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Päätoimittaja paasaa taas:
Noniin, kello on kohta kuusi ja tähän pitäisi
vielä jotakin rustata... Ainakin ulkona on jo valoisaa ja kolmen tunnin päästä alkaa luento.
Tällä halolla ei ole teemaa, sellaista ei ehditty keksiä. Mutta tämä halko on taas värillinen
johtuen Mikrovilluksen rahahuolista: ei tiedetä
minne sitä rahaa tunkisi kun sitä on liikaa...
(Onko juuri sinulla hyviä ehdotuksia? Jos on,
hallitus varmaan mielellään kuuntelee...)
Halon taittamisesta sen verran että kiire meinasi
tulla, mutta nyt näyttäisi siltä, että kaikki onnistuu suunnitelmien mukaan ja voin viedä halon
painettavaksi tuossa seitsemän tunnin päästä (ellei ohjelma nyt sitten kaadu tai jotakin...). Kiire johtui varmaankin hunosta deathlinen valinnasta ja muusta vätystelystä. Eilen ehdittiin vielä
hankkia aineisto toiseen minun kirjoittamistani
artikkeleista, vaikka muutaman tunnin metsäreissun aikana olisi kyllä ehtinyt kummasti taittaa
tätäkin lehteä. Mutta metsässä on mukavaa käydä.
Krapula oli tänään, tai siis eilen ihan armoton,
mutta se parani siitä kyllä ja loppujen lopuksi taittaminen näyttäisi onnistuneen. Mahdollisia virheitä tms. pyytelen jo valmiiksi anteeksi,
mutta mua väsytti.
Heh, aika veikeä fontti löytyi, mutta kirjotettavaa ei meinaa tulla mieleen enää. Mitään kunnon
paasattavaakaan ei tule enää mieleen niin taidan
tästä mennä nukkumaan...
Nauttikaa Halosta, moni ihminen on nähnyt paljon
vaivaa sen eteen! Kiitos muuten vielä tuhannesti
näille monelle ihmiselle, tosi paljon tuli asiaa
tällä kertaa eikä tarvinnut peräänkyselläkkään!
UusiVanha Halkovastaavanne Aslak.
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Hyödyttääkö?
Ainejärjestöhommissa on tullut kuluneena talvena pohdittua erinäisten asioiden
hyödyllisyyttä. Mitä Villus hyötyy ammattiliittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä?
Entä ylioppilaskunnasta? Miten ainejärjestön rahoja tulisi käyttää, jotta niistä hyötyisi mahdollisimman moni? Vielä terävämpiä hyötynäkökulmia tulee pohtineeksi
vaikka silloin, kun meidän hyväksemme järjestettyihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
ilmaantuu paikalle vain kourallinen Villuksia. Bilsan laitoksella on kuitenkin kolmisensataa pääaineopiskelijaa. Oliko ainejärjestötoiminnasta taas mitään hyötyä?
Kysymys hyödyllisyydestä on hiipinyt yksityiselämäänkin. Talven synkkyydessä opintojensa alle musertuvaa biologia ei lämmitä edes ystävät. Heitä
tuskin kiinnostaa bilsarin huolet ja ahdinko. Onko ystävyydestä mitään hyötyä?
Francis Galtonin – Charles Darwinin serkku ja tiedemies itsekin – kerrotaan
epäilleen jo 1800-luvulla, että tulevaisuudessa ihmiset tulisivat pitämään luonnonvaraisia eläimiä hyödyttöminä. Galton serkkuineen lahoaisivat kauhusta,
jos tietäisivät ettei biologien kasvi- ja eläinlajintuntemusta pidetä tiedekunnassamme niin kovin tärkeänä. Ainakaan opiskelumahdollisuuksien ja -välineiden ja niitä huoltavan henkilökunnan vähentäminen ei meitä hyödytä.
Mutta olisiko tavallisesta biologian opiskelijasta kenellekään mitään hyötyä?
Mikrovillus on nyt Botanian Ystävä ja toivon jokaisen kolmensadan bilsarin tekevän
kerrankin jotain hyödyllistä ja osallistuvan talkootyöhön Botanian pitämiseksi pystyssä.
Biologian
laitoksen
pitäisi
vielä
löytää
ystävä,
joka
huoltaisi, hoitaisi ja täydentäisi demosalien kasvi- ja eläinnäytteet. Mielellään
tietysti
puoli-ilmaiseksi,
hyötymättä
siitä
itse
mitään.
-Jesse

“Onko tästä mitään hyötyä? – Ja mikä helvetti se edes on?”
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ILTA ~HALKO

Lyhyt ilo: Räkäposkella-hiihdon voittajajoukkue
dopingepäilyn kohteena.
Helmikuussa perinteisesti järjestetty
Räkäposkella-hiihtotapahtuma on saanut dramaattisen käänteen. Toiseksi sijoittunut joukkue
on vaatinut Itä-Suomen poliisilta tutkintapyyntöä. Joukkue perustelee vaatimuksiaan havainnoilla, joiden mukaan voittajajoukkue
olisi kisan aikana käyttänyt kiellettyjä suorituskykyä parantavia aineita.
Eräs 2. joukkueen kilpailija oli esimerkiksi ollut todistamassa tilannetta, jossa Estrotesto-joukkueen tähtihiihtäjä Taamo Tukala olisi oletetusti
nauttinut voipullaa ladulla. ”Yliopiston
suunnasta ilmestyi hämäräperäinen
tyyppi, joka ilmoitti kuuluvansa huolto-

joukkoihin. Näin kun hän ojensi epäilyttävän paperipussin herra Tukalalle,”.
Tukala ei halunnut kommentoida asiaa.
Eikä tässä vielä kaikki. Joukkueen
käyttämä ”urheilujuoma”joutuu myös
tarkan syynin alle. Tukalan lisäksi syytteeseen ovat joutuneet myös mm. hiihtäjät Toivo Karvalakki ja Köpi O’bear.
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Dopingepäily
on
kova
kolaus
Mikrovillus
Ry:n
urheilujaostolle.
Yhdistyksen hiihtojoukkue on ollut
monena vuonna kärkisijoilla ja tänä
vuonna kulta lohkesi yllättävän helposti. Tällä hetkellä koko joukkuetta
kuitenkin odottaa dopingtestaus.
”Nämä epäilyt ovat minusta täysin

en laukun, jonka uskotaan kuuluvan
Jemilalle. Keskusrikospoliisi ei halunnut vielä kommentoida asiaa.

asiattomia ja niihin suhtaudutaan
luonnollisesti erittäin vakavasti”, kommentoi MIkrovilluksen hiihtoliiton
puheenjohtaja Roniel Datko. Datko
halusi myös erityisesti korostaa, että
kyseessä on tässä vaiheessa vain
epäily.

Tänä viikonloppuna on määrä pitää
ylimääräinen hiihtoliiton hallituksen
kokous jossa keskustellaan asiasta.
Hallituksen inspehtori Toni Mainio sai
vasta hetki sitten kuulla huonot uutiset:
Mainio kommentoi asiaa seuraavasti:
”No johan nyt on v***u!”

Ilta-Halko yritti tavoittaa joukkueen
huollosta vastannutta henkilöä. Huolto- ja lääkitysvastaava Casse Jemila
ei kuitenkaan vastannut puheluihin.
Poliisi on lisäksi tähän mennessä
löytänyt Marjalan ABC:ltä salaperäis-

Mauno Pystykorva 22.4.2012
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Havaintoja Bitalta 2012 Tuomo Takala
Jyväskylä, tuo suuri tuntematon – ei
idässä, ei lännessä, ei Savossa, ei ihan
Ruotsissakaan. Ei siis oikein missään,
mutta sinne me pienet villukset vain lähdimme eräänä huhtikuisena keskiviikkona. Niin, kuvitelkaa, keskiviikkona, koska
joku oli päättänyt järjestää Bitan keskellä
viikkoa! Jyväskyläläisten juonia. Alusta
alkaen epäilytti koko juttu. Bussikuskia
ei epäilyttänyt. Hän oli nähnyt tämän ennenkin.

sulakkipoikia, jotka eivät välttämättä ymmärtäneet aivan kaikkea. Mutta komeat
olivat tupsut! Ja Testosteroni oli ehkä
laadukkaampi kuin koskaan ennen, kuuminta hottia myös turkulaisten mielestä!
Toki Bitalla oli muitakin, mutta kuka niitä
kaikkia voi muistaa, helsinkiläisiä varsinkaan.
Bitalla ollaan tietysti pääasiassa luentojen
takia. Jo ensimmäisenä iltana tiedonjano
ajoi kuitenkin osan villuksista Jyväskylään kenttäkokeiden pariin. Tutkimustuloksista voidaan mainita seuraavaa:
tissibaariin ei pääse keltaisissa haalareissa. Värirasismia epäillään. Luennot
sinällään olivat hyviä, vaikka Paappasen
pallivakion (artikkeli aiheesta tässä julkaisussa) tunteville villuksille ne eivät
sinällään tarjonneet paljoakaan uutta. Sen
sijaan villukset saivat lommoja sieluunsa,
kun yliopistolle marssittiin megafonin
säestyksellä. Meidän megafonimme!

Perillä, noin 10 kilometriä Jyväskylän
keskustasta tien ja siemenpuuasentoisen
aukon välissä sojotti kaamea kanuuna
uhmakkaasti meitä vastassa. Vastassa oli
myös joukko epäilyttäviä jyväskyläläisiä.
Oli Bitalla myös turkulaisia. Ja kuten
saunassa selvisi, on väkisin saaminen nimenomaan turkulainen juttu. Se on syytä
uskoa, sillä turkulaiset puhuvat suoraan,
niin suoraan kuin oudolla kielellään pystyvät. Bitalla oli myös tamperelaisia tup-

Olueen kierrätystä. “Eihän sen voi maahankaan antaa valua!”
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taan, mutta se oli tasaisen paksu tyvestä
latvaan. Siksi rämpivät he tiukan illan
jälkeen torstai-iltapäivänä kaatopaikan
äärelle. Ja siellä seisoi Rainer ylväänä ja
ikuisena. Pieni villus saavutti autuuden ja
mielen harmonian. Ympyrä sulkeutui.

Meidän oman rakkaan megafonimme,
joka meiltä vuosia sitten julmasti anastettiin! Siellä se on kuulemma edelleen jyväskyläläisten kopilla. On myös
syytä epäillä, että jyväskyläläiset halusivat pitää bitalaiset väsyneinä, sillä yöt
läpeensä soi makuupaikassa piano, ajoittain myös karmaiseva rippikoulukitara.
Myös turkulaiset vihaavat nykyään pianoa
ja se on uskottava, sillä turkulaiset eivät
yksinkertaisuudessaan edes osaa valehdella. Motiivia ei tiedä kukaan, mutta se
saattaa liittyä megafoniin, kapitalistisen
eliitin juonitteluihin tai Italian mafiaan.
Edes vanhan setäpappavilluksen isällisen
pehmeästi soiva nuotti ei auttanut kaikkia
epäonnisia unten maille.

Joku taisi matkalla tavata myös herra
Ruutin, tuon hyvinoppineen ja harvahampaisen Jyväskylän partajumalan. Ruutilla ei kuitenkaan ollut mitään erityisen
isoa näytettävää, joten hän jäi auttamatta
Rainerin varjoon. Osa tapasi myös vihreitä keijukaisia, erityisesti absinttilasiensa
reunoilla.
Kotimatkalla bussissa havaittiin selkeä
keula-perä –gradientti, joka kokeneempien bitalaisten mukaan on täysin tyypillinen bitabussi-ilmiö. Keulabileissä oli kuten
keulabileissä pitää. Sääli, ettei jyväskyläläisten sympaattinen vinkupossu tullutkaan mukaan. Sillä olisi ollut mukavaa.

Rainer kosketti monia. Tätä ei oikeastaan
tarvitse epäillä, sillä näin kaiken itse. Tarina kertoo seuraavaa:
Pienellä villuksella oli haave. Villus halusi
nähdä sen, joka oli suurin tilavuudeltaan.
Ei ehkä ympärysmitaltaan tai pituudel-

Ja muistakaa: Stavros on rakkaus!

Halon toimitus yrittää ottaa kuvaa vihreästä keijukaisesta, joka on absinttilasin vasemmalla puolella... Kuvan oikeassa laidassa toinen keltainen absintisti yrittää saada oman
keijukaisensa katoamaan keskittymisharjoitusten avulla.
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Kuvia BiTa:lta:
Keskittymistä
Jyväskylässä ja
muutamia paluumatkan biletyskuvia...
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Olutta tarjoavien joensuulaisten ravitsemusliikkeiden vertaileva
tarkastelu ominaisuuksista iltapäiväbissen kontekstissa: miten löytää
akateemista keskutelua parhaiten tukevat anniskeluravintolat?
Ojala Eeva, Piiroinen Petra
Johdanto

teen vuoksi tutkimuksen loppua kohden.
Alkuperäinen, kunnianhimoinen ajatus
oli selvittää kaikkien Joensuun baarien
iltapäiväbisseominaisuudet, mutta ajan
(ja rahan) puutteessa päädyimme keskustan varteenotettavimpien juottoloiden
lähempään tarkasteluun. Ensimmäisessä
osassa tutkimme Murun ja Kerubin,
toisessa osassa Pikku Mikon, kolmannessa Bar Playn, neljännessä Glorian, JetSetin ja Jokelan ja viimeisessä Palaverin.
Tutkimukset ajoittuivat iltapäivään kello
15-18 välille. Jokaisessa tutkimuskohteessa joimme yhden oluen ja tarkastelimme
sen laatua ja hintaa sekä ravitsemusliikkeen yleistä viihtyvyyttä. Tutkimukseen
valittiin aina halvin mahdollinen olut, eli
useimmiten opiskelijahintainen tai afterwork -tarjouksessa oleva juoma.

Niin kuin mummot juovat iltapäiväkahvia
ja englantilaiset teetä, opiskelijat juovat
iltapäiväbisseä. Mikä olisikaan rentouttavampaa raskaan opiskelurupeaman
jälkeen kuin istua alas hyvässä seurassa
kylmän huurteisen äärellä ja vaihtaa
ajatuksia päivän akateemisen työn tuloksista! Päätimme uhrautua yhteisen hyvän edestä ja selvittää Joensuun keskustan viihtyisimmät ja opiskelijabudjettiin
parhaiten solahtavat iltapäiväkaljoitteluravintolat.
Metodit
Suoritimme tutkimuksen viidessä eri osassa jotta tutkimustulosten tieteellinen validiteetti ei häiriintyisi tutkimuksen luon-
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Tulokset
Tulokset esitetään baarikohtaisesti.
Muru
Positiivista Murun opiskelijahintaisessa
oluessa oli hinta-laatusuhde (tutkimuksen
tässä vaiheessa emme tajunneet vielä kirjata hintaa ylös), vaikka opiskelijaolut olikin vain pieni. Rahakkaammalle opiskelijalle on tarjolla myös harvinaisempia
olutlaatuja. Palvelu Murussa on yleensä
ystävällistä tunnelman ollessa mukavan
rentoa. Tylsyyden iskiessä Muru on oivallinen paikka kyttäillä ohikulkevia tuttuja
tuntemattomia. Afterwork-tarjoukset ovat
voimassa klo 16-19 välisenä aikana.
Kerubi
Murun jälkeen tutkimuskohteemme oli
Kerubi, jossa afterwork-tarjoukset alkavat
klo 16.00. Kerubissa palvelu on aina iloista, ja tunnelmaa luovat erilaiset persoonalliset taiteilijahahmot joihin törmäämistä
Kerubissa ei voi välttää. Lisäksi näköala
Ilosaaren maisemiin on mitä inspiroivin.
Ainoana miinuksena voisi mainita lämpötilan, joka etenkin talviaikaan on yläkerrassa hieman turhan kolea.
Pikku-Mikko
Ensimmäisenä suurena plussana mainittakoon, että Pikku-Mikossa afterworktarjoukset ovat opiskelijakortilla aina
voimassa. Hintataso on muutenkin ilahduttavan alhainen, joskin hieman baarimikkokohtainen (tai asiakaskohtainen).
Televisioruudut seinillä saattavat häiritä
akateemista keskustelua. Hyvällä maulla
maustettu musiikki ja sisustus luovat
baariin rokahtavan tunnelman. Pikku-

Mikon kanta-asiakaskunta voidaan nähdä
joko plussana tai miinuksena jutun tasosta
riippuen. Miinuksena myös korkea keskiikä ja miesvaltainen sukupuolijakauma
(joillekkin tämä voi olla myös plussa).
Myös Pikku-Mikossa voi olla talviaikaan
viileätä.
Bar Play
Suurena miinuksena mainittakoon, että
Bar Playssa ei ole afterwork-tarjouksia
eikä opiskelija-alennuksia. Playssa saa
alennusta S-etukortilla (olut s-etukortilla 3 e). Toisinaan suurien urheilujuhlien tienoilla Playssa saattaa olla myös
varteenotettavia juomatarjouksia (jotka
houkuttelevat paikalle myös varteenotettavia urheilijapoikia!). Makeasti toteutettu
menu antaa odottaa hyvää ruokaa, ja Bar
Playsta saakin kaupungin parhaat ranet
eli ranulit eli ranskalaiset perunat. Sisustus sopii urheluhenkeen, ja televisioruuduilta ei voi helpolla välttyä. Bar Play
ei iltapäiväbissepaikkana ole välttämättä
parhaimmasta päästä, mutta on ehdottomasti kaupungin iltapäiväsyöpöttelyn
kuningas. Playssa kannattaa varautua
odottamaan palvelua hetki, sillä tiski tuntuu olevan usein alimiehitetty.
Gloria
Gloriasta löysimme tutkimuksen halvimman afterwork-oluen (2,80 e!). Gloria
olisi siis hinnoittelun puolesta opiskelijan paratiisi, mutta tunnelma on kovin
keski-ikäistynyt. Sisustus on tyylikäs
ja musiikki hittejä suoraan asiakaskunnan nuoruudesta. Murun lailla myös
Gloriassa on loistavat kyttäysmahdollisuudet, ehkä jopa paremmat kuin Murussa, sillä Glorien kaihtimien takaa kyttääjä pysyy kytättävien katseilta piilossa.
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Gloriassa erityismaininnan ansaitsevat tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmät ovat
edelliseltä milleniumilta ja näppikset lähes käyttökelvottomat.
JetSet
JetSetissä afterwork-olut maksaa 2,90 e,
joten kovin kaukana Glorian hintatasosta
ei olla. JetSetissä saa myös ison (0,5 l)
bissen afterwork-tarjouksessa hintaan
3,20 e. Tunnelma on hauska ja sporttinen, seinillä on paljon mielenkiintoista
tavaraa ja baarin kokoon nähden valtavia
screenejä. Miinuksena vanhojen äijien ja
urheilun baarissa esiintymisen frekvenssi.
Urheiluselostuksen vuoksi musiikki alkoi
JetSetissä soimaan vasta tutkimuksen loppupuolella, mutta se todettiin laadukkaaksi (Alankoa). Mainittakoon myös, että Bar
Playssa musiikki soi urheiluselostuksen
päällä.
Wanha Jokela
Wanhassa Jokelassa ei ole afterworkkia,
opiskelijatarjouksia tai ylipäätänsä mitään
alennuksia. Palvelu ei myöskään ollut
ystävällisimmästä päästä ja Jokela onkin
tunnettu nuivasta suhtautumisestaan
opiskelijoihin. Tästä huolimatta tässä
legendaarisessa ravintolassa on mukava
tunnelma, jota luo ennenkaikkea kotoisan
ja vanhanaikaisen sisustuksen lisäksi
baarissa viihtyvä kulttuuriväki. Taustamusiikki ei häiritse, ellei joku pyöräytä
historiallista jukeboksia käyntiin rahaa
vastaan. Biologia miellytti erityisesti
Jokelan elävä kasvillisuus (ei mitään
pölyisiä muovikukkia).
Pub Palaveri
Palaveri on tunnettu runsaasta olutva-

likoimastaan, joka on hintatasoltaan
kohtuullinen. Palaverissa onkin mahdollista suorittaa arvostettu olutmaisterin
tutkinto, joka toki sopii akateemisen iltapäiväbisseperinteen teemaan loistavasti.
Oluesta maksoimme 4e, mutta juomaalennuksia on saatavilla hankittuaan
klubitarran. Etenkin alakerrassa palvelee
usein karismallaan erityismaininnan
ansaitsevia baarimikkoja. Palaverissa on
tunnetusti myös kotoisa, joskin hieman
nuhjuinen tunnelma. Plussaa myös jukeboksista ja mukavista penkeistä, miinuksena voisi mainita epäsiistit ja ahtaat
vesiklosetit sekä epäesteettiset (yksinkertaisesti rumat) pöytäliinat (ja verhot).
Johtopäätökset
Kattavan tarkastelun jälkeen on mahdotonta nimetä yhtä ainoaa muiden edelle
selkeästi asettuvaa iltapäiväbissebaaria.
Kalleimmat oluet joimme Pub Palaverissa sekä Wanhassa Jokelassa (4 e),
halvimmat Gloriassa (2,80 e). Hinnan
ja laadun suhteissa ei ollut havaittavia
eroja. Voidaan kuitenkin todeta, että
Joensuun baaritarjonnasta löytyy iltapäiväkaljoittelupaikka joka makuun.
Henkilökohtaisiksi suosikeiksimme
nousivat kaikki kriteerit huomioon ottaen
Muru ja Kerubi. MM-jääkiekkoaikaan
urheilubaarit saattavat olla otollisempia.
Monet tutkimuskohteet tuntuvat sopivan
paremmin ilta- kuin iltapäiväbisselle,
vaikka iltapäivisin bisset ovakin monessa paikkaa halvempia. Testaamatta jäi
sääolosuhteiden takia myös tutkimuksen
kannalta varteenotettava vaihtoehto eli
perinteinen pussikalja, jota suosittelemme
jokaisen testaavan omalla tahollaan
kevään korvilla.
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Alkoholin vaikutus makuaistiin

Eronen Aslak, Hangas Anu, Hyytiäinen Niko, Stenman Aava, Pätynen Juuso, Vallinrinne Niko ja Virkkunen
Henri. Biologian laitos, Itä Suomen yliopisto, 80100 Joensuu.
Vierailevana tähtenä lisäksi: Ville-Pekka Joku, jostakin…

1. TIIVISTELMÄ
Maistellaan juttuja ja juodaan viinaa. Getting drunk and tasting different things.
2. JOHDANTO
Tutkimuksen tarkoitus on tutkia veren
alkoholipitoisuuden vaikutusta ihmisen
makuaistiin. Tämä kysymys, joka askarruttanee niin viinin- kuin olueen- tai
konjakinkinmaistelijoita, kuin neljältä
aamulla grillin jonossa seisojiakin, lienee
hyvin kiinnostava asia. Tutkimuksemme
tarkoituksena on todistaa, tieteellisen objektiivisuuden muistaen ja vailla ennakkoodotuksia, että mitä humalammassa ihminen on, sen huonompi makuaisti hänellä
on. Tämä kaikki on tietenkin vain tekosyy,
oikeasti tarkoituksena on juopuminen.
3. AINEISTO JA MENETELMÄT
Makuaistia koetellaan maistattamalla
silmät sitomalla sokeutetuille koehenkilöille (jotka samaan aikaan ovat myös
objektiivisia tutkijoita) eri ruokapareja eri
humalatiloissa (Kuva 1.). Tarkoituksena
on tunnistaa ruokaparit oikein. Ennen tutkimuksen alkua tutustutaan eri makuihin
silmät sitomattomina. Seuraavaksi maistellaan ruokapareja silmät sidottuna ja
selvin päin.
Tämän jälkeen kullekin henkilölle laskettiin juomamäärä, jonka hänen tulisi tunnissa juoda 0,5 ‰ humalanlisäyksen saavuttamiseksi seuraavan maistelukaavan
mukaan:

Kaavassa promilleja on 0,65, koska maksa
polttaa alkoholia verestä 0,15 ‰ tunnissa
(juoppo et al. 1995). 0,58 taas on miehinen vesiprosentti, eli 58 % miehistä on
vettä, loput lienee jotakin muuta. Naisilla
vesiprosentti on huonompi, vain 46 %.
Tutkimuksessa käytettyjä ruokapareja
ovat:
1. Klementiini vs. satsuma.
2. Punainen vs. vaalea viinirypäle.
3. Tavallinen sipuli vs. punasipuli.
4. Erikoistilanteena pitää lisäksi tunnistaa
kolme maitosuklaata: pirkkasuklaa, fazerin suklaa ja marabousuklaa.
Tutkimuksessa käytettyjä juomapareja
ovat:
1. Puna- vs. valkoviini.
2. Aito kerma vs. ”tekokerma” (flora kasvisrasvasekoite).
3. Coca-Cola vs. Pepsicola.
4. Kraanavesi vs. pullovesi.
5. Laktoositon maito vs. tavallinen maito.
6. Koffin olut vs. Sandelsin olut.
4. TULOKSET
4.1 Promilleja nolla
Juuso lähtee pois yllättävän sairastumisen
takia. Ilmassa on korvia hiukova jännitys kun ensimmäinen rohkea maistelija
käy maisteluhaasteeseen kiinni. Oikein
menevät vedet, seuraavaksi maistatetaan
klementiini ja satsuma: nekin menevät

12

oikein, sitten maidot. Kiinnostus kuitenkin
laskee nopesti ja maisteluista meni oikein
keskimäärin 64 %. Ei kommentteja.
Paitsi: ”Onks tää vettä” ja ”Colat maistuu
ihan identtisiltä”.
4.2 Promilleja 0,5
Tytöt, pojat ja miestenmieliset maistelevat
toisen kierroksensa. Kaikki ovat juoneet
tarkkaan mitatun juomamääränsä ja humalaa lienee ihmisissä hieman. Maisteluista meni oikein keskimäärin 61 %.
”Joku on siementänyt Aslakin käteen!”
”Ah, ku on hiton karvainen maku”
(punaviinistä)
4.3 Promilleja 1,0
Allekirjoittaneelle annettiin hänen vihaamansa valkoviiniä maistettavaksi: ”Yök,
inhottavaa valkoviiiniä!” Kauheana
vääryytenä hänelle annettiin seuraavaksi
uudelleen valkoviiniä: ”Punaviiniä”.
Eräs koehenkilö hipelöi koehenkilöään.
Uhri valittaa likaista oloa. Maisteluista
meni oikein keskimäärin 60 % (hyvältä
näyttää, laskeva tendenssi [toim. huom.]).
Puhutaan
Juuson
ihanista
hiuksista:”Paappasen?!?” –”Keskity nyt
niihin oluisiin.” –”Paappanen sekotti
mut.”
”Aslakin humala astuu voimaan”

palan. Lasit vaan kaatuilee kun Nikot on
1½ promillen humalassa. Oikein arvattiin
vain 68 % maisteluista.
”Ensimmäinen sipuli oli punainen helvetti!”
”Helvetti on Mikon kämppä!”
”Näytä nyt kainalokarvat!”
”Mä voin antaa Nikolle ja se on melkein
kuin antais Henkalle.”
”Jos kompastuu keittiön mattoon, niin
todennäköisesti on kahden promillen humala.”
4.5 Promilleja 2,0
Maisteltiin oikein keskiarvoltaan 59 %
mauista. Allekirjoittaneen huijausyrityksistä huolimatta viinit maistetaan vieläkin
oikein. Niko taasen tuijottaa ihmisiä ja
pitää epäsiveellistä ääntä. Väittää ettei ole
tehnyt mitään epäsiveellistä vielä. Basilikaa rääkätään edelleen heittämällä sitä
ikkunalaudalta maahan…
Niko Sandelsista: ”Ihan selvä Koff! Hyi
että, maistuu niin pahalle!”.
Niko Koffista: ”Eiku tää on Koff.”
”Mitä täs on, hyi! …Ai tää on tölkki.”
”Mää… en pysty tähän enää…”
Kaikille yllätyksenä V. P. saapuu paikalle
taxilla. Kaikki yllättyvät. V.P. alkaa myös
maistelemaan asioita sokkona promillemäärässä x ja ilman harjoitteluita.

4.4 Promilleja 1,5

Vedet menevät oikein. Laktoositon maito
arvataan myös vedeksi. Pepsi: ”Pepsi
Max” ja Coca-cola: ”Light Cola”! Viinit
ja hedelmät menee oikein.

Anu vihaa basilikaa ja pudottaa sen hiuksillaan ikkunalaudalta. Meno alkaa olemaan humalaista muuten paitsi että Niko
pyydysti silmät sokkona ilmasta suklaa-

Sandels: ”Kuohuviiniä” ja Koff:
”Bisseä”. Tavallinen sipuli: ”Punaista,
ehdottomasti” ja Punasipuli: ”Oliks tää
sipulia?”.
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Aslak: ”Joo sitä kauheeta litkua!”
– V. P.: ”Ai vettä vai?”

ekoina. Syövät pimeessä luolassa mätää
lihaa ja myrkkysieniä…”

4.6 Krapula tuli.

Jos tulosten tarkastelusta poistetaan kaikki huonomakuaistiset lattanat, jotka
vain arvailivat makuja, saadaan parempi
tulos. Tämän tuloksen mukaan makuaisti
huononee humalatilan kasvaessa. Piste.

5. TULOSTEN TARKASTELU
Tulosten (taulukko 1.) selkiyttämiseksi
ne muotoiltiin graafiksi (kuvaaja 1.) microsoft excel-ohjelmassa. Tulosten varjossa näyttäisi siltä, että keskimääräinen
makuaisti huononi tasaisehkosti 1,0 ‰
humalaan asti. Tähän tutkimus olisikin
pitänyt lopettaa, koska makuaisti näyttikin
olevan parhaimmillaan 1,5 ‰ humalassa.
Tämä on huono tulos. Se on ”outlieri” ja
johtuu todennäköisesti arvailusta ja muusta juonittelusta. Voidaan ottaa myös evolutiivinen näkökulma mukaan:
”Normaalisti mun (ja allekirjoittaneen)
kaltaiset epäsikiöt karsiutuu evoluutiossa

Lisäksi naisilla oli tutkimukseen osallistuneista paras makuaisti ja toisiksi paras
makuaisti löytyi Nikoilta.
6. KIITOKSET JA KIRJALLISUUSLUETTELO
Kiitoksia ei ole. Kiitos silti osallistuneille.
Kirjallisuutta tutkimukseen ei käytetty.
Viinit ostettiin alkosta ja ruokajutut, kaljat
ja maidot alkon K-marketista…

7. LIITTEET:

Kaavio 1. (ylläällä) Esimerkkejä promillien vaikutuksesta eri ruokaparien erotuskykyyn: testiryhmän onnistumisprosentit.
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Taulukko 1. (vasemmalla) Tulokset.
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Introduction
The goal was to efficiently measure and calculate the total sourness of primate pallit.
A rigorous method called Paappasen pallikone was used to measure different attributes
of the pallit. Also an equation was generated to calculate the total sourness of pallit
(Paappasen palliyhtälö). Lastly correlations was measured between the sourness and
the bitterness of subsequent generations.
Methods
A new method was used to evaluate the
size, weight and salinity of primate pallit. The method is called Paappasen pallikone (”Paappanen’s pallimachine”). The
machine consists of 3 separate parts, each
of which measures different attributes in
a very rigorous and delicate way. [Evans
et al. 1964]
The first part of the machine is the scale
that weighs the pallit. The second part
is the ruler which is used to measure the
length of the pallit. The third part, microvilli (singular mikrovillus), is attached to
the surface of the scale. Using its vast surface area, it efficiently absorbs and measures salinity of the pallit. All the different
parts can be used simultaneously and the
results can be obtained very quickly. Using the machine is very simple. All the test
subject needs to do is to squat and place its
pallit to the specialized pallisockets of the
machine. More detailed instructions are
demonstrated in Fig. 1.

Figure 1. Honda monkey placing its pallit
into the pallisockets of the pallikone.
Obtained results are used to calculate the
total sourness (Palli) of the pallit using
the following equation (Paappasen palliyhtälö).

ɷ is the palliconstant (Paappasen pallivakio), which is a randomly generated constant (value varies through place and time).
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Results
In the experiment, data consists of 12
monkeys, consisting of 12 set of pallit (1
test subject was an uniball, hence total
number of single palli is 23). Total sourness was measured for each test subject.
These values were used to find answer to
the the hypothesis, that sour pallit causes
descendants to grow a extremely sour
and bitter nature. Bitterness was measured with a intriguing technique invented
by Mr. Takala [Takala et al. 2011]. Correlations were measured between sourness and the bitterness of the test subject’s offspring. A very strong correlation
(p<0,001) was found between these two
parameters Fig. 2.

hygiene tend to inhibit accumulation. The research of the cause and
evolutionary aspect of sourness is a
field of growing interest and active
debate.
Discussion
Extrapolating this data, it is clear
that primates with sour pallit tend
to produce bitter, sour, negative
and pessimistic offspring. I suggested in my other paper that female monkeys having sand in their
vaginas have a very analogous
effect [J. Paappanen 2011]. These
two theories can be seen as parallel, monophyletic phenomena.

According to A. Gyntteri from the
University of Ougadougou, previously described bitter individuals
have decreased fitness and tend to
have difficulties in forming social
relations, resulting in depression
Figure 2. Correlation between the and even suicidal behaviour. Howtotal sourness of pallit and the bit- ever, females consider sour pallit
terness of subsequent generations. being extremily delicious and attractive. In previous experiments
The reason why different particles every single female preferred sour
causing sourness, begin to accu- pallit to normal dry and tasteless
mulate in pallit, still remains un- pallit. This drives natural selection
known. It has been suggested that and gives sour pallit an significant
frequent use of shower and general advantage in the field of evolution.
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Kuva 1. (joka ei mahtunut muuallekkaan...) Maistelututkimuksen koejärjestely. Koehenkilö on sokeutettu sitomalla hänen silmänsä, jonka jälkeen koehenkilön tulee tunnistaa kummassa kädessä hänellä on laktoositonta maitoa ja kummassa tavallista maitoa.
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Vappujooga:

6 joogaasentoa, joiden turvin selviät vapusta kunnialla

1. Serpentiinin puhallus (tasapaino & keuhkot)

2. Yhden käden shimake (nielu)

4. Karhun örähdys (sisäisen
puhdistautumisen harjoitus)
3. Kurjen kevättanssi (rytmitaju)

4. Tajuton laiskiainen (rentoutusharjoitus)
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6. Aurinkotervehdys (palautuminen)

Paranna keskittymistäsi! Iivari Laakkonen
Luennon tehokkaan seuraamisen alkeet.
Opiskelijoilla on kerta toisensa jälkeen
vaikeuksia seurata keskittyneesti monia
luentoja. Tutkimukset ovat osoittaneet,
että asennolla on hyvin merkittävä osa
keskittymisen parantamisessa. Ammattimainen, kuulijan motivoituneisuudesta
ja korkeasta tietotasosta viestivä asento
tekee luennon seuraamisesta miellyttävän
ja antoisan kokemuksen sekä antaa luennoitsijalle kuvan akateemisesti kypsästä ja
kriittisesti kiinnostuneesta kuulijasta.
Tehokkaiden luentoasentojen ehdoton
ykkönen on tutkimuksen mukaan ns.
Agioksen Hopliitti (kuva 1). Tämä asento

on äärimmäisen tehokas, koska se tulee
samasta alkuperästä kuin itse akateemisuus instituutiona. Tämä asento yhdessä lannevaatteen kanssa oli yleinen hellenistinen tapa seurata aikanaan jo itse Platonin ja
Aristoteleen luentoja. Koskapa tämä asento on nykypäivinä vaikea toteuttaa luentosaleissa, on Halolla päähän - työryhmä
kehitellyt viisiosaisen koreografiasarjan,
joka on helppo, hauska ja tehokas tapa
parantaa keskittymistä luennoilla. Sarjan
tehokkuutta voi vielä lisätä tekemällä sen
synkronoidusti parin kanssa tai pienessä
ryhmässä. Hyvä sarjan vaiheiden väli on
n. 1 minuutti.

Kuva 1.
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1. vaihe: Keskittymisjakso tulee aloittaa nojaamalla aluksi hitaasti eteenpäin ja hautaamalla leuka oikean käden kämmeneen. Vasen käsi saa olla rentona alustalla.
Tässä vaiheessa poimitaan luennoitsijan puheesta jokin mielenkiintoinen väittämä,
joka virvoittaa ajatukset.
2. vaihe: Seuraavaksi nojaudutaan hitaasti taaksepäin ja tuodaan kädet puuhkaan.
Päätä sopii kallistaa pari astetta. Tämä asento viestii luennoitsijalle hänen väittämiensä prosessoinnista ja arvostelusta, joten kriittinen ilme on suositeltava.
3. vaihe: Nojaa takaisin eteenpäin, mutta nyt pistä oikea kätesi nyrkkiin ja tuo otsasi siihen kiinni. Vasen kätesi voi olla kuvan osoittamalla tavalla. Tässä vaiheessa
käytät kaiken kapasiteettisi yrittäessäsi ymmärtää opitun asian, joten ilmeen kuuluu
olla sen mukainen.
4. vaihe: Nyt syvennytään! Nojaa eteenpäin, tuo kädet limittäin eteesi ja tuijota palavasti luennoitsijaa/valkokangasta. Tämä vaihe on opitun asian syväoppimista ja
kertaamista. Vaihe sopii myös hyvin lisätiedon tehokkaaseen hankintaan.
5. vaihe: Olet nyt saavuttanut hetkellisen rajapinnan tiedon hankinnassa. On siis aika
ajatella kuin akateemikko. Nosta kummankin käden sormet ohimoillesi, ota tuskainen ilme ja keskity! Voit tehostaa ajattelua hieromalla hitaasti sormillasi ohimoitasi.
Anna kaiken opitun ja koetun muodostaa selkeä kokonaisuus päässäsi!
6. vaihe: Onnittelut. Olet nyt ymmärtänyt asian (?) Ota kasvoillesi raukea onnistumisen ilme ja nojaa taaksepäin tuoden kädet rauhallisesti sivuillesi. Ja lepää, olethan
jo voittanut.
Kuvalliset ohjeet ovat viereisellä sivulla, alla hieman luentomuistiinpanotilaa...		
(toim. huom.)
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SUU PUHTAAKSI, ILMAN NOKAN KOPUTTAMISTA
Botanian säätiön ykköspuhenaisen Juuson syvähaastattelu
Mari Petrelius
Joensuun seudun halutuimpiin poikamiestyttöihin lukeutuva Juuso Cacatua
galerita triton (Cacatuidae) pitää kortteeriaan kasvitieteellisessä puutarhassa –
Botaniassa . Tiiviisti julkisuutta vältellyt
ja vannoutunut poikamiestyttö on aiemmin kieltäytynyt liki kaikista median
pyynnöistä, mutta pitkän maanittelun jälkeen Vappuhalko sai kuin saikin Juusolta
todellisen syvähaastattelun.
Vappuhalko: Kiitos Juuso tästä haastattelusta. Ihan pakko kysyä, miksi päätit antaa
juuri Mikrovilluksen vappulehdelle tämän
poikkeuksellisen etuoikeuden?
Juuso: No enhän minä nyt voinut kieltäytyä kunniasta, kun lehdellä on noinkin
hullunkurinen nimi. Ja kun tiedän, että
bilsarit on tunnetusti hauskanpidon päälle
ymmärtävää väkeä, niin helppo tähän viihteelliseen haastatteluun oli lupautua.
Vappuhalko: Sinua virheellisesti luullaan
etunimen perusteella urokseksi – tämä ei
kuitenkaan pidä paikkaansa?
Juuso: No ei tosiaan! Meikäläisellähän
ei ole mitään tekemistä munien kanssa –
paitsi silloin kun tekee mieli… heh heh.
No – vakavasti puhuen, olen ihan valkopesunkestävä naaras, itsellinen nainen siis.
Tämä Juuso-nimihän annettiin minulle vahingossa, kun eräänä vuonna fysiologian
peruskurssien aikaan oli 8-apro. Tietäähän
sen, kuinka luentojen silloin käy. Lopputuloksena Biologian laitokselta ei löytynyt ketään, joka olisi saanut määritettyä
sukupuoleni kohdalleen. Ristimänimeni
on muuten Johanna.

Vappuhalko: Et ole sitten perhettä perustanut?
Juuso: Onhan tässä kaiken maailman kosijaa ja gigoloa juossut vuosien saatossa,
mutta ei niistä ole perheenperustajaksi
ollut. Pesäähän ne on vaan halunneet…
Sen verran ronkeli poikamiestyttö olen
ollut, etten ole ihan jokaisen soidintansseihin ja kukkoiluun lähtenyt mukaan.
Ja kun tämä Botanian työ on tämmöinen
edustusvirka, niin ei tässä ole aikaa perheen pyörittämiselle, jälkeläisten kasvattamiselle eikä muullekaan normaalille
perhe-elämälle.
Vappuhalko: olet hankkinut mainetta
myös puhuvana papukaijana. Miltä se
maine tuntuu?
Juuso: Kyllähän se välillä vähän rasittaa, kun kaikki jankuttaa aina vaan, että
”Terve” tai ”Mitä kuuluu” ja odottaa sitten minun vastaavan samalla mitalla.
Suuri osa ihmisistä luulee, että minä harrastan vaan matkimista, eivätkä tiedä että
olen ottanut mm. retoriikan oppitunteja ja
pidän erityisesti Aristoteleen aihetta käsittelevästä teoksesta. Minä haluaisinkin keskustella ihmisten kanssa oikeista asioista,
kuten maailmapolitiikasta, öljynhinnasta,
ilmastonlämpenemisestä, vakioveikkauksesta, viimeisimmistä sisustustrendeistä,
tulevan kevään vaatemuodista sekä Joensuun kaupungin kaavoitusasioista. Niin
– olenhan jopa harkinnut lähteä puhelahjojeni ja avarien mielipiteitteni vuoksi ehdokkaaksi ensi syksyn kunnallisvaaleihin
– osaanhan myös roiman joukon voimasanoja!
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Vappuhalko: miten olet henkilökohtaisesti kokenut uutiset siitä, että Itä-Suomen
ylipoisto on päättänyt omalta osaltaan
lopettaa Botanian ylläpidon vuodenvaihteessa?
Juuso: Jos nyt ihan suoraan sanotaan,
niin kyllähän minulla meni heltta pystyssä
jokin hetki, varsinkin alussa. Sain yliopiston henkilöstöjohdolta kirjeen, jossa
minua kiellettiin koputtamasta nokkaani
tässä asiassa. Laskeskelin aikani kuluksi,
että jos yliopiston hallinnosta raivattaisiin
kaikki munattomat ja kanat – eli ne joilla ei ole mitään tekemistä tutkimuksen
ja opetuksen kanssa – niin yliopistossa
säästettäisiin vuositasolla useita miljoonia
euroja! Botanian ylläpidolliset kustannukset painivat tähän verrattuna höyhensarjassa.
Vappuhalko: Botanialla on siis tulevaisuutta?
Juuso: Botanian toiminnot jatkuvat. Palkkasin yhden keski-ikäisen savolaisen
pallopää humanistin selvittämään, miten
tämä paikka saadaan jatkossa pyörimään
säätiömuotoisesti. Soitin myös kaupunginjohtajalle ja yliopiston hallintojohtajalle
ja sovittiin yhdessä herrojen kanssa, että
vuoden 2013 alusta alkaen tämä putiikki
tulee pyörimään säätiönä.
Vappuhalko: Mitä tämä säätiöittäminen
vaikuttaa toimintoihin?
Juuso: Me keskitytään täällä puutarhan
hoitoon sekä vieraiden palvelemiseen.
Lisäksi olen suunnitellut meille suuren

matkailumarkkinointikampanjan
sekä
saanut jo useilta joensuulaisilta yrityksiltä
lupauksen taloudellisesta tuesta Botanialle. Täällä ryhdytään tekemään oikeasti
matkailun eteen töitä! Itse aloitan venäjän
kielen opinnot ja kannustan myös henkilökuntaa mukaan kurssille. Mikään ei
lämmitä perheellisen itäturistin mieltä
niin nopeasti, kuin puhuva papukaija joka
huutaa Hui! Kymmenen vuoden päästä
meidän puutarha houkuttelee vuosittain
40 000 vierailijaa ympäri maailman.
Vappuhalko: Kuinka henkilökunnan
käy?
Juuso: Minut on jo valittu säätiön asianaiseksi, Huttusen Markku on intendentti
ja puutarhurit hoitaa kasvihuoneet sekä
ulkopuutarhan. Henkilökunta keittää pian
kakkukahvit uuden puutarhan kunniaksi!
Vappuhalko: Lopuksi vielä kysymys,
miten aiot viettää vapun?
Juuso: Meillä on aika perinteinen vappuohjelma täällä Botaniassa. Henkilökunta laittaa meille vappubuffetin valmiiksi
seisovaan pöytään. Sitten me aletaan Lassen, Ilmarin, Veeran ja Väiskin kanssa
melko epänormaalit vappubileet: kuunnellaan jukkapoikaa ja revitään serpentiinit lattialle. Valkolakki minulla on omasta takaa, yhdessä napostellaan tippaleipiä,
munkkeja, nakkeja ja perunasalaattia.
Loppuillasta otetaan pienet Calvadokset
ja lauletaan työväenlauluja. Siinä se vappu meneekin, pienessä simassa…
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Liitteenä lisäksi muutamia April Karkulahden valokuvia taloudellisen edun nimissä
kuolemaantuomitulta Botanialta, tuolta trooppisesta keitaasta keskellä Joensuuta:

Retki metsään - osa 2.: Paiholan metsä

Hyvät lukijat, jälleen uhrauduimme teidän vuoksenne kauas Joensuusta ja tiettömien
umpihankitaivalten taakse vanhan metsän suojelukohdetta katsomaan. Paiholan metsäksi kutsuttu 76 hehtaarin (noin 1 x 1,5 km) suojelualue on enimmäkseen kuivaa ja
mäkistä mäntykangasta. Alueeseen kuuluu myös ojitettu minikorpi (5 hehtaarin suuruinen), joka on 1,7 kilometrin päässä pääalueesta. Umpihangessa sinne rämpiminen ei
tullut kysymykseenkään, käykää itse katsomassa sitä jos kiinnostaa... Kohteen historiasta selvisi ihmekone Googlella sen verran että suurin osa metsästä on 100-120 vuotista, mutta 1940-luvulla sieltä on tehty jonkin verran poimintahakkuita. Alue suojeltiin
vuonna 2002 ja siellä tehtiin ennallistamistoimenpiteitä vuoden 2005 jälkeen.
Yliopistolta pyöräilymatkaa Aittolammen
rantaan kertyi 12,4 kilometriä halki Pielisjoen rantatasankojen. Perillä lähdimme
rämpimään nietosten läpi kutakuinkin
itään ja jokusen avohakkuuaukon ja monotoonisen talousmännikön jälkeen metsän ilme muuttui: olimme saapuneet vanhaan metsään.
Ympärillemme levittyi metsä, jossa isot,
läpimitaltaan metriset hongat vuorottelivat
pienempien mäntyjen ja jopa riukumäntyjen kanssa. Kaikenkokoisia- ja näköisiä
puita kasvoi sekaisin. Kaksihaaraisiakaan
ei oltu kaadettu. Kankaalla makasi tuulen
kaatamia kääpäisiä mäntyjä, jotka tulivat
esiin lumesta kuin merihirviöt. Taivaalla
lensi iso lintu ja raakkui, se lienee ollut
korppi (Corvus corax).
Sulaa etelärinnettä mäen päälle noustuamme näimme lisää hyvin kaunista ja vanhaa metsää. Siellä täällä seisoi jokunen
yksinäinen koivu tai kuusi honkien seassa.
Myös erikokoisia keloja metsässä oli paljon. Osa oli ennalistamistoimenpiteiden
yhteydessä moottorisahalla “kaulattuja”
ja pystyyn kuolleita, osa luonnollisiakin.
Kylmä lumi paleli varpaita kumisaappaitten ja märkien sukkien läpi.
Kelot olivat hyvin mielenkiintoisia, suuria puita ja pienempiä puita, osa sinnitteli
vielä henkihieverissä elossakin. Keloissa

näkyi myös koloja; todellisia kolopesijöiden luonnonpesiä. Kääpiäkin keloissa
ja maapuissa kasvoi paljon. Halon toimituksen lajintuntemuksella ne eivät pakurikäävän (Inonotus obliquus) lisäksi olleet kuitenkaan tunnistettavissa.
Puut olivat yksilöllisiä. Eräskin pieni
mänty oli katkennut kaksi kertaa latvastaan, mutta kasvatti silti koukeroisia oksiaan kohti taivasta. Raskaan kevätlumen
(varsinkin pohjoisrinteillä) takia emme
kuitenkaan tunkeutuneet syvemmälle
tänne suomen luonnossa niin pahoin
harvinaistuneeseen ekosysteemiin, vaan
jätimme kuusi-mäntysekametsät sekä
ojitetun korven ja nuotiopaikan välistä ja
lähdimme takaisin kohti Joensuuta. Metsä
vaipui takaisin hiljaisuuteensa.
Paiholan metsä vaikutti hyvin kiinnostavalta paikalta ja lisäksi se on, jos mahdollista, vielä soikkelin metsääkin lähempänä
Joensuuta. Joten voimme vain suositella
tuota paikkaa kiinnostavana retkeilykohteena kaikille talousmetsään ja metsätalouteen kyllästyneille tai eliöistä kiinnostuneille. Polkupyörällä alue on helposti
saavutettavissa, autolla vielä helpommin.
Kuten soikkelinkin metsä, tämä metsä
saattaa parinsadan vuoden päästä, kun
männyt alkavat saavutta täysi-ikäisyytensä, muistuttaa ikimetsää... Eli sitä odotellessa!
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Ylävasemmalla kevään ensimmäinen hämähäkki. Ylhäällä suuri kelomänty ja vasemmalla metsän yleisilmettä. Alavasemmalla paisteinen rinne, jossa kaatuneita puita ja alaoikealla suuri kelottuva mänty, joka
riutuu vielä hengissä.

Lukutaidottomille kartta Ilosaaresta Paiholan metsään:

Tien nimi on Kettuvaarantie.
3. Jatka tätä tietä
suoraan,
suoraan
ja suoraan. Älä
anna risteysten ja
liikenneympyrän

hämätä... Tien nimi
vaihtuu
Kulhontieksi.
4. Asutus harvenee.
Pienen Iiksenjoen
ylityksen
jälkeen
näkyy maataloja,

peltoa ja suometsiköitä.
5. Saavut Kulhon
liikenneympyrään.
Jatka suoraan vaan
tielle nimeltä Kerolantie.

(Alempana myös sanalliset ohjeet kartanlukutaidottomille)

1. Aloita Ilosaaresta. Jos olet keskustassa, mene Ilosaareen.
2. Lähde Juna-asemalta vasemmalle,
Karsikon suuntaan.

6. Kun oikealla
näkyy lammen rantaa, jätä pyörä ja
jatka jalan koillisen
suuntaan.
7. Huomaat kyllä
mistä metsä alkaa

(katso kuvaa yllä).,
Matkaa tieltä suojelualueelle on noin 1
kilometri...
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ILTASATU : KÄKI JA HARMAASIEPPO
Minä olen käki. Sinä olet harmaasieppo.
Sinulla on kaikki niin hyvin: ahkera ja
huolehtivainen mies rinnallasi, soma pesä
rakennettuna ullakolle turvaan säältä ja
pedoilta, runsaasti hyönteisiä sisältävä
reviiri. Sinä olet viimeisilläsi raskaana ja
onnellinen. Kesä on kauneimmillaan.
Minäkin olen viimeisilläni raskaana. Minua vituttaa, miten hyvin sinun asiasi ovat.
Minut vietteli kovaääninen ja hyväntuoksuinen uros, käytti ja jätti. Nyt minulla on
pullat uunissa eikä aikomustakaan uhrata
niille vähäisiä voimavarojani. Minä aion
murskata sinun unelmasi ja loisia sinut ja
soman pesäsi ilman että edes tajuat sen,
sinä tyhmä tintti.
Näen sinun poistuvan pesästäsi. Lähdet pajukkoon hyttysten perässä upean
puolisosi kanssa, senkin lortto.
Nyt minä menen. Lennän somaan pesääsi,
nyt tikistän munan – ah se tekee hieman
kipeää – ja katson hetken syntymätöntä
lastani. Siinä se murheenkryyni nyt on.
Sitten lennän tieheni.
Olen huomaamaton olento, oikea seinäruusu, joten voin jäädä katsomaan tapahtumien kulkua. Katson kun sinä palaat
kotiisi kupu täynnä ahkeran metsästyksen
jälkeen. Katsot pesääsi, etkä voi uskoa
onneasi; teillä on jo yksi muna, vaikket
edes muista munineesi sitä. Lirkutat
miehesikin katsomaan sitä ja yhdessä
hehkutte vastenmielistä perheonneanne.
Alat tohkeissasi hautoa munaani. Näin
menee muutama päivä.
Sitten tunnet paikkojasi kiristävän ja
jonkin suuren olevan tuloillaan. Nään

sinun synnyttävän suurella tuskalla seitsemän täydellistä munaa. Ne ovat paljon
pienempiä kuin minun munani, mutta
olet liian tyhmä pystyäksesi vertailemaan
kokoeroja, saati haistamaan palaneen
käryä. Oksallani nauran nokkaani.
Vierähtää jälleen muutama päivä. Kuulen
heikon risahduksen, ja pyrähdän lähemmäksi. Kyllä, minun äpärälapseni alkaa
kuoriutua ensimmäisenä. Se ei ole sattumaa. Kyllästyn katselemaan ipanan
kuolemanhidasta kuoriutumista ja päätän
palata paikalle hieman myöhemmin.
Palatessani lapseni on kuoriutunut. Tunnen hienoista ylpeyttä, kun se alkaa
määrätietoisesti vierittämään muniasi
pesän laidan yli. Yksi kerrallaan munat
tippuvat maahan ja menevät rikki. Eikä
hetkeäkään liian aikaisin, sillä poikasesi ovat jo itsekkin kuoriutumisvaiheessa.
Alastomat ja sokeat poikaset jäävät rimpuilemaan maahan luullen olevansa turvassa. Lähistöllä hyppivä orava haistaa
eritteestä märät poikasesi. Se pomppii
niiden luo, ottaa pari talttahampaisiinsa ja
alkaa syödä niitä jo matkalla. Take-away
ei säily kauaa. Korppi lehähtää paikalle
ja nielee loput viisi lastasi kokonaisina.
Kuulen heikkoa piipitystä.
Sinä ja uros palaatte yhtä matkaa pesällenne. Teillä on kummallakin mukana niin
paljon hyönteisiä kuin olette vain saaneet
kannettua mukananne. Odotat lastesi olevan jo kuoriutuneita, ja tahdot ennenkuin
mitään muuta päästä ruokkimaan ne ensimmäistä kertaa.
Näet kuitenkin kodissasi vain yhden ja
saman lapsen, ja luulet pöllön löytäneen
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pesänne. Olet surun murtama ja kauhuissasi. Miehesi on myös musertunut, niin
musertunut että lentää saman tien jonnekin ja pysyy poissa viisi päivää.
Hormoniesi tahdottomana orjana kokoat
itsesi, sillä et aio murtua ainoan lapsesi
edessä. Keskität kaiken energiasi tämän
ainokaisesi kasvattamiseen. Olet jatkuvassa univajeessa ja laihdut. Et todennäköisesti voi saada enää uusia lapsia, ellet saa itseäsi pian kuntoon.
Puolisosi palaa kotiin. Hän haisee ainakin
neljän muun naaraan pyhimmältä. Sinua
kuvottaa, olet vihainen ja epätoivoinen.
Silti nielet raivosi ja tyydyt ottamaan
koiraan vastaan, sillä tarvitset kaiken
mahdollisen avun.
Olet niin evoluution pohjasakkaa, ettet
huomaa mitään kummallista siinä, että
se, jota pidät lapsenasi, on sinua jo kolme kertaa suurikokoisempi. Työskentelet voimiesi äärirajoilla ja yrität opettaa äpäräni lentämään ja pärjäämään

elämässä. Kun hän vihdoin oppii sen, olet
silti vielä kolmen viikon ajan velvoitettu
ruokkimaan hänen korkeuttaan.
Luulisi sinun ymmärtävän viimeistään
nyt kun lapsesi on viisinkertainen itseesi
verrattuna, että jotain on mennyt pieleen,
mutta ei. Olet linnunaivo etkä sille mitään
voi. Ja se on minun voittoni.
Lapseni on vihdoin kasvatettu ja lähtee
nyt omille teilleen. En ota yhteyttä. Sinä
olet loppuunpalanut ja voimaton. Miehesi on lähtenyt jo ajat sitten, koska olet
nyt laiha ja näytät hedelmättömältä – mitä
siis luultavasti oletkin. Ehdit vielä nähdä,
kun miehesi lentää ohi uuden naaraansa
kanssa, kun kanahaukka sieppaa sinut
oksalta ja lävistää keuhkosi kynsillään.
Kanahaukka vie sinut pesäänsä, luovuttaa poikasilleen ja he kaikki alkavat repiä
sinusta pieniä paloja ahneisiin suihinsa.
Sinä kuolet.
Minä
tarjoan
perääni
kiihkeälle
käkikoiraalle nimeltä Hannes.

---------------------------------
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Mitä kannattaa opiskella, jotta työllistyn hyvin?
Mitä luonnontieteilijät tekevät työelämässä? Kuten kaikki jossain vaiheessa opintojaan ymmärtävät, luonnontieteilijän tutkinnolla ei työllistytä samalla tavalla selkeästi yksiselitteiseen
tehtävään kuten vaikkapa putkimiehen tutkinnolla.
Ensimmäinen asia, joka opiskelijan tulee hahmottaa, on vaihtoehtojen lukumäärä. Ei ole vain
yhtä tai kahta juttua jota filosofian maisterin papereilla voi tehdä. FM takaa työnantajalle sen,
että olet kykenevä oppimaan mitä tahansa mitä tulevassa työssäsi saatetaan vaatia, osaat hankkia
tietoa ja ennen kaikkea, että todella ymmärrät omaa alaasi ja sen erityispiirteitä.
Tieto on tärkeintä, kun suunnittelet omaa uraasi. Yliopistossa ympärilläsi pyörii professoreja ja
akatemia tutkijoita, jotka tuntuvat tietävän kaikesta kaiken ja ovat innostuneita kertomaan tutkimuksestaan. Voi alkaa tuntua siltä, ettei oikeastaan osaa mitään ja edessä siintää ainoastaan
tutkijan ura apurahahakemuksineen.
Kun pysähdyt miettimään asiaa, on täysin luonnollista, että opettajina ja ohjaajina yliopistoissa
toimivat ne jotka tietävät eniten. Yliopistoissa opetellaan nimenomaan asian ymmärtämistä, jolle
kaikki pohjaa. Tärkeää on hahmottaa, että yliopiston ulkopuolelle siirryttäessä tilanne on toisinpäin. Maisterina tiedät todennäköisesti enemmän omasta alastasi kuin moni muu ja löydät itsesi
siitä asemasta, jossa proffat ja akatemiatutkijat ovat yliopistolla.
Tutkijan tehtävästä saat varmasti opintojesi aikana kuvan, mutta sen lisäksi luonnontieteilijät
löytävät itsensä muun muassa seuraavien nimikkeiden alta; asiantuntija, laadunvalvontapäällikkö, opettaja, avainasiakaspäällikkö, erityisasiantuntija, henkilöstöjohtaja, kehitysinsinööri,
markkinointijohtaja, tuotantokemisti, tarkastaja ja toimitusjohtaja.
Kuten huomaamme tehtäväkenttää ja tehtäviä löytyy monenlaisia. Yhteiseksi piirteeksi voidaan
sanoa, että tehtävissä sovelletaan oman alan osaamista. Haasteena on saada selvää siitä mitä eri
tehtävät pitävät sisällään ja minkälaista osaamista niissä tarvitaan, jotta voisit suunnitella opintojasi tulevaa uraasi varten. Tähän kysymykseen voit etsiä vastausta excursioilta, kesätöistä,
työelämätapahtumista, harjoittelusta, liitostasi, opiskelu kavereilta ja tutuilta sekä tietenkin
seuraamalla alan lehtiä. Voit kuitenkin olla varma, että tutkintosi jälkeen olet pätevä oppimaan
minkä tahansa oman alan tehtäväsi ja toisin kuin putkimies voit vaihtaa uraasi tehtävästä toiseen
ja tehdä monia erilaisia tehtäviä urasi aikana.
Vastavalmistuneille tekemiemme tutkimusten mukaan he ovat olleet tyytyväisiä yliopiston opintotarjontaan, mutta toivoivat, että olisivat ymmärtäneet ottaa opintojensa aikana enemmän kursseja
tilastotieteestä, viestinnästä ja esiintymistaidoista, tietojenkäsittelystä, tietotekniikasta, lakiasioista ja laadun valvontaan liittyvistä asioista. Lisäksi osa harmitteli, etteivät he olleet ymmärtäneet
rakentaa suhteita yksityisen sektorin yrityksiin ja hankkineet tietoa yliopiston ulkopuolisista työmahdollisuuksista opintojensa suunnittelun tueksi. Erityisesti viimeisintä harmittelivat ne, joiden
oli hankala erottua hyvin samanlaisella tutkinnollaan esimerkiksi muista biokemian tutkinnon
suorittaneista.
Luonnontieteissä on mahdollisuuksia ja sinä, onnekas, olet juuri tarttunut niihin. Tervetuloa luonnontieteilijöiden joukkoon.
-Markus OjaKirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL:n opiskelija-asiamies. LAL on kaikkien
luonnontieteilijöiden ammattiliitto www.luonnontieteilijat.fi
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...Sen
pituinen se...
(Kuva: April Karkulahti)
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