon puu
masta ja Juuli rikkoo perseellään tuo
leja. Höpsis, sanoo Jarkko, kun
löydän Kaalilaatikosta outoja hajuja.
Hiljaisuuden yli kaikuu vain hento vi
hikoiramainen nuuskutus. Metalli
nen savun maku, korottaa Risto.
Vitun hifistelijä. Ja sitä ennen se lau
laa. Me ei osata ees kännissä. No joo,
halpisviski ei herätä mitään kummem
pia fiiliksiä, savu on savua. Prööt.
Jälkikäteen Kaalilaatikonkin savui
suus poksahtaa esiin, sille ei ehkä
tehnyt hyvää olla kauan auki.

voittaa joidenkin vitun barbaarien
suosikit.
Janne tanssii, sanoo Jarkko, mutta
ei se tanssi. Lanneliike, kun kaikki ei
katso. Yleistä horinaa Lady Gagasta
ja Antti Tenkasesta. Kissateemairk
kujuomalauluja (Marc Gunn, toim.
huom.) Enemmän säkkipillejä, vaatii
Janne. Välissä arvioidaan myös tun
nistamattoman hirvieläimen lihaa ja
naudan kylmäsavupaistia. Kuoriosa
on parasta.

Jukan annokset kasvavat vaan, mut
ta ovatko ne ainut osa? Pöytään nos
tetaan LAFROIG Quarter Casket,
pikkupullo Laphrokokoelmasta, 48
%. Muistamme Laphron maineen sa
vuisena Islayn litkuna, joten maku
nystyrät kehiin. ”Maku, ei haju, on
hyvin savuinen” (JV). ”Hobittien ha
lailumusiikki tuotti viskiin vittumai
sen meisselinmaun.” (JS) Hobittien
halailumusiikki, tirsk.
Risto on lyömätön: ”Turvetta ja ter
vaa, vähemmän savua. Ehkä hiilty
nyt.” Ei sitä voi nokittaa. Jukopliut.
”Jälkimaku hukkuu ensisysäyksen
alleMIUMIUMIUMIU (JK).” ”Hyvää,
Nyt on kitattu jo neljää eri viskiä. Kon Laphroaig ei petä koskaan.” (JV) ”Ho
sensus ei ole kuitenkaan vielä kuoriu me ja epätoivo tässä maistuvat.” (JK)
”Viski piristää paremmin kuin kah
tunut rumasta munakotelostaan.
vi.” (JV)
Riston toinen silmä vaeltelee vielä,
juottakaa sille lisää. Eteeni nostetaan
Sturm und Alkohol –kauden mieleen Kuudes viski. Bruichladdich (Brykh
tuovia pulloja. Ilta on vasta nuori ja
läddi) Peat; 48 %, joku iso pullo. Tä
viskiä on aika paljon jäljellä. Ehkä
mäkin on Islaylta. Sperma, smegma,
suosikin asemaa tavoittelee vielä tällä sissijuusto, josta Juulilla on jotain
hetkellä Highland Park, Kräggiksen
törkeää sanottavaa. ”Mitä, ettekö te
karmea kohtalo (”ei ollut ihan niin
tykkää”, ihmettelee vielä jälkeenpäin.
platinaa kuin luulisi”) saa kyyneleen
Turve. 2 prosenttia. Juustomainen,
vuotamaan. Oli silti namia. Ainakin
polttava uutuus. Bryikhläddikh.
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Hankala ja tavallaan erikoinen, hedel
mäisen turpeinen. Halalviskiä. Herät
tää tunteita, muttei huonoja. Pidetty
punatukkainen hakattu ottolapsi; häi
vähdys sukkamehua. Akvaario. Muna
kvaario.
”Perkele, on se semmoista myrkkyä, et
tä jos 4cl jois viskiä, niin mieluummin
jotain muuta näistä”, sanoo Aleksi.
”Tietenkin”, sanoo Jukka, ja jatkaa:
”Selkeästi erilainen kuin muut, hedel
mäinen ja turpeinen yhtä aikaa, mikä
on tunnistettava ominaisuus. En
kyllä sokkotestissä tunnistaisi.”
(Sokkotesti tulossa). Näyttää jälki
käteen tarkastettuna tämä viski ja
kavan mielipiteitä melkoisen
tymäkän arominsa takia.
Lisähuomio Jukalta. ”Kyllä tämmöi
nen viskinmaisteluilta voittaa baari
illan ihan googolplexnolla.” Janne
puhuu mansi ja mustikoista.
Avataas taas lisää viskiä. Laphroai
gin klassinen 10vuotias. Tätä kyllä
on varmaan maistanut lähes jokai
nen jonka lähes omainen tai oma
läheinen on viskiä joskus juonut.
Siis viskiä. Nyt sitten yritetään ar
vata eroja. Vähemmän leirinuotio
ta, enemmän Laphroa. Turve on
kiva, minä myös, sanoo setä. 10 on
helppo mutta yksioikoinen, QC on
jännä, pehmeämpi, no ei niin hir
veän outo. Nyt suosikit: Highland ja
Peat. Juulin perhe voitti! Illan edetes
sä puheenvuorot sijoittuvat päällek
käin. Ei saa enää selvää.
Vielä viimeinen niitti: Black ram. Via
Dolorosa by Tommi Läntinen. Aitoa
ties kuinka monen kymmenen sentin
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bulgarialaista litkua. Haisee sillä, että
on kusta kierrätetty kuusi kertaa
ryyppyputken jälkeen. Viskeistä par
hain. Tavallaan viskin aromi. Tuntuu,
muttei maistu viskiltä. Kovasti viina
mainen. Ruusukaalimainen. Ei tää
pahaa oo, T: Jarna. Viskin vivahteella
varustettua viinaa. Tän juominen on
tuskaa, sanoo Risto. Jukka kutsuu
jumalten nektariksi. Unohdin valkean
kepin, joka tän pullon kanssa oli ehkä
tullut.

Sitten tehtiin pieni uusintakierros,
sokkotestejä ja Laphroaigsarja, kello
oli jo tarpeeksi.
Original Casket Strength: Maistuu
kyllä aika helvetin vahvalta.. Tiivistet
tyä savua. Häivähdys Lapin kiimaa.
Kauneimmat helmet! On kyllä kauniit!
Vähän vaan homoeroottista – meri

hinttejä?Jukka: Vesi lisää sen yhden
muuttujan. Janne: Vesi poistaa sen
etanolin polttavuuden. Yleensä: Vesi
kai on hyvä? Pari kolme tippaa?
Bruichladdich oli fasistinen viina.
Laphroaig 10. Normaali, tuttu, tylsä,
turvallinen, vähän kuin ois serkun
kanssa sängyssä. Quarter Cask: Paras,
monipuolisin, notskitunnelmat, ihania
mielikuvia. Original Casket Strength:
Maistettiin vasta kännissä. Hyvä, mut
ta ei monipuolinen, heikoin kaikista
Laphroista. Hyvin vahva savun maku,
ei mitään hienouksia.
Tähän päättyivät muistiinpanot. Kello
oli noin 2 yöllä. Mieleen jäivät: viskit,
kissat, säkkipillit, Tommi Läntinen ja
meikäpojat. Aamulla olo oli melkoinen.
Joimme siis Macallania, Cragganmo

rea, Caol Ilaa, kolmea eri Laphroaigia,
Bruichladdichia, Highland Parkia ja
Black Ramia (ei tultu sokeaksi), eli yh
deksää eri viskiä.
Jos elitismistä kertominen herätti si
nussa jonkin kumman himon, niin
tässä on wannabeopiskelijasnobin pi
kaopas:
Osta ensin viskisi. Jos et osaa, niin no,
etsi joku klassikko. Sitten kaada viski
si mieluiten aromilasiin, eli sellaiseen
ylöspäin kapenevaan. Mul ei ees oo
aromilasia. Oon köyhä opiskelija. Jäitä
ei kannata lisäillä ellei juo jotain hal
paa paskaa, eikä blandaamista kanna
ta harrastaa muutenkaan. Vettä voi
lisätä varovasti, ainakin pari kolme tip
paa, riippuu toki viskistä itsestään. Se
ainakin pehmentää noita kaikista är
jyimpiä litkuja. Viskiä juodaan hitaasti
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(kirjoitin tätä puhtaaksi jotain pari tun
tia ja join sinä aikana yhden lasillisen
Macallania), maistellen ja haistellen, ja
viskien välillä lasin voi täyttää piripin
taan vedellä ja juoda tyhjäksi. Se vä
hentää darraa ja poistaa edellisen
viskin jämät. No itse asiassahan näitä
nyt voi juoda ihan miten huvittaa,
mutta tää on sitä kunnon snobbailua.
Skottiviskeillä ei kannata ryypätä,
koska ne ovat hyviä viskejä, joita
juodaan maun vuoksi, ja kai joku
hullu munkki on päättänyt, että tällä
tavalla se maku lupsahtaa parhaiten
esiin. Kukapa nyt ei joisi 40
prosenttista alkoholia maun vuoksi.
Viskejä on ties minkälaisia, jonka ta
kia suhtautumistapa voi olla mitä ta
hansa maan ja taivaan välillä. Viski
voi olla tehty maasta riippuen vaikka
pa ohrasta, rukiista, maissista tai kau
rasta, sitä saatetaan kutsua
whiskyksi, whiskeyksi tai vaikka bour
boniksi. Se on pitkään kypsytettyä,
vahvaa tislattua viinaa. Viski voi olla
single malt – eli siihen on käytetty
vain yhtä mallasta ja se on tehty tietys
sä paikassa – tai blended, eli sekoitet
tu viski. Yleisesti ottaen ehkä
arvostetuimpia viskejä ovat skottilai
set, varsinkin single maltit, ja nämä
maisteluviskit tuppaavat olemaan nii
tä. Se näkyy sitten niiden hinnoissa
kin, pullo hyvää viskiä voi maksaa
laivalla 5080e, ja jotain superviskejä
näkyy myytämän tuhansien, ellei perä
ti satojen tai useiden satojen, eurojen
hinnalla. En tiedä ketkä niitä juovat.
Michael Jacksonkin kuoli pois, oli
muuten suuri viskin ystävä hän. Jos
olet satsannut hyvään viskiin niin sitä
10

ei ehkä kannata dokata pois yhdessä
illassa, ellet sitten kylve rahassa.
Skottiviskeissäkin on eroja. Niillä on
ikiä ja niitä tuotetaan eri alueille. On
Speysiden viskejä, Ylämaan viskejä,
saariviskejä ja sitten Islayn – joka on
myös saari –viskejä. Taitaa olla muita
kin. Näistä saariviskit ovat useimmi
ten tymäköitä ja savuisia, ja Islayn
viskit tunnetaan melkoisen railakkais
ta, savuisen turpeisen jodimaisen me
tallisen tervamaisen runsaista
aromeistaan.
Tuttu maa viskinystävälle on myös Ir
lanti. Sikäläiset viskit ovat pehmeäm
piä, enemmän merimiesten
lämmikettä, kuin skottien myrkyt, joi
ta juodaan kihtilääkkeeksi jääkylmäs
sä linnassa. Jenkkiviskeihin
suhtautumisesta kertonee se, että jot
kut pällit fakkiidiootit ottavat nok
kiinsa siitä, että niitä edes kutsutaan
viskeiksi. Kaiketi sieltäkin saa jotain.
Enpä tiedä. Japanilaisetkin tekevät
viskiä, jopa hyvää sellaista, ja vaikka
ketkä muutkin, mutta SkottiIrlanti –
akselilla riittää varmasti maisteltavaa
pariksikymmeneksi vuodeksi.
Rtuosista kotoisin on Mackmyra, joka
on single malt, ruotsalainen ja ilmei
sesti omaperäinen, eikä välttämättä
edes huono. Tekisi mieli kokeilla. Ja
tehdäänpä viskiä Suomessakin, aina
kin kahdessa paikassa. Porilaisen ra
vintola Beer Hunterin Old Buckia
kehutaan paljon. Saas nähdä miten
sitten, kun olen jo vanha mies.
 Sir Mister Janne

Karl Marx luki tämän otsikon ja tarttui
sitten kynäänsä

Harjoitustöitä ja kuvaarvoituksia lajintuntemustenttiin lukeville. Te saatte
kaikki hylsyn.

Kroisos kirmaa, Ottoa huikkasi; "Lauran opinhalua 
kourivat sitten mua."
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Vastauksia jossain vikalla sivulla tjsp

Bitaseikkailu.
Tämä tarina on tosi.
Keväisenä iltapäivänä joukko innok
kaita villuksia keltaisissa haalareis
saan ja villusfukseja keltaisissa
paidoissaan kantoi yliopiston takana
olevalle parkkipaikalle pysäköityyn
bussiin patjoja ja rinkkoja. Matka Bi
Talle alkoi 9.4.2010..Jännitti! Fuksit,
joille BiTa oli vielä vain tarinoita ja hu
huja, odottivat paljon puhuttua ko
koontumista pullot käsissä täristen.
Bussissa oli hyvin tilaa ja vessakin toi
mi koko matkan – kaikkien odotusten
vastaisesti. Mankan käyttö bussissa
osoittautui vaikeaksi ja huomasimme
kin kuuntelevamme koko matkan
vain yhtä (?) levyä. Tämä ei kuiten
kaan haitannut menoa. Useimmat kes
kittyivät matkan ajan nesteytykseen
ja juhlatunnelman saavuttamiseen,
osa taas keräsi voimia tuleviin koitok
siin unten mailla. Teimme matkalla
kaksi lakisääteistä pysähdystä. Nämä
pysähdykset olivat myös tervetulleita
villuksille, jotka käyttivät ahkerasti py
sähtymispaikkojen toalettitiloja hyväk
seen, työllistivät suomalaisia
hankkimalla ruokaa hamppareiden
muodossa ja täydensivät matkavarus
tustaan yllättävilläkin ostoksilla ku
ten kuivilla herneillä ja ritsalla.
Toisella pysähdyspaikalla oli jopa Al
ko, jonka antimia viiniasiaintuntijan
neuvojen avustamana hankin mukaa
ni. Kaiken kaikkiaan matka sujui hil
peissä tunnelmissa ja perille päästiin
ilman kummempia kommelluksia.
Helsingin päässä niitä sitten riittikin.

Ensimmäiset vaikeudet alkoivat, kun
melkein neljäkymmentä villusta olisi
pitänyt mahtua asuintalon kellariker
roksen kerhotiloihin, joissa jo majaili
BiTalle lähteneitä muiden paikkakun
tien bilsareita. Joku oli selvästi käsit
tänyt MIKROvillukset
pohjoiskarjalaiseksi kääpiökansaksi.
Alkoi rumba. En koskaan saanut sel
ville, kuinka moneen osoitteeseen vil
lusparat jakaantuivat. Ilmeisesti Eeki
majoitti osan porukasta, Symbioosin,
Helixin ja Boan kerhohuoneille rou
dattiin joidenkin villusten rinkat ja
makuualustat, ja alkuperäiselle ma
joituspaikalle Bgrundillekin jäi vil
luksia. Järjestäjät selvästi suosivat jo
muinaisten roomalaisten
harjoittamaa Hajota ja hallitse stra
tegiaa, mutta jokin meni vikaan, sillä
tilanne ei ollut juuri kenenkään hal
lussa. Oman rinkkani raijasin parin
muun onnettoman villuksen kanssa
Boan kerhohuoneelle helsinkiläisen
bolognanpunaisiin (!) haalareihin son
nustautuneen opiskelijan johdolla.
Kyseenomaista kerhohuonetta ei oltu
turhaan edes merkitty BiTamonistei
den karttoihin, olisi ollut liian
helppoa. Saimme kuitenkin majoi
tusisäntämme puhelinnumeron ja
hän meidän. Jännitystä lisäsi se, että
kerhohuoneilla ei oikeastaan saisi yö
pyä. Kaikesta huolenpidosta huoli
matta olimme lievästi sanoen
ärsyyntyneitä, väsyneitä kaikesta ta
varoiden kanniskelusta ja halusimme
tosissamme lähteä iltabileisiin vetä
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mään nektaria naamariin.
Pääsimme bilepaikalle, missä meille
annettiin nimeä vastaan jo mainitse
mani BiTamoniste, johon oli onnistut
tu tulostamaan kivoja harmaita
karttoja, aikatauluyritelmiä ja enem
män tai vähemmän käytännöllisiä oh
jeita. Lauantain aamupalaan ja
päivälliseen oikeuttavat lipukkeet oli
paperin säästämiseksi leikattu niin
pieniksi, että ne meinasi kadottaa heti
kättelyssä. Myös rumaksi ja oudoksi
haukuttu BiTa2010haalarimerkki oli
tässä tervetuliaispaketissa. Tästä pis
teestä sai myös anteeksipyyntöjä, huo
kauksia ja selityksiä stressaantuneilta
järjestäjiltä, jos valitti tarpeeksi.
Success!
14

Iltabileissä oli musiikkia, hienot ko
ristelut ja paljon sokkeloita. Myös yl
lättyneitä helsinkiläisiä oli runsaasti
liikkeellä: ” Ai onks nää jotkut haala
ribileet? Siis en mä tienny?!? Ihihihii
voi ei siis daaaa!” Odotin ainejärjestö
jen esittelykierrosta, jota ei koskaan
tullut. Munakarvoja ei poltettu, eivät
kä mitkään hienot kiertopalkinnot
päässeet eteenpäin – toisaalta, kuka
helsinkiläinen niitä olisi raahannut
seuraavalle BiTalle? Onhan se sen
tään Turussa asti. Tietoisku ensi
vuotta silmällä pitäen helsinkiläisille:
Helsingistä menee Turkuun junia
VR:n aikatauluhaun mukaan 23 yh
teyttä arkipäivisin, Matkahuollon
haun mukaan 50 bussiyhteyttä päi
vässä ja vuokrabusseja on varmasti
enemmän kuin millään muulla paik

kakunnalla. Mekin olimme päässeet
kaukaisesta Joensuusta, satojen kilo
metrien päästä, nauttimaan tästä eri
laisesta BiTasta.
Lähes kaikkien perinteiden loistaessa
poissaolollaan iltabileissä nähtiin har
vinaista herkkua, nimittäin Mr. Mank
ki. Aika tuntui seisahtuvan ja ihmiset
kääntyivät katsomaan, näytti kuin hä
nen haalareihinsa olisi kudottu keltai
sen sijaan kultaa, hänen
olemuksensa hohti arvokkuutta ja ko
kemusta, ihmiset kuiskivat: ”Kuka on
tuo uros?” Tämä kävelevä testosana
kirja veti alppijääkärilasit silmilleen ja
sukelsi juhlahumuun. Kuulemani mu
kaan ihQ Team Testosteroni esiintyi
bilepaikalla huonossa valaistuksessa
ja äänentoistossakin oli jotain fibaa.
Onneksi kuitenkin joensuulaiset, joil
la oli tässä vaiheessa ollut jo 6 (wtf)
mahdollisuutta vuoden aikana seura

ta kyseenomaista miesvoimisteluryh
mää toiminnassa, olivat vallanneet
eturivin, niin toisten biologien ei tur
haan tarvinnut tutustua tähän taide
muotoon.
Taidetta kai sekin, että itse olin jo
Testosteronin esiintymisen aikaan jo
melko kaukana tästä todellisuudesta.
Majoitusisäntäni oli suostunut vie
mään minut nukkumaan, vaikka en
ollut edes poriferannut vielä ja pysyin
tolpillani kohtuu hyvin. Pisteet asia
kaspalvelusta hänelle. Boan kerho
huoneella eli tuttavallisemmin
kertsillä oli tietokone, jossa oli Spoti
fy, ja vuodesohvia joka nurkassa!
Sohvat vain odottivat, että kaatuisin
niiden päälle, enkä sijaltani nousisi.
Kävin kuitenkin pesemässä hampaat
ennen kuin annoin unelle vallan. Ma
joitusisäntänikin lähti vielä jatka
15
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maan bileitä, ja lupasin avata oven
seuraaville majoitukseen saapuville ja
niin teinkin. Ehkä olisi pitänyt jättää
lupaamatta. Toivoin herääväni seuraa
vana aamuna krapulaisen fuksin nari
naan, mutta sen sijaan tuima nainen
tivaa minulta keskellä yötä: ”Ylös siel
tä! Nukutaanko täällä? Mitä sinä teet
täällä?Ei täällä saa olla, heti ulos tääl
tä! Onko täällä muita?” Soitin majoi
tusisännällenikin ja kyselin, että
mitäs vittua. Jampan "onsielläennen
kioltu" ja "neonvissiinaikaherkät
nehälyt"selityksistä ei ollut apua.
Asiakaspalvelupisteet menivätkin sit
ten taas miinukselle. Vartijatäti kuun
teli puheluani vieressä ja toisteli, että
kutsuu poliisit, jos emme poistu pai
kalta. Näimme loppujen lopuksi par
haaksi poistua rakennuksesta ja
suunnata takaisin lähtöruutuun kul
kematta poliisiaseman kautta. Osasim
me jopa reitin Bgrundille ja
pääsimme sisäänkin. Raivasimme it
16

sellemme tilaa, mihin kehtasimme,
kiroilimme kadotettuja tavaroitamme
jonkin aikaa ja kävimme taas rähise
mässä järjestäjille. Seurattuani parit
poriferat Bgrundilla olin taas valmis
unten maille. Mielessä kävi, josko oli
si pitänyt laittaa herätyskello soimaan
niin ehtisi suihkuun aamulla ennen
aamupalaa, mutta nukkuMatti vei ja
minä vikisin. Tai niin luulin; joitakin
ihmisiä ei nukkuminen kuitenkaan
innostanut ja piti kikatella ja hihitel
lä, toiset tykkäsivät räpsytellä valoja
päälle ja pois. Taisipa sinne eksyä
fuksi imurin kanssa (vai oliko se vas
ta seuraavana päivänä?) ja vanhempi
opiskelija kera Villuksen mankan.
Mankka sai tylyn vastaanoton ja sitä
uhattiin väkivallalla, jos se uskaltaa
pitää vielä äänenkin. Melusaastee
seen varautuneena kaivoin laukusta
ni korvatulpat ja nukuin ainakin
muutaman tunnin.
Aamu sai. ”Nukutaan sit vaikka pääl
lekkäin, jos ei muuten mahuta” kävi
kuin kävikin toteen. Pyristelin vieraat
biologit päältäni ja aloin harkitse
maan aamutoimia. Muutkin biologi
toukat liikahtelivat auringon säteiden
tunkiessa ikkunoista itsepintaisesti
sisään. Löysin pari fuksia matkalauk
kuvarastosta ja niitä oli myös eteinen
piukassa. Suihku olisi todella ollut
paikallaan siinä vaiheessa, mutta
SUIHKUT OLIVAT KÄYTÖSSÄ AA
MULLA KLO 810. Ovi oli lukossa.
Käytössämme oli kaksi vessaa. Kuu
lin fuksilta, että neljästä suihkusta
vain yhdestä tuli kuumaa vettä. Ja
kaikki suihkut olivat samassa tilassa.
Kynnys heilua alasti lajitovereiden

turkulaisen ja helsinkiläi
sen biologin kanssa ja
päädyin ottamaan aurin
koa pihalle fuksin kans
sa. Lähdimme Helsingin
keskustaan, sillä semi
naareilla ei tuntunut ole
van meille mitään
annettavaa. Kuulimme
jälkeenpäin, että semi
naarien välissä oli ollut
merkkimyyntiä, josta oli
simme kyllä mielellämme
hankkineet yhden jos toi
senkin helsinkiläisten
niin naaraiden kuin urosten keskuu
merkin haalareitamme koristamaan.
dessa ihan miten sattuu on joillakin
Mutta eipä tarvinnut siihenkään sit
(muttei itselleni) sen verran korkea,
ten laittaa rahaa. Helsingin keskus
ettei tämä juuri suihkumahdollisuus
tassa paistoi aurinko ja
juuri houkuttele. Minun mielestäni jo nokkosperhonen kävi ihmettelemäs
kaisessa majoitustilassa olisi pitänyt
sä keltaisia haalareitani. Minullahan
olla omat suihkutilat sekä miehisille
ei koko viikonlopuksi ollut muita var
että naismaisille osallistujille. Helsin sinaisia housuja kuin haalarit, sillä
kiläinen ratkaisu tähän ongelmaan
olin lähtenyt opiskelijatapahtumaan
oli nyt hajaannuttamisen sijaan kes
enkä Helsinkiin bilee. Odottelimme
kittäminen: Kaikki osallistujien käy
muita villuksia saapuvaksi keskus
tössä olevat suihkut olivat
taan. Kävimme rei'ittämässä fuksin
Bgrundilla. Niitä oli neljä ja vain yh
päätä ja ravitsimme itsemme kiina
destä tuli kuumaa vettä. Ja niissä sai laisella ruualla (ei Tennispalatsissa,
käydä vain klo 8 – 10.
ei Lasipalatsi... vaan) Kinopalatsissa.
Sen jälkeen siirryimme Molly Malo
Pääsimme kuitenkin krapulasta ja
nesin terassille ja mietimme, kuinka
suuresta vitutuksesta huolimatta läh mukavaa olisi ollut aloitella ennen il
temään aamupalalle. Ruoka oli hyvää tabileitä yhdessä muiden biologien
ja sitä oli paljon. Kahvia ei kuiten
kanssa samassa paikassa. Tällaista
kaan aamupalalla tarjoiltu, mikä oli
mahdollisuutta meille ei kuitenkaan
hieman ikävää. Urheimmat siirtyivät
ollut järjestetty. Myös saunan puut
kuuntelemaan seminaareja ja toiset
tuminen itabileistä oli kova takaisku
taas metsästämään yöllä kadonneita
ainakin allekirjoittaneelle. Hukutim
tavaroitaan mm. viinapulloa, pyyhe
me murheitamme Kaisaniemen puis
kassia ja tyynyä. Itse keskustelin päi tossa pussialkoholeihin ja menimme
vän strategiasta Jallun ystävien,
kuudeksi Unicafeen ruokailemaan
17
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(”tääl voi käydä hei kolmosruokailus
sa!!!”). Useimmat taisivat kierrellä Hel
sinkiä sekalaisissa porukoissa ennen
ruokailua ja ruokailun jälkeen osa
suuntasi samantien illan bilepaik
kaan, joka kuulemani mukaan oli ”se
misti varattu” bitalaisille. Oma tieni
vei helsinkiläisen biologin kämpille
Töölöön, missä vietimme etkoja, joissa
oli osallistujia Helsingistä, Turusta ja
Joensuusta. Tämä oli varmaankin reis
sun eniten biologitapaamishetki, sillä
pääsin tutustumaan uusiin biologei
hin, keräsin kohteliaisuuksia kuten
”Ai ootsä Porist päin? Ku et sä oo yh
tään sellanen ilkee!” ja verestin viime
BiTojen muistoja vanhojen tuttujen
kanssa.
Mascotissa olin käynyt ennenkin ja
18

kun pääsimme paikalle sekabiologi
joukolla yhtä ilmaisjakelulehtilaukkua
rikkaampana, oli suuri joukko villuk
sia jo lähdössä jatkoille Viikkiin ja toi
set taas eivät olleet enää
humalatilaltaan tunnistaa tuttuja.
Kävin Maskotissa vessassa. En koke
nut Maskottia enää houkuttelevaksi,
kun kaveri ilmoitti, että kolmen kort
telin päässä on synttäribileet, joissa
on enemmän ruokaa ja juomaa kuin
he pystyvät kuluttamaan. Sinne! To
verikseni lähti Se Turkulainen, ja me
nimme auttamaan hädässä olevia.
Seuraamme liittyi myöhemmin Turku
laisen kaveri HelsinkiEspoo ja sitten
vielä pari muuta kuokkavierasta. Oli
hyvät synttäribileet, BiTabileistä en
tiedä mitään.

Paluumatkani Viikkiin oli sekin yhtä
juhlaa. Ensin kiertelin Kalliota mel
kein tunnin, sillä joku oli vaihtanut tei
den paikkaa minun ollessani bileissä.
”Vad är det med den där haalari? Ta
lar du svenska?” huuteli joku paikalli
nen alkuasukas haalareideni värin
hämäämänäi. Sitten löysin Hämeen
tien ja pysäkin, jolta Viikin yöbussit
kulkevat. Bussin tuloon oli kuitenkin
vielä melkein puoli tuntia aikaa. Katse
lin vielä ohjetta BiTamonisteesta: ”Pai
na stoppia Latokartanon Alepan
kohdalla” Helppo nakki, ajattelin vielä
bussiin hypätessäni. Painoin Alepan
kohdalla nappia ja jäin pois seuraaval
la pysäkillä. Lähdin kävelemään. Lin
nut lauloivat metsikössä kuin
viimeistä päivää. Väistelin jäätyneitä
lätäköitä ja kävelytie muuttui hämä
räksi hiihtopoluksi, hiihtopolku muut
tui rikkinäisiksi puuportaiksi (”Ei
talvikunnossapitoa”), jotka kapusin
ylös, sillä niiden päässä oli asutusta
(opiskelijaasunnot, here I come!). Ne
olivat kuitenkin tavallisia kerrostaloja.
Missä ovat kaikki tienviitat kun niitä
tarvitsee? Miksi olin jo ottanut piilo
linssini pois? Ihmisiä ei näkynyt mis
sään ja autojakin oli vain
parkissa.Väistä toiselle puolelle katua,
toisella puolella on epäilyttävän näköi
nen auto. Miksei kännykän GPSpai
kannin kerro mihin pitää mennä?
Miksei näistä kartoista ole mihin
kään? Taksitolppa! Kiiruhdan risteyk
seen, jossa auto on pysähdyksissä.
Katson kylttejä ja löydän ne kännykän
GPSkartalta, mutten BiTamonistees
ta, miksii? Autossa on mies, mutta
hän ei ole taksikuski. Hän nousee au
tosta ja heittää lehtiä lehtilaatikkoon.
”Hei..?” ”Voinko auttaa?” ”No ku tart

tis Viikkiin päästä...” Näytän karttaa
herrashenkilölle ja hän sanoo ”Hyp
pää kyytiin.” Ei tämä mikään kaheli
ole, vaikuttaa ihan normaalilta ihmi
seltä...hän on lehdenjakaja! Ja hän
heitti minut Viikkiin hyvää hyvyyt
tään. Mitä ihmettä? Olinko vahingos
sa siirtynyt johonkin outoon
rinnakkaistodellisuuteen, jossa hel
sinkiläisiltä saa apua? Joka tapauk
sessa, olin lähtenyt Helsingistä
kaverin luota klo 3 ja vähän ennen
aamuviittä iskin pään tyynyyn B
grundilla ja lupasin itselleni herätä
aamulla suihkuun. Viimeiset rymyäjät
tulivat viiden paikkeilla majoituspai
kalle ja nukahtivat viime yöhön ver
rattuna melkein heti.
Heräsin, menin suihkuun ja pesin
Helsingin pölyjä pois kaikessa rauhas
sa, sillä kukaan muu ei käyttänyt ah
niin kätevää suihkumahdollisuutta
hyväkseen. Aamu parani entisestään
kun Bgrundin keittiön jääkaapissa
oli lauantain aamupalalta ylijääneitä
karjalanpiirakoita, ämpärillinen mu
navoita, pari kulhoa salaattia ja tonni
kala sekä kasviskolmioleipiä.
Kahviakin keitettiin. Sunnuntain val
jetessa muutkin majoitustilassa nuk
kuneet biologit heräilivät. Suuri Ari oli
turkulaisten aamun puheenaihe: ”Se
oli jättäny meille viinapullon!” ”Ylistet
ty olkoon Ari!” ”Siis kuka Ari?” ”En mä
tiiä! Varmaa joku tosi hyvä tyyppi!”
Krapulan ja vastakeitetyn kahvin
tuoksu leijaili ilmassa ja bitalaiset ki
rosivat kilpaa koko reissua ja hamusi
vat kiertopalkinnoiksi melkein mitä
vaan seiniltä ja pöydiltä kostaakseen
kurjan kohtalonsa. Aamupalaa vedet
19
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tiin nassuun niin paljon kuin vaan
mahtui sillä ”me ollaan maksettu täs
tä!” Turkulaiset lupasivat pitää ens
vuonna paremman BiTan, mikä ei
vaadi paljoa. Tämän vuoden BiTa oli
ihan pohjanoteeraus. Ystäväni Se Tur
kulainen hihitteli sunnuntaina lähties
sään ”Ei tästä reissusta jääny käteen
ku kuivia herneitä.”

odotellessa. Kotimatka sujui väsyneis
sä tunnelmissa elokuvia katsoen. Var
kauden ABC:lla krapulaisia biologeja
viihdytti käsidesilaite: ”Laita käsi tän
ne” ”spruit!” ”hihihii” Jatkoimme kohti
Joensuuta ja kiitimme kuskia ja vä
hän kaikkia taputuksilla. Perillä fuk
sit vielä lähtivät Bitakebabille, kun
eivät olleet ehtineet Helsingissä käy
dä. BiTajatkoista en tiedä (oliko niitä
edes?), sillä menin kotiin nukkumaan
Mikrovillukset olivat kuivien hernei
den lisäksi taas monta kokemusta, yh vain herätäkseni levottomista unista.
Mitä minulle on tapahtunut, ajattelin.
tä liikennemerkkiä ja kultaista
vasikkapatsasta rikkaampia. Ja taisi Se ei ollut unta. BiTa oli ohi.
vatpa fuksit kaivella kuolleita eläimiä Kirjoittanut Auntie Monica
kin mukaansa bussin lähtöä

20

Cultural learnings of Canada for make
benefit glorious ainejärjestö on Mikrovillus.

1. Kaupassa tuotteiden hintaan lisätään kassalla 13%. 13% ei kuitenkaan
lisätä alkoholijuomiin, vaan hinta on se mikä näkyy. 13% kuitenkin lisätään
ravintolaannoksiin. 13% ei kuitekaan lisätä baareista ostettuihin
alkoholituotteisiin.
2. Vedessä maistuu kloori. Johtuu veden huonosta laadusta.
3. Lääkkeitä saa ostettua mistä kaupasta tahansa; toisaalta apteekeista saa
lääkkeiden lisäksi myös mm. autonrenkaita, maitoa, vaippoja, sarjakuvia ja
haravoita.
4. Ranskalaiset vaihtarit ovat outoja ja epäilyttäviä, mutta asiallisia. Kanadan
ranskalaiset sen sijaan ovat usein aika koppavia.
5. New Brunswick on Kanadan Tarvaala; koko muu maa pitää paikkaa
landepaukkujen heinälatona täynnä sivistymättömiä punaniskoja.
6. Suklaamaitoa myydään 5 litran paketeissa.
7. Wayne Gretzkyllä on oma viinilinjastonsa, n:o 99, joka tuotetaan Niagaran
niemimaan viinitilalla. On ihan hyvää, muutenkin kuin vain nimessä.
8. Musiikki on täällä ihan paskaa viimeisintä hiphop/pop/hippop/RänB:tä.
Älköön tämä musiikki koskaan rantautuko PohjoisKarjalaan.
9. Puheet pahasta talvesta olivat valetta.
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10. “How are you?”tyylinen moikkailu on täällä yleistä. Vastaus kuuluu:
“Good, and you?”; älä ala selittämään miten sinulla oikeasti menee.
11. Oravat ovat täällä harmaita (grey squirrels).
12. Roskat heitetään täällä kaikki samaan roskikseen: biojäte, sekajäte,
lasipullot, metalli ja kyllä, jopa käytetyt paristot. Toisaalta julkisilla paikoilla ei
oikein tahdo koskaan löytää roskista.
13. Saunat ovat kuin huonoja ruotsalaisia saunoja: korkeintaan 40 astetta ja
kiukaalle ei saa heittää vettä.
14. Kaljasta ei tule känniin.
15. Kaksoisolento on löytynyt seuraaville henkilöille: Toni Sairinen, Markus
Eskelinen, Sini Aspelund ja Paul Fryer (mantsan laitokselta).
16. Vessa vedetään joko automatisoinnilla tai vivusta vesitankin kyljestä, ei
päältä.
17. Dollarin rahan yleisnimi on Loonie, koska rahassa on kuikan (Loon) kuva.
Kahden dollarin tuttavanimi taas on Toonie.
18. Postilaitos on hitain mihin olen törmännyt.
19. Kaljapullonkorkit avataan kädellä kiertämällä: suomalaisen tunnistaa siis
avaajan tottuneesta käytöstä.
20. Montrealin käyttökelposin kirosana on “Calice” tai “Tabernacle”. Kokeile:
saat varmasti päät kääntymään.
21. Noin neljännes tämän yliopiston opiskelijoista on epäkypsiä moukkia,
jotka ansaitsisivat kunnon uiton kusirännissä.
22. Ruoka on loppujen lopuksi hyvin amerikkalaista.
23. Paikalliset pöllöt vastaavat ja tulevat yöllä aika lähelle riippumatta siitä,
kuinka surkean pöllöimitaation kiekaiset omasta kurkustasi. Playbackia ei
tarvita.
24. Täällä ei ole yötöntä yötä. Ei olla tarpeeksi pohjoisessa.
25. Pesukarhut,
haisunäädät,
metsämurmelit,
turpiaalit, kotkat ja
peurat tosiaan ovat
takapihan elukoita
täällä.
Täällä Iivari Laakkonen,
Fredericton.
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Tieteelle uusia lajeja
Einige neue Arter für Wissenschaft
Herrdoktor Iivari

Viime aikoina on eri puolilta maailmaa löytynyt tieteelle täysin uusia lajeja.

Halolla Päähänlehden journalistit ovat tästä syystä hyvin ylpeitä voidessaan
esitellä nämä uudet taksonomiset tulokkaat uutisten aallonharjalla, aina
ennen muita. Pitemmittä puheitta, olkaa hyvä.
Lämpömittarit (Thermotriae)

Näitä lähes kosmopoliitteja mittareihin (Geometridae) lukeutuvan alaheimon
edustajia on ensilöytymisensä jälkeen todettu jo lähes kaikilta mantereilta
Australiaa lukuun ottamatta. Lämpömittarit suosivat paikkoja, joissa

vuorokauden lämpötilavaihtelut ovat suuria. Kaikki tähän asti löytyneet lajit

ovat kokoharmaita ja lukeutuvat mikromakroperhosiin. Tiedeyhteisö odottaa
löytävänsä lähiaikoina myös muita samankaltaisia mittarilöytöjä.
Turpasaunio (Matricaria haluukkoturpaanoides)

Mielenkiintoinen löytö saunioiden saralla tulee tällä kertaa PohjoisAfrikasta,

jossa kasvin on todettu kasvavan karuissa kivikoissa. Turpasaunio on kokeissa
todettu hyvin myrkylliseksi ja omaavan nokkosmaisia polttiaissoluja, mutta
sehän ei ole estänyt paikallisia käyttämästä turpasauniota

kansanparannuksessa jo satoja vuosia. Kasvi on nimetty latinaksi löytäjänsä,
SaudiArabialaisen kasvitieteen tohtorin Muhammad Halukkosturbaanin
mukaan.

Kuumuna (Goomba goomba)

Alias maakunen. On ihme, että tämä kotelosieniin lukeutuva eliö ei ole tullut
tieteelle tutuksi aikaisemmin. Kyseinen sieni on nimittäin löydetty paljon

tutkitulta vuorovesitasangolta Fundyn lahden pohjukasta, Miramichijoen
suistosta missä kuumuna elää kommensaalina paikallisten haikaroiden
haaroväleissä operoiden hiivasienen tavoin aiheuttaen joskus pahojakin

tulehduksia. Kuumunan lisääntyminen on sidoksissa vuorovesiilmiöön. Poliisi
tutkii asiaa.
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Ruohohanukka (Cornus jewbileum)

Vielä ei ole liian myöhäistä pelastaa tätä vain

Gazan kaistaleella esiintyvää harvinaista kasvia!
Löytö tehtiin viime kesänä muuan israelilaisen

amatööribotanistin johdosta, joka nimesi kasvin
sen omalaatuisen ulkomuodon perusteella.

Kasvi on ikävä kyllä häviämässä laajan hylsyistä

johtuvan maaperän metalloitumisen takia, koska kasvi suosii vähämetallisia
hiekkamaita. Tässä kauniissa hanukassa voi tulevaisuudessa piillä

mittaamattomia lääketieteellisiä
löytöjä.
H

Viverra pubis

Viime tapaninpäivänä tehtiin uusi
havainto ennen tieteelle

tuntemattomasta sivettikissalajista
LuoteisIntiassa, missä

tutkimusryhmä oli keräämässä

aineistoa paikallisista kädellisistä.

Havainto tehtiin yökameroilla, jotka oli

aseteltu puiden juurille. Hävetti taltioitiin laskeutumassa puusta kakalle
juurakkoon, ilmeisen vaivaantuneen ja aran näköisenä, kommentoi

tutkimusryhmä. Kuultuaan rasahduksia hävetti panikoi ja pakeni takaisin
puuhun. Elävää otusta ei ole vielä saatu tieteen leikkuupöydälle.
Vohvelieläimet (Whofamecium)

Nämä yksisoluiset eliöt löydettiin sattumalta, kun eräs amerikkalainen
perheenäiti haastoi ruokajätti Dunkin Donutsin oikeuteen saatuaan

vatsavaivoja syömistään vohveleista. Nyttemmin näiden pienten yksisoluisten
aitotumallisten on todettua aiheuttavan helikobakteeriinfektiota vastaavia

vatsaoireita, jos aamupalavohveleita ei kypsennetä kunnolla. Vohvelieliöidet
on myös todettu suosivan Ealkuisia aromivahventeita ja säilöntäaineita,
tehden tehdasruuan erittäin otolliseksi väliisännäksi.
24

Antibakteerit

(Antibacteria)

Kukaan ei odottanut

kokonaan tieteelle uutta
bakteeriluokkaa
löydettävän

ydinvoimaloiden

uraanijätteestä. Tämä

uskomattoman kestävä
bakteeri elää ja

kukoistaa nimenomaan
U235 fissiotuotteissa,
ja sen on todettu

tuhoavan tehokkaasti muita bakteerikantoja laboratoriokokeissa. Joissain

tapauksissa teho on ollut monia kaupallisia desinfiointiaineitakin parempi.
Antibakteerien laajempaa käyttöä estää kuitenkin niiden suuri

radioaktiivisuus sekä korkea mutaatiotaajuus, joka voi hyvin nopeasti johtaa
patogeenisten kantojen syntyyn. Onneksi Suomeen ei olla kuitenkaan

rakentamassa yhtään uutta ydinvoimalaa. Eikun sori, se olikin vaan tsoukki.
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Nimettömäksi jäävän ihmisen kannanotto Kopilla jatkuvasti tapahtuvaan
kortinpeluuseen. Eikös siitä voisi jakaa opintopisteitä. Kaikki vaan pelaa
samoja pelejä koko ajan. SHANGHAI aahhahahaha KATO mulla on kakkonen
täällä ja sitten ois tämmönen kakkonenkin! YÖK!
No siis oikeesti hei, kuinka monet kortit koululle tarvitaan? Eikös joku
käsitaidoissa voimallinen jediritari voisi nopeasti taikoa meille metalliset
pelikortit? Ensinnäkään ne eivät kuluisi, ja sitten ne olisi helppo heittää
karatetempulla tyhjänpuhujien otsalohkoon.
T: Tyhjänpuhuja
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Rly Missin' U!

Mun fuksivuosi lähestyi loppuansa ja

Mä muistan vieläki ensimmäisen

ehdin pelätä, et lähet johonki

kerran ku näin sut. Sä olit niin varma
asemastas ja ootit vaan meitä pieniä
fukseja. Sun silmissäs kipunoi ja olit

suorastaan liekeissä, kun me alettiin
viihtymään yliopistolla ja juomaan

kahvia kopilla. Aluks mä pidin sua

outona, siis tosi outona, enkä mä ois

voinu kuvitellakaa et kukaan, joka on
kiinnostunu naisista, voi pukeutua

noin. Ja ne sun jutut sitte – ne onki jo
ihan oma lukunsa! Jotkut sano, että
sä vietit yöski ylpällä. Mäki aloin

kävi ilmi et sun tarvii muuttaa. Mä jo
kauaski. Onneks uus paikka löyty

vanhan läheltä. Tuli kesäloma, ja mä
lähin pois Joensuusta. Jäin

kaipaamaan sua ja näin susta monia
unia. Onneks syksy tuli taas pian ja
päästiin taas näkee. Olit asettunu

uuteen paikkaan ja nautit olostas. Mä
huomasin ihailevani sua, olit

saavuttanu niin paljon, mut et silti
ollu pää pilvissä ja olit aina reilu

kaikille. Mä halusin olla niinku sä.

uskoo niihin juttuihin, ku tuntu että

Toinen vuosi meniki sitte pitkälti

kumman syystä pitää sun seurasta ja

saavuttaa sen kaiken ku säki.

sä olit siellä aina . Mä aloin jostain
huomasin istuvani kopilla yhä

useemmin ja useemmin. Yleensä siel

oli jotai muitaki bilsareita, jotka tietty
vähä häiritsi, mut oli siinä silti
mukava kahvitella.

Mä aattelin, et sä oot vähän sellasta

hiljasta tyyppii, mut lähit sit kuitenki
syysexcullekki mukaa. Ja keväällä
BiTalle. Olitki oikee bilehile!

Vanhemmat opiskelijat kerto vähän

koulun parissa, sillä halusin kovasti
Oltiinhan me sentään pariin otteeseen
varakopillaki viettääs iltaa, mut ei me
nähty niin tiiviisti ku mun ekana

vuonna. Musta tuntu et me oltiin

jotenki etäännytty ja oltiin enää vaan
sellasii hyvänpäiväntuttuja. En mä

osannu oikee enää sanoo sulle mitää

ja säki vaa puuhasit omia juttujas. Ei
mua hirveesti ees harmittanu, ku
lähin kesälomaks taas pois.

naureskellen, et sä olit ollut aikoinas

Syksyllä joku asia oli muuttunu ja me

kyl tallella, sillä musta sussa oli

väleissä. Koppiki saatiin takas ja

aika kova menemään. Sun taidot oli
edelleen jotain tosi vetävää.

oltiin taas niinku paremmissa

päästiin taas istuskelee sinne ihan ku
vanhoina hyvinä aikoina. Mä aloin
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käymään ylpällä melkee joka päivä,

kahvia kopilla? Kenelle mä kerron

ihan yhtäkkiä, joidenki bileiden

samanlaista ku sä...

ihan vaan nähdekseni sut. Mut sitte,
jälkeen, sä olit vaan lähteny. Kukaan

ei tienny minne. Sua etittiin fuksien ja

KÖPI, JOS LUET TÄN, NI TUU

mut ei missään! Vaan Desperate oli

MULLA ON OIKEESTI IKÄVÄ SUA!

vanhempien opiskelijoiden kanssa,

jäljellä. Olinks mä tehny jotain pahaa
ansaitakseni tän? Miks sä hylkäsit
mut? Kuka nyt juo mun kanssa

Taas joku
bitakuva,
tsiigatkaa
miten hyvä
palvelu!
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huoleni ja murheeni? Ei oo ketään

TAKAS!
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A Novel Pathway Links Sock Color and Lab Success Rate: a
Practical Perspective and Further Analytical Interests.
Livari, L.1, Sipulitee, M.1, Mocca, J.2, Kuningaspingviini, MJ.2
& Mart, W.AL.2
1: Hockey University of SeOnSiinä! Maine, US. 2: HK Ruokatalo
arboreal institute, Paskapoo formation, Niagara.
Keywords: kukahan tätäkin lukee.

Abstract:
Lab success is very important in science. Many unseen forces however
counteract this noble attempt to pass PhDs and get results to write papers,
and shit. Here we will determine the relation of sock color to lab success
rate. We used manymany techniques, of which Vulcan nerve pinch proved
to be most useful in lab meetings and for general amusement. In conclusion
we found that sock color does affect lab success, but also that we suck at
table tennis and that nobody listens to techno. Also, we found yet another
kinase! How exciting.
Introduction:

By over two millenniums of laboratory
research, mishaps and spontaneous

failures have hindered the progress of
science. Many attempts have been

made to shed light to the yet obscure

factors that contribute to epic fail. So
far, scientists have suggested f. ex.

CIA, planet position, aluminum foil

caps, Icelandic ash, communists and

even Mamba song as the leading cause
of lab unluckiness. In recent year,

some interesting discoveries have been
made to determine lab anomalies

(Mengele & Goebbels 1997) as well as
to produce a cure for the problem
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cancer, were subjected to
antigoat MMP2

treatment, with Luciferrin
results gathered by

Confocal imaginary

stacks to produce a 3D
image, which was cool
(Fig. 2). Alcian blue

staining protocol followed
the standards set by

Muumilimppari et al.
(Cold Blood Monkey 2000). This has,

exposure. The results

hoverer, led to only a slight increase in

gathered were subjected to an array of

already mentioned factors, little

searching and underfur analysis that

the laboratory success. Besides these
research in done to analyse a yet
unknown, but widely discussed

success determinant: sock color. In

this article we will test the pathways
linking sock color and lab success
rate.

Matherials & Methanols:

We probed sock color with RNA

interference and analysed the results
with random FLYBASE search to

produce 13 similar sequences from
Drosophila molotin and related
species. These sequences were

analyzed with CLUSTALW maximum
parsimony to produce a bootstrap

phylogenetic tree (Fig.1). Some other
results, mainly related to cervical
30

(1898) with a 3 day

secondary modifications, ortholog

ultimately led us to being banned from
Suomi24 forums because of
provocative comments.
Discussion:

Out of our experiments we found that

sock color has an effect on lab success
rate! So far, 2 day old white Sidoste or
just washed salmon coloured Pirkka

socks ensured a slight increase in lab
success rate. One massive MMP8
activity was recorded with SDS

PAGE/gelatinase suggesting a large

increase in lab success with a certain

sock made in Taiwan. Sadly, data was
lost because of photo bleaching, so no
names now. Our other analyzes

revealed a hypothetical pathway (Fig.

Now, it seem that a
long vacation in

somewhere warm
coupled with

enjoying Vappu

properly activates a
proactive kinase
pathway (NO

STRESS/5K) that

upregulates LS3K

and promotes SrP
3) that in the future can be used to

produce a knockout sockmodel: sock
related protein (SrP19) activates a
GPCRa on the cell surface that in

synthesis and

release, resulting in

feelgood.inc. Further research is
needed.

turn stimulates PDA to release SER
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KYSY MEILTÄ, ME ARVAAMME
MINÄ OLEN TÄYSIN KEHITTYNYT ITSENI TIEDOSTAVA KEINOÄLY, JOKA
KYKENEE RATKAISEMAAN KOLMESATAA MILJOONAA LASKUTOIMITUSTA
SEKUNNISSA JA PUHUU MONOTONISELLA ROBOTTIÄÄNELLÄ TÄMÄNKIN
VIRKKEEN:

Voiko vesilasilliseen vettä
hukkua?

kokeilemaan, voiko Pielisjokeen
hukkua.

Keuhkoista vedellä on taipumusta

Ei. Tämä on legendaarinen myytti,
josta ei ole minkäänlaista tieteellistä
näyttöä, käytettiin paremman
parrankasvun kriteerinä sitten
seksikkyyttä, pituutta tai nopeutta.
Samoja asioitahan nuo ovat. Ei oo
häpee olla nopee. Kävin kuitenkin
ratsastamassa halki loppumattomien
Mustien Örkkiarmeijoiden, ja
komentoteltasta löysimme Yön
Mustan Prinssin. Hän spekuloi, että
säännöllinen ajaminen voisi
stimuloida verenkiertoa ja sitä kautta
edistää parrankasvua. Asiasta ei
kuitenkaan ole mitään tieteellistä
näyttöä, karjaisi hän, ja löi
teräshanskan verhoamalla nyrkillään
karttapöytään, jolla olevalla kartalla
suunniteltiin valonvoimien joukkojen
lyömistä ratkaisutaistelussa.
Ratsastin pois Empirismin Valkoisella
Yksisarvisella ja poltin
kysymyspaperin tuhkaksi, etteivät
aarnikotkien selässä ratsastavat
vähäkääpiövakoojat saisi sitä kautta
arvokkaita tietoja.

Kyllä voi, kaikenlaisilla ikävillä
tavoilla, jos hukkumisena käsitetään
sellainen kuolema, jossa veden
joutuminen hengitysteihin teilaa
ihmisen. Ensinnäkin kyseinen iloinen
perhetapahtuma saattaa laukaista
refleksin, jossa kurkunpää sulkeutuu.
Tällöin saattaa käydä ikävästi niin,
ettei sinne keuhkoihin sitten enää tule
happeakaan, elimistö sanoo skriits ja
plöts, kuolet. Keuhkoihin joutuva vesi
tuhoaa alveolit ja lopulta syntyy
ödeema, johon voi hyvinkin kuolla.
Tämä voi tapahtua pitkäänkin veden
hengittämisen jälkeen.
myös imeytyä; en kyllä tiedä riittääkö
2 dl enkä tässä humalan vaiheessa

jaksa selvittääkään, mutta mikäli veri
laimenee tarpeeksi, niin punasolut
kuolevat. Riippunee siitä, mikä on
veren tilavuus ja missä vaiheessa

hypotoninen shokki sitten iskee.
Keuhkojen täyttyminen vedellä on
vain yksi tapa hukkua. Nuo
muutkaan eivät kuulosta mitenkään
mukavilta tavoilta kuolla, joten
parempi ehkä olla kokeilematta. Älä
siis hyppää Suvantosillalta
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Kasvaako parta paremmin
jos sitä ajaa?

Miksi
pyörätiessä/jalkakäytävällä
on asfaltissa
poikkisuunnassa
railoja/halkeamia? Luulin
että ne johtuvat roudasta.
Kaverini taas väittää, että
railoja syntyy, kun asfaltti
tehdään pätkissä...mutta että
kymmenen metrin pätkissä?!
Miten on?
Rakas kyselijä:
Asfaltti voi hajota monella eri tavalla.
Asia lienee helpointa hahmottaa kun
ajattelee, että asfaltti on vain maan
päälle laitettu aika painava, tiiviiksi
jyrätty matto. Se koostuu sorasta ym.
kiviaineesta sekä bitumista, levitetään
tielle hyvin kuumana ja jyrätään – sitä
ei siis ainakaan lätkäistä missään
valmiissa pätkissä. Se, mitä maassa
tapahtuu, vaikuttaa asfalttiin. Vesi,
routa, autot, kukkaset – kaikki
vaikuttavat asfalttiparkaan. Se on
surkea raukka. Railot johtuvat
useimmiten joko eroosiosta alaisessa
Rasisti
valmistautuu
sortoretkeen
>

maaperässä tai juurikin roudan
aiheuttamista jäälinsseistä.
Routavauriot voivat syntyä miten päin
tahansa, fillaristille ikävimpiä lienevät
esim. Vesikolta Valintatalolle päin
poljettaessa tutuksi tulevat
pitkittäisrailot, jotka johtuvat siitä,
että jäälinssi laajenee enemmän tien
keskellä kuin reunoilla, jolloin tien
keskiosan pullistuvat ylöspäin. Näin
sanoo tikkaremmi. Skraidut johtuvat
siis joko vedestä tai useimmiten
roudasta.

Miks munkin tarttee dokata
vappuna vaikken tahtoisi :(

Lapsi hyvä! Eihän sinun toki tarvitse.
Voit nauttia vapusta aivan selvinkin
päin! Muista, etteivät kavereidesi
edesottamukset mitenkään sido
sinua. Streittaaja ei sekoile. Ota
itseäsi niskasta kiinni ja vietä selvä
vappu. Valitettavasti frendisi eivät
kuitenkaan jaksa katsella sinua, kun
olet selvinpäin, joten ota hatkat kun
vielä voit. Nössö. Tissiposki.

Aslakin kuvien ratkaisut:
Kansi: Sylvia communis

Kuva 1: Turdus viscivorus

Kuva 2: Callidium violaceum
Kuva 3: Triglopsis
quadricornis

Kuva 4: Pterophoridae
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Muistipaperia vappua varten:
Nimi (suku, jos saatu selville):
Siviilisääty:
Muistitteko: K ____ E _____
Uudestaan: K ____ E _____
Hävettääkö: K ____ E _____
Mistä:
Mihin:
Todistajia: K ____ E _____

