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Päätyhjäntoimittajan avautuminen 

Kevät on melko kiireistä aikaa. Kevään kiireisyys on varsin ennustettavaa. Kevät yl-

lättää kiireisyydellään joka kevät. Tyhmä kevät. 

Kiireisenä ihmisenä olen laiminlyönyt tänä keväänä useita velvollisuuksiani, joista 

sinun, arvoisa lukija, kannalta oleellisin on sisällön kerjääminen vappuhalkoon. Tä-

män muistin hieman alle kuukautta ennen julkaisupäivää, minkä takia kevään kiirei-

syyden yllättävät ihmiset eivät kerenneet kiireiltään tuottaa sisältöä kovinkaan san-

koin joukoin.  Valittelivat kyllä kovasti! En ole itsekään vielä täysin kerennyt tuu-

dittautua piittaamattomuuden turvemonttuun, joskin tätä halkoa taittaessa olen 

nähnyt huomattavasti vähemmän vaivaa kun edellisen parissa (Kuva 1).  

Tässä konkurssissa oloani helpottaa erään urhean lukijan sekä ahkeran sisällön-

tuottajan yli kymmensivuinen kirjallinen merkkiteos. Halkotutkimuksen kentällä 

kuljetaan nimittäin objektiivisuus ja tarkoituksenmukaisuus edellä, ja laadun arvi-

oinnissa eniten ja kenties ainoa käytetty mittari on sivumäärä. Erosen (2013) mu-

kaan vuosina 2009-2013 Halolla päähän julkaisujen sivumäärät ovat sijoittuneet 

välille 25-45, minkä perusteella tämä Halko on edeltäjiinsä verrattuna vähintäänkin 

kohtalainen. Ehkäpä joulukuussa unohdan koko homman.  

 

Parhain terveisin 

Miika Kotila 

 

Lähteet: Aslak E. & Eronen A., The effect of the time in office of the chief editor on 

the page pool of a small population of the Halolla päähän-magazine, Jouluhalko 

2013 
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Kuva 1: Päätoimittajan 

Halkoon kohdistama toimi-

tusefortti suhteessa päätoi-

mittajuuden ajalliseen ele-

menttiin. X-akselin arvosta 

1 eteenpäin Y:n arvot on 

ennustettu ekstrapoloimal-

la aikaisempaa dataa ja 

päätoimittajan fiiliksiä. 
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Taas on vuosi vierähtänyt siihen vaiheeseen, 

että Halkoa tuppaa. Perinteistä kaavaa nou-

dattaen kyhään tätä viimeisenä iltana, mutta 

viime kerrasta viisastuneena olen nyt varusta-

tunut pullollisella punaviintä. Tuntien pohdis-

kelun ja ankaran itseruoskinnan tuloksena en 

ole keksinyt MITÄÄN järkevää sanottavaa. 

Eduskuntavaalien ja ruotsiperversioni in-

noittamana lainaan nyt Olof Palmen vuonna 

1982 pitämän puheen ”Därför är jag demo-

kratisk socialist”. 

”Jag är en demokratisk socialist med stolthet 

och glädje. Jag blev det när jag for omkring i 

Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen 

fast en del var oerhört rika, när jag for runt 

och såg en på sätt och vis ännu mer för-

nedrande fattigdom i Förenta Staterna, när 

jag som ung kom öga mot öga med kommu-

nismens ofrihet och förtryck och människoför-

följelse i kommuniststaterna. 

Men viktigare är att jag bestyrks i min över-

tygelse när jag ser ut i världen, när jag ser 

krigen och kapprustningen och massarbets-

lösheten och klyftorna mellan människorna. 

Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt 

eget land ser orättvisorna öka, arbetslöshe-

ten tillta, spekulation och fiffel gripa omkring 

sig. 

Och med tillförsikt, för nu vet människor vad 

som händer med jobben och tryggheten och 

stabiliteten när högerkrafterna har ansvaret. 

Jag är det på sätt och vis med ett roat leende 

för jag vet att den moderna svenska histo-

rien är full med värdefulla reformer som ni 

har skildrat som elak socialism men sedan 

slåss ni om att få äran av reformerna när 

människorna har fått erfarenhet av vad den 

betyder. 

Visst är jag demokratisk socialist; som Brant-

ling när han genomförde rösträtten; som 

Erlander när han byggde ut den sociala 

tryggheten och ATP. Det handlar om solidari-

tet och omtanke människor emellan.” 

 

Pussar och kramar  
 

Janne Ojala 
 
Ordförande 

Puheenjohtajan manifesti 
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Osallistuin vapaaehtoistyöhön Kam-
bodẑassa Marine Conservation Cambo-
dia (MCC) merihevosten ja meriheinien 
(sea grass) tutkimukseen Koh Seh -
saarella neljä viikkoa. Alueella on noin 
3 000 hehtaaria meriheinäniittyjä, joi-
den suojelu on tärkeää monille uhan-
alaisille lajeille kuten merihevosille, 
delfiineille, duongeille sekä merikilpi-
konnille. MCC projekti kartoittaa saa-
rien koralliriuttojen kuntoa, levinnei-
syyttä ja kalojen sekä vesiselkärangatto-
mia. Lisäksi projektin ansiosta saarten 
ympäristö on nykyään merisuojelualu-
etta ja alueen koralliriuttoja kunnoste-
taan aktiivisesti – mikä on iso juttu Kam-
bodẑan kaltaiselle vasta rakenteilla ole-
valle valtiolle – on superhienoa, että 
siellä panostetaan jo nyt ympäristön 
suojeluun! 
 
Neljä viikkoani Kambodẑassa jaettiin 
aluksi opintoihin ja koulutukseen, sitten 
sukellustaitojeni kartuttamiseen ja lo-
pulta varsinaisiin tutkimussukelluksiin. 
Päiväohjelmaani kuului päivittäin 2 – 3 
sukellusta ja maalla roskien keräystä ja 
muuta. Illat kuluivat muiden kanssa 
pelaillessa, joskus vähän tai vähän 
enemmän kaljaa juoden (tai ah, riippu-
matossa roikkuen viinipullon kanssa). 
Tutustuin mahtaviin ihmisiin, joilla kai-
killa oli taustallaan erilainen tarina tulla 
vapaaehtoisprojektiin mukaan. 

 

MCC:n tutkimus jakautuu käytännössä 
kolmeen alueeseen: meriheinäniitty-
jen kartoittamiseen ja seurantaan, 
merihevospopulaation kartoittami-
seen ja yksilöistä kerättävän aineiston 
keräämiseen sekä koralliriuttojen kar-
toittamiseen. Vapaaehtoistyöntekijät 
koulutetaan tunnistamaan paikallisia 
(ja muuallakin tropiikin koralliriutoilla 
yleisiä) merihevos-, meriheinä- kuin 
kala- ja pohjaeliöstölajeja. Lajitunnis-
tusopintojen jälkeen vapaaehtoiset 
koulutetaan tutkimusmenetelmien 
hallintaan ja niiden taustalla oleviin 
teorioihin. Lisäksi vapaaehtoiset kou-
lutetaan laitesukeltamaan 30 metriin 
sakka. Saaren ympäristössä vesi on 
suhteellisen matalaa, maksimissaan 
noin 6 metriä ja sukellusten keski-
syvyys on vain noin 3 metriä. Etenkin 
merihevostutkimussukelluksilla sukel-
tajien oli tärkeää osata pysyä lähellä 
pohjaa, mutta sukeltaa pöllyttämättä 
sitä.  
 
Matalasta vedestä huolimatta alueella 
kalastetaan yötä päivää troolaamalla. 
Kambodẑan alueella pohjatroolaus on 
aina laitonta kun se tapahtuu alle 20 
metrin syvyydessä – saariston alueella 
käytännössä siis aina. Koh Seh saarel-
la, jossa asuimme, asui myös poliiseja, 
jotka yhdessä saaren projektin henki-
lökunnan kanssa yritti saada mahdolli-
simman monia laittomia kalastajia 
kiinni. Suurin ongelma merialueiden 
suojelulle on resurssikysymys pitää 
vietnamilaiset salakalastajat poissa 
Kambodẑan puolelta.  

Vapaaehtoisesti Kambodzassa 
Teksti: Tuuli Pietinen   Kuvat: Marina Sambonet  
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Troolauskalastus repii pohjasta kaiken elollisen, meriheinät juurineen ja uhanalais-

ten sivusaaliiden määrä on huima. Myös pohjasedimentti pääsee sitovista kasvien 

juurista vapaaksi ja pöllähtää veteen heikentäen näkyvyyttä. Huono näkyvyys estää 

valoa pääsemästä yhteyttäville kasveille ja koralleille, ja aiheuttaa sedimentoitumis-

ta hiekan painuessa korallien pinnalle.   

Troolaus- ja verkkokalastuksen sivusaaliina saadaan myös merihevosia. Kambodẑan 
meriheinäniityt (sea grass meadow) ovat joskus olleet maailman laajimpia. Vesi on 
noin 30 asteista ympäri vuoden. Kepin maakunnan alueella olevat koralliriutat ovat 
olleet sukellusturistien suuressa suosiossa, sillä paikkaa on kutsuttu merihevospara-
tiisiksi. Liikakalastuksen seurauksena ja meriheinäniittyjen katoamisen seurauksena 
viimeisen vuoden aikana osa merihevoslajeista vaikuttaa kadonneen kokonaan.  

Kuvan alanurkassa  

Hippocampus  

spinosissimus  

kartoittajan  

tutkimuskohteena. 
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Kuvassa Hippocam-

pus kuda. Viimeisil-

lään raskaana oleva 

koiras lilluu meren 

pohjalla vaivalloisesti  

aaltojen mukana. 

Tapasimme alueella lopulta enää vain kahta lajia: Hippocampus spinossissimus  ja H. 
kuda. (kuvat) Merisuojeluohjelmissa Kambodẑan alueella merihevosten suojelua 
pidetään ensisijaisena, sillä niitä voidaan pitää ympäristöindikaattoreina. Jos jokin 
alue saadaan suojeltua niin, että merihevoset palaavat sinne, on onnistuttu samalla 
koko muun ekosysteemin suojelussa.  
 
Vapaaehtoistyö on yksi tapa saada alan kokemusta ulkomailta. Työprojektit yleensä 
aina maksavat, mutta kyse on jokaisen sentin arvoisesta työskentelylomasta. Pro-
jektit pyörivät usein jonkin rahoitusjärjestelmän avulla, mutta maksuasi vastaan he 
voivat tarjota sinulle ruoan, majoituksen ja koulutuksen täyteisen kokemuksen, jos-
ta hyvällä todennäköisyydellä sinulle jää hyvä mieli pitkäksi aikaa. Saatu kokemus 
on herättää varmasti työnantajan huomion CV:ssäkin! 

 

Oheislinkkejä ja iltalukemista matkakuumeen nostatukseen: 

Vapaaehtoistöistä on tehty monia blogeja, tässä esimerkkini omastani:  
http://maailmallatuulee.blogspot.fi/  

sekä samaan projektiin osallistuneen puolalaistytön blogi:  
https://unsuspectingnarrator.wordpress.com  

Projektistani lisää: Marine Conservation Cambodia:  
http://marineconservationcambodia.org/  
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 Urheilutapahtumia 
Halon toimitus kokosi yhteen Villuksen edesottamuksia urheilun saralla 

Helmiskaba 

Helmikuun mittaisen lintu-nisäkäsrallin ekosarjassa nähtiin kaikkien aikojen 

huipputulos kunTuomo Takala repäisi selkänahastaan 41 lajia! Tuomo vei 

sarjavoiton reilulla 9 lajin marginaalilla. Tosin erään varmistamattoman hu-

hun mukaan eräällä porvarisarjalaisella olisi ollut vastaava määrä ekosarjaan 

kelpaavia havaintoja.  

Porvarisarjassa kärkitaistelu oli tiukempaa ja voiton vei metsäekologian yli-

opistotutkija Matti Koivula 51 lajillaan. Mikrovilluksen kiertopalkinto kop-

sahti kuitenkin Miika Kotilalle, joka sijoittuui 48 lajillaan sarjan kakkoseksi ja 

oli täten paras villus.  

Kilpailija Lajit Ässät 

Matti Koivula 51 pyy, pähkinänakkeli, riekko,  
taviokuurna, tundraurpiainen, 
varpuspöllö, vuorihemppo 

Miika Kotila 48  

Karoliina Hämäläinen 45 telkkä, myyrä sp. 

Pirita Latja 42  

Petri Kesti 26  

Petra Rinne 25 saukko 

Kilpailija Lajit 

Tuomo Takala 41 

Jenny Kilpiäinen 32 

Sara Lampi 26 

Ari Turula 24 

Juuso Paappanen 22 

Mari Partanen 2 

Matti Asikainen 19 

Kauko Aho 19 

Janne Ojala 19 

Anna Räsänen 16 

Tuuli Pietinen 15 

 

Havaitut lajit 

Talitiainen, Harakka, Sinitiainen, Hömötiainen, Korppi, 

Rusakko, Kuusitiainen, Pikkuvarpunen, Varis, Puukiipijä, 

Tilhi, Kanahaukka, Varpunen, Kesykyyhky, Mustarastas, 

Viherpeippo, Punatulkku, Urpiainen, Räkättirastas, Orava, 

Närhi, Käpytikka, Keltasirkku, Töyhtötiainen, Vihervarpu-

nen, Varpushaukka, Valkoselkätikka, Metsäjänis, Hippiäi-

nen, Pyrstötiainen, Sinisorsa, Pikkukäpylintu, Fasaani, 

Palokärki, Harmaalokki, Minkki, Pikkutikka, Teeri, Isolepin-

käinen, Kottarainen, Peippo, Harmaapäätikka, Pohjantik-

ka, Telkkä, Huuhkaja, Koskikara, Kuukkeli, Tikli, Myyrä sp., 

Isokäpylintu, Pohjanlepakko, Ampuhaukka, Pyy, Päh-

kinänakkeli, Riekko, Taviokuurna, Tundraurpiainen, Var-

puspöllö, Vuorihemppo, Saukko 
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Pöytälätkäturnaus 

Cup-muotoinen turnaus 5+5 minuutin peliajoilla käytiin perinteisen haalari-

hengailun yhteydessä ravintola Kuutin tiloissa.  Turnauksen voittajaksi nousi 

Janne Koskinen ja kakkossijalle Leo Vainio. Vuoden 2014 finalistit Tuomo 

Takala (1.) ja Miika Kotila (2.) jäivät semifinaaleihin. Turnauksen kulku näkyy 

alla olevasta taulukossa. 

Säbäliiga 

Mikrovilluksen, Corioliksen ja Loikan yhteisjoukkue MPV nappasi tänä vuon-

na rentosarjan 2. sijan. Äärimmäisen tiukka finaalipeli EduVesgatorsia vas-

taan ratkesi vasta rangaistuslaukauksilla. 

 

Pimpelfest 

Ainoa Mikrovillukselle langennut voitto tuli suurimmasta kalasta. Tämä eep-

pinen saavutus lankesi Agentti Heidin kohortille 174 g ahvenella. Kaksi muu-

ta nelihenkistä villustiimiä saivat kaloja ja nauttivat etyylialkoholia vaihtele-

via määriä. 

   Leo 2 Janne 3      

 Leo 3   Tuomo 2 Miika 3   Janne 10    

Ville A. 0 Leo 9 Tuomo 10 Janette 1 Miika 9 Ville P. 2 Janne 4   Santtu 0  

      Janne 6 Toivo 2 Santtu 3 Petri 1 

ottelu   Voittaja Häviäjä Maalit      

9 
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Raportti-X 

 

 

 

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Eli oikeasti ei, oli harmaa ja tylsä huhtikuun aamu, kun käärme-

mobiiliksi kutsuttu ajoneuvomme starttasi Naturan pihasta sisällään neljä rohkeaa approili-

jaa. Määränpäämme oli kokoomusnuorista, hipstereistä, ja rumista elementtitaloista (rumia 

elementtitaloja oli oikeastaan yllättävän vähän) koostuva pääkaupunkiseutu. Tavoitteemme: 

olla ihan vitun perseet. Koska aikaa 450 kilometrin matkaan oli aikaa vain vaivaiset 5 tuntia 

lähdimme kohti etelää kuin hauki kaislikosta ja aktivoimme käärmemobiilin hyperavaruus-

ahtimet. Kiisimme valojuovan lailla viitostien läpi, samalla kun seksikkäät naiset vilkuttivat, 

itkivät ja heittivät meitä rumilla alusvaatteilla. Raavaat miehet tervehtivät meitä matkan var-

rella veljellisen sotilaallisesti ja pienet lapset ihailivat meitä silmät täynnä nuorta toivoa. Levy-

asemamme soitti 2000 desibelin voimakkuudella Zeldan tunnaria ja paskoi samalla kaikki 

Varkauden lasiesineet, pieni hinta siitä, että pääsisimme Helsinkiin ajoissa. 

Ikävä kyllä tulimme tunnin myöhässä. Onneksi pienet takaiskut eivät lannista kaltaistamme 

urheaa käärmejoukkoa. Parkkeerasimme käärmemobiilin Kalasaatanaan  atomipommin rä-

jähdystä muistuttavalla jytinällä ja ulostauduimme ajoneuvosta ukemien avulla. Tarkan synk-

ronoidusti suuntasimme juosten keltaiset haalarit viuhuen kohti jotain Sörnäisten baaria, 

mistä en ollut koskaan kuullutkaan, vaikka olin asunut Helsingissä 18 vuotta. Baari osoittautui 

viimeisen ristiretken Graalin temppelin veroiseksi ansoitetuksi sokkeloksi, ja me esitimme 

tyhmien natsien osaa. Jokaisessa ovi aukossa ja kulmassa oli steroideja popsineita ja ilmeisen 

paljon saunabelttiä käyttäneitä pokeja, jotka käännyttivät meidät milloin minnekin ja milloin 

mistäkin syystä. Olimme kuitenkin ovelia kuin…… käärmeet, ja monen epäonnistuneen yrityk-

sen ja itkupotkuraivarin jälkeen pääsimme kuin pääsimmekin kassalle, jossa vaihdettiin ap-

propasseja lippuihin ja omituisen näköisiin sieniin. Mutta, ikävä kyllä jossain oli tapahtunut 

jotain ja kahden käärmeen liput (Kiinteän Käärmeen ja Monty Pythonin) liput eivät kelvan-

neetkaan keljulle kassa-neideille. Ilmeisesti liput olisi vaihdettava pas-

seihin jossain toisessa Sörnäisen räkälässä. Suhtauduimme asiaan tyy-

nen rauhallisesti ja poltimme koko paikan. 

HUOM Kirjoittaja on valmistanut raportin väsyneenä humalaisen illan jäl-

keen suhteellisen vastentahtoisesti. Laadusta ei mennä takuuseen. 
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Saatuamme harvinaisen huonosti suunnitellut passit oli aika ryhtyä varsinaiseen työhön, eli 

niin sanottuun ”ryyppäämiseen”. Jos joku ei kyseistä termiä tunne, se tarkoittaa suuren alko-

holimäärän juomista niin kauan, kunnes on pahaolo ja näkökenttä alkaa sumentua. Siihen 

kuuluu myös seuraavana aamulla herääminen karvaisen hermafrodiitin vierestä ja tämän 

päälle oksentaminen samalla, kun on erittäin, erittäin, ERITTÄIN paha mieli. Kiersimme kallion 

baareja railakkaasti lauleskelen ja mukana taisi olla myös muutama opettajaopiskelija, jotka 

halusivat kokoajan mennä Hesburgeriin. Uskon, että joimme paljon olutta ja uskon myös, että 

meillä oli ihan kivaa. Jossain baarissa taisi olla Kiinalainen baarimikko. Toisessa baarissa taisi 

olla Suomalainen baarimikko. Appropassit kadotettiin varmaan kymmeneen kertaan. Kiinteä 

käärme söi myös pitsan ja bondasi jonkun teologin kanssa, joka saarnasi kiihkeästi ekofasis-

mista. Varmaan tapahtui myös jotain muuta. 

Jatkot olivat sirkuksessa, allekirjoittaneen harmiksi siellä ei kuitenkaan ollut leijonia, pellejä, 

kuolemia uhmaavia akrobaatteja tai mitään muutakaan mitä nyt yleensä mielletään sirkuk-

seen. Siellä oli kuitenkin kasapäin hikisiä haalaripukeisia humalaisia, jotka heiluivat kuin kuk-

kakepit kesätuulessa. Eikä siinä vielä kaikki, myös kaljaa ja muita virvokkeita sai ostaa törke-

ään ylihintaan tiskin takaa. Raportin tekijä ei moista meininkiä kauaa kestänyt vaan päätti 

evakuoida itsensä kyseisistä tiloista niin nopeasti kuin mahdollista ja siirtyä karvaisen her-

mafrodiitti ystävänsä ”känni-Leon” luokse. Siellä hän pelasi hetken paskaa Fifty-Cent peliä ja 

sammui nopeasti lattialle 

Aamulla hän joutui kuitenkin huomaamaan, että känni-Leo ei ollutkaan hermafrodiitti, hän ei 

myöskään oksentanut eikä mielikään ollut erityisen paha. Leo oli sentään karvainen, mutta se 

ei ihan riittänyt paikkaamaan muita ryyppäämisen kannalta vitaaleja kohtia. Onneksi matkan 

tarkoitus oli kuitenkin olla perseet, missä onnistuttiinkin odotettua paremmin. Niinpä käärme 

joukkomme suuntasi iloisin mielin takaisin Pohjois-Karjalaan ja tuhosi 2000 desibelin voimalla 

kaikki Mikkelin lasiesineet. 

Kuvan käärmeet  

liittyvät tapaukseen 
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 Oletko koskaan miettinyt, mitä tapahtuu suljettujen ovien takana kabineteissa? Le-
vitykseen laitettava hallituksen kokouksen pöytäkirja on vain irvikuva kokouksen 
todellisesta sisällöstä. Seuraava dokumentti on kokouksen varjopöytäkirja, josta 
selviää kokouksen ja siellä käsiteltävien aiheiden todellinen luonne.  

 

Kokous  14.4. / Alkoi 15.02 

Läsnä Janne Ojala, Ninni Rissanen, Elina Koivisto, Miika Kotila, Antti Laine, Kanerva Korhonen, Janina 
Keskiniva, Virve Vilkman, Pekka O’Dell, Sara Lampi 

Sihteeri 4 kohdaksi. Kanerva valittii.  

Edellisen kokouksen jutut läpi. Ne oli OK. 

Kohta 5 

LAL: kokousti ja hallius aikoo toimia palautelappujen toiveiden mukaan. vuosijuhla 10.10.  

LAL:in jäseniä lähössä BiTaa?, Janne tsekkaa montako kpl 

YKL: juttuja. Matka-apurahat BiTalle 65 ja exkulle 75 egetsua (yhteensä). (lalli myöntää 5 e per jäsen 
matkatukea kotimaassa ja 10 e ulkomailla)  

YKL ja LAL jäsenet saman arvoisiksi? Että YKL tuet LAL:in rahojen mukaan jäsenille ja loput Villukelle. Tätä 
täytyisi mainostaa sitten jos näin päätetään.  

Esitetään että ykl:n matka-apurahat jaettaisiin jäsenille lal:in rahojen mukaan ja loput villukselle. Yksimie-
liseti päätettiin ehdotuksen puolesta. 

Urasuunnittelu jutuista. Ninnillä on iso ajatus ura illan isontamiseksi, ammattiliitot mukaan ja rahat niiltä. 
Myös laitoksella olis varaa tälläisten iltamien tarjoiluihin.  

Viikonlopuna liittokokouksessa SOL:in hallitus valittiin. Janne oli ääniharavana 

Kohta 6  

Vuoden opettaja juttua. Piia oli tehnyt hienon ja simppelin lomakkeen.  

Opintopolkuihin muutoksia tulossa ensi vuona, soveltava bilsa ainaskin muuttaa muotoansa. Biokemia 2. 
suoritustavasta puhuttu. Tulossa ilmeisesti tapaamis kertoja. Jollekkin kursseille (joku pieni labrakurssi) ei 
päästetä kemistejä (tai bilsa ukot on ensisijaisia ainaskin). Hydro ja limno ja genetiikan harkat ei pakolli-
siksi opeille mutta suositellaan. Ovelasti yritetään siirtyä siihen että ne tulis pakolliseks.  

Laitoksen rahotuksesta: 55 op juttu jota täytyisi rummuttaa (koska harva siitä tietää) vissiin kuus tonnia 
per nuppi rahotusta. Jotkut jo mietti kaikkia opiskelijoiden innostus juttuja. Hesassa saa skumppaa kun 
suorittaa. 55 opintopistettä ja papukaijamerkki! Biokemisteillä on hankalinta se 55 op vuodessa.  

Ens vuoden Fukseilla muuttuu kurssizydeemit. Sisältö ei (ei juurikaan) muutu mutta johdonmukaisuus 
lisääntyy. 12 op paketti joka jaettu kolmeen.  Vaikuttaa aivan toimivalta. 

Päätettiin järjestää taas samanlainen palaute tilaisuus vappuna ennen ryyppäjäisten alkamista. 
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Kohta 8 

Kalenterit esiin. Milloin on kevätkokous? Ketkä ovat tilinpäätöksen tarkastajia ja kauanko he tarvii aikaa 
tähän juttuun? Hallituksen kokousta ei tule vaan on vaan kevätkokous. Millon on kauden päättäjäiset?  

Kevätkokous on keskiviikkona 13.5. klo 17 jossain naturalla. Tämä sovittu ja kaikille tämä OK.  

Tästä Janne aikoo tehdä facebook eventin. 

Hallituksen päättäjäiset kevätkokouksen jälkeen? 

Kohta 9 

Mikrovilluksen kauden päättäjäiset. Eläinkenttis viikolla (viikko 21) perjantaina? Onko ongelmaa kun 
pienimmät ei pääse baariin?  

Kauden päättäjäiset 22.5. klo 17 säävarauksella kirkon takana. Kristan housut jalkaan. 

Hallituksen kevätbailut. Monilla palkitaan hallitusta juhlilla, mekin tarvitsemme hauskuutta. Hallituksen 
virkistyskäyttöön pitäisi ehkä budjetoida rahaa.  

Ideoita bailuille: viroon, mökki vklp hallituksen keskinäinen ryhmäytyminen (syksyllä?), kaikki miettivät 
tätä tahoillaan, pidemmän kaavan kautta järjestetty ilta, cosmikin sauna&keila&syönti&ryyppäys meinin-
ki, hotelleista mestoja vuokralle, budjetoidaan myöhemmin 

Päivä päätetään nyt ja se on : Norsunluutornin korruptioilta 15.5.  

8-Appro hommat. Lippuja eka päivänä myyty 329 passia. Sähköpostivarauksissa saataa olla ongelmia, 
miten varmistaa se että varatut liput myös maksetaan!  

Vapusta brunssi ja booli vastaavaa?  

Boolivastaavia ovat sara ja eemil. Sara ei ota koko vappua hoitaakseen. Lupaa järjestää toimikunnan 
ympärilleen. Pekka lupasi auttaa. 

Vapusta täytys infota kokonaisuutena.  

BiTa OK, Skifest 23-24.5. 

5.5. mikrovilluksen suuri puhdistus. paljon pizzaa. Pyörien putsaus päivä samaan syssyyn.  

kohta 10 

Nettisivut paljon maksaa? PALJON siihen nähden kuinka vähän niitä käytetään. Tulee ihan paha olo.  

Kuka tekisi, millä aika taululla, saadaanko maksaa palkkio? Sivu saisi olla vuosia eteenpäin 

Nettivastaava ottaa tästä pallon haltuunsa Saran kanssa. Piia ja Sara lähtee viroon tämän johdsta. 

20.4. klo 15 futuralla tilasuus johon kutsuttu hallituksia myös tämä. LuMet hallitushomoilu. Kemistien 
juttuja ja haluavat siitä biokemma kakkosesta jotain huudella. Siitä (biokemma 2) pitäs olla jokin työryh-
mä.  

Kohta 11 

seuraava kokous on kevätkokous. vapaamuotonen kevytkenkäinen palaveri: 27.4. klo 19 jetissä tai plays-
sa. Vain Piia jetissä.  

kokous päättyy kello 17.17   
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12.4.1947 

Saavuin tänään Manausiin ja tapasin ryhmän muut jäsenet. Vaikka pyysin Lordi Coatsia suosimaan jäsen-

valinnoissa irlantilaisia huomaan, ettei hän ole noudattanut pyyntöäni.  

Botanistimme, tri. Alvin Meadows, on Oxfordin kasvatteja. Vanhan koulukunnan engelsmanni, mikä 

näkyy hänen pukeutumisestaan. Mies käyttää Oxford-solmiota ja brittiläisen hellekypärää. Hän on kuiten-

kin erittäin pätevä alallaan ja omaa kattavat tiedot Amazonin alueen kasvillisuudesta. 

Ryhmämme zoologiksi on Lordi Coats valinnut skotlantilaisen tri. Duncan MacAinsleyn. Epäilen, että hän 

ei ole täysin järjissään, sillä hän on vuorannut Bombay Bowler-mallisen hellekypäränsä samalla kankaalla, 

josta hänen kilttinsä on tehty. Kiltti on epäilemättä mukavan ilmava ratkaisu tässä ilmastossa, mutta 

hellekypärään tartaani ei yksinkertaisesti sovi. Pätevyytensä mies on saanut Glasgowssa, sir John Graham 

Kerrin opetuksessa.  

Lääkintäupseeriksemme Lordi Coats on sentään ymmärtänyt nimittää irlantilaisen. Majuri Connall O’Gla-

de palveli viime sodan aikana kenttäsairaalassa Afrikassa ja tästä syystä hän on todennäköisesti valinnut 

wolseley-mallisen hellekypärän. Minulla oli kunnia tutustua häneen kuusi vuotta sitten traagisella Uuden-

Guinean matkallani. 

Näiden kunnianarvoisten herrasmiesten lisäksi seurueeseemme kuuluu puolentusinaa kantajaa paikallisesta 

Nglaubluba-heimosta. He ovat kuulemani mukaan rehtiä ja kunnollista väkeä, joiden mieliin tänne aikoi-

naan saapuneet lähetyssaarnaajat ovat juurruttaneet kristillisen moraalin. Lisäksi eräs saksalainen liittyy 

ryhmäämme meidän jalkautuessa Rio Amazonasin ja Rio Madeiran risteyskohdassa. Hänen on tarkoitus 

opastaa meidät Uglobdo-heimon kylään, joka sijaitsee jokusensataa kilometriä risteyskohdasta lounaaseen. 

Sieltä etenemme paikallisten oppaiden avustuksella syvemmälle sisämaahan. 

 

13.4.1947 

Matkamme alkoi lupaavasti auringon valaistessa Manausin ranskalaisista kivistä valmistetut kadut. Koh-

tasimme kuitenkin pieniä vastoinkäymisiä. Kun kantajat lastasivat varusteitamme veneeseen, horjahti eräs 

heistä ja putosi jokeen. Yritimme nostaa hänet kannelle köyden avulla, mutta piraijat ehtivät kaluta lihan 

hänen käsistään, ennen kuin hän sai pitävän otteen.  

Valitettava tapaus, mutta onneksi mitään varusteita ei pudonnut laidan yli. Saimme nopeasti värvättyä 

uuden kantajan satamassa notkuvista vetelehtijöistä, jotka kuuluvat samaan heimoon. Lisäksi MacAinsley 

sai tapauksesta materiaalia piraijoja käsittelevään kirjoitukseensa.  

Jonnekin ja pois sieltä 

Otteita sir Carmichael O’Sheatin Amazonasin retken päiväkirjoista. 

Koonnut: Kauko J. Aho, fil. yo. 
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18.4.1947 

Saimme tänään todistaa hämmästyttävää luonnonihmettä. Ohitimme paatillamme pienen, paalujen varaan 

rakennetun kylän, jota asuttivat ystävällismieliset intiaanit. He tulivat meitä vastaan lautoilla ja vaihtoi-

vat ruokatarvikkeita muutamiin koristenauhoihin ja lasihelmiin. Kylän päällikkö nousi alukseemme ja me 

tarjosimme hänelle viskiä. Miehellä oli ilmeisesti erittäin huono viinapää, sillä parin lasillisen jälkeen hänen 

oli vaikea pysyä pystyssä.  

Tämä ei kuitenkaan ollut mainitsemani ilmiö, vaan kun intiaanien lautat lähtivät takaisin kylään, päällik-

kö asettui lautan perään seisomaan ja virtsasi jokeen. Tällöin nousi syvyyksistä valtaisa kaimaani ja hyök-

käsi päällikön lautan kimppuun kaataen sen.  

Muut lautalla olleet onnistuivat uimaan toisille lautoilla, mutta päällikkö, joka oli sangen tukeva mies ja 

kaiken lisäksi humalassa, ei ollut yhtä ketterä vaan jäi kaimaanin hampaisiin. Majuri O’Glade ehdotti, että 

yrittäisimme ampua kaimaanin, mutta MacAinsley kielsi sen. Olisihan tosiaankin rikos surmata näin upea 

luontokappale. Peto paiskasi päällikön turpean ruhon ilmaan ja tarttui siihen valtaisilla leuoillaan. Alku-

asukkaat seurasivat kauhistuneina, kuinka kaimaani veti kirkuvan päällikön pinnan alle ja kuohunnan 

päätyttyä ainoastaan punaiseksi värjäytynyt vesi jäi muistuttamaan heitä edesmenneestä johtajastaan.  

Tapaus oli kertakaikkisen upea ja on sääli, ettei mukanamme ole välineitä, jolla sen olisi saanut tallennet-

tua jälkipolville. Lisäksi tämä on erinomainen opetus siitä, että vesille ei kannata lähteä humaltuneena.  

Saimme kalastajakylän asukkailta jonkin delfiiniä muistuttavan olennon, jonka liha oli kerrassaan herkul-

lista. Valitettavasti niitä oli vain yksi, mutta onneksemme niitä elää joessa. Aiomme pyydystää niitä koko 

loppumatkan tarpeiksi ja mahdollisesti viedä näytteen kotiin Irlantiin. 

 

20.4.1947 

Jalkauduttuamme Rio Amazonin ja Rio Madeiran risteyskohdassa, kohtasimme saattueen Malbu Gludd -

intiaaneja ja saksalaisen oppaamme. Hän oli kuusissakymmenissä, noin 170 cm pitkä ja pukeutunut ruske-

aan paitaan ja ruskeisiin housuihin. Jokin hänen ulkonäössään muistuttaa minua jostain tunnetusta henki-

löstä, mutta en saa päähäni, kenestä.  

Oppaamme ja intiaanit tervehtivät meitä ystävällisesti ja annettuamme alkuasukkaille muutamia lasihel-

miä, he ottivat matkatavaramme ja lähtivät kantamaan niitä kohti kylää. Saksalainen sanoi nimekseen 

Adolf. 

Kuljimme muutaman kilometrin ennen leiriytymistä. Adolf on ilmeisesti onnistunut opettamaan alkuasuk-

kaille hieman saksalaista täsmällisyyttä, sillä nämä pystyttivät teltat erinomaisen ripeästi. Illallisen aikana 

hänen käytöksensä herätti kummastusta muissa retkikunnan jäsenissä, sillä hän kieltäytyi vasikkafileestä ja 

söi pelkkiä kasviksia. Kasvissyönti on kuulemma olennainen osa hänen filosofiaansa. 
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21.4.1947 

Suuri menetys on kohdannut retkikuntaamme. Olimme kulkeneet muutaman tunnin, kun havahduin kanta-

jien keskuudesta kuuluvaan huutoon. Juoksin paikalle ja näin kuinka valtava jaguaarikissa repi maassa 

makaavan kantajan sisuskaluja ulos tämä vatsaontelosta, onnettoman miehen huutaessa ja huitoessa käsil-

lään kuin syötävä.  

Osa kantajista osoitti luonteenheikkoutta pakenemalla pusikkoon, mutta minä pidin pääni kylmänä. Het-

keäkään epäröimättä vedin esiin uskollisen kuudestilaukeavani ja tyhjensin sen kissapedon ruumiiseen. 

Myös muut retkikunnan jäsenet seurasivat esimerkkiäni ja näin onnistuimme taltuttamaan raivoisan luon-

tokappaleen.  

Pedon kuoltua majuri O’Glade suoritti haavoittuneelle kantajalle pikaisen tarkastuksen ja todettuaan, ettei 

mitään ollut tehtävissä, lopetti miesparan kärsimykset Enfieldillään. Tämä oli ilmeisesti liikaa herkille 

alkuasukkaille, sillä loputkin kantajat pakenivat pusikkoon. 

Onnistuimme yhyttämään suurimman osan kantajista ja saimme heidät palaamaan ruotuun antamalla heille 

lisää lasihelmiä ja muutaman raipaniskun. Valitettavasti osa kantajista oli paetessaan juossut juoksuhiek-

kaan ja uponnut sinne. Vieläkin surullisempaa tästä teki se, että he eivät ymmärtäneet päästä irti kanta-

muksistaan, vaan ne painuivat heidän mukana maan sisään. Menetimme puolet Guinness- varastoistamme 

ja muonastamme. MacAinsley oli erittäin kiinnostunut jaguaarin ruumiista, joten otimme sen mukaan. 

 

23.4.1947 

Muonan ja Guinnessin puute vaivaa retkikuntaamme. Saksalainen on onnistunut hankkimaan meille run-

saasti hedelmiä, joilla olemme ravinneet itseämme, mutta lihan puute kalvaa kaikkien mieltä. On hämmäs-

tyttävää nähdä Adolf hedelmänkeruussa. Huolimatta korkeasta iästä ja vähäisestä varresta, mies kiipeää 

puihin ja loikkii niissä kuin nuori gibboni, keräten samalla hedelmiä ja marjoja vyötäisilleen kiinnitettyyn 

koriin.  

 

24.4.1947 

Me tarvitsemme lihaa! Söimme tänään illalliseksi pieniä, monijalkaisia matoja, joita alkuasukkaat keräsivät 

kivien alta ja kuolleista puista. Ne toivat hetkellisen helpotuksen, mutta siitä huolimatta ajatuksemme ovat 

alkaneet kulkea huolestuttavia teitä.  

Olemme mm. pohtineet, ovatko Malbu Gludd -intiaanit ihmisiä sanan varsinaisessa mielessä ja lasketaanko 

heidän syömisensä kannibalismiksi. Päätimme ratkaista asian äänestyksellä ja äänin 3-2 päätettiin, ettei 

kantajien syönti ole kannibalismia. Eläköön demokratia! 

 

26.4.1947 

Söimme tänään yhden kantajan. Hänen nimensä oli Bagau-jotakin-mikä-kuulostaa-siltä-kuin-kurlaisi-suu-

täynnä-lasinsiruja-lou. Tuo jalo villi antoi henkensä, jotta me muut voisimme jatkaa. 
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Adolf kertoi, että miehellä oli kolme vaimoa ja kaksi lasta. Lupasin antaa heille muutamia lasihelmiä kunni-

anosoituksena miehen uhrausta kohtaan. Minun on kuitenkin myönnettävä, että Malbu Gluddit maistuvat 

kerrassaan erinomaisilta paistettujen kasvisten ja hunajaisen kermakastikkeen kanssa. Lasillinen LBV-

portviiniä kruunasi aterian. Vielä kun saisi Guinnessia. 

 

27.4.1947 

Olemme saapuneet Maldu Gludd -intiaanien kylään. Kylän päällikkö otti meidät juhlavasti vastaan majan-

sa edustalla. Hänellä oli päässään korkea, lehdillä ja linnun sulilla koristeltu silinterihattu ja hartioillaan 

musta jaguaarin talja. Myös hänen kaislahameensa ilmensi korkeaa asemaa, sillä se oli huomattavasti pi-

dempi, kuin muilla heimolaisilla. Hänen nimensä on Jau Baubagu. joka tarkoittaa vapaasti käännettynä 

”häntä, joka ei ole koskaan yhtynyt mölyapinaan, vaikka ärsyttävä vanha tietäjä muuta väittäisikin”.  

Vaihdettuamme lahjoja menimme tapaamaan syömämme kantajan perheitä. Annoin jokaiselle vaimolle ja 

lapselle kauniin punaisen lasihelmen ja kerroin, kuinka suuressa arvossa pidän miehen uhrausta ja kuinka 

hyvältä hän maistui. Saksalainen käänsi sanani heille, ja vaikka he näyttävätkin järkyttyneiltä, näin hei-

dän silmistään, että he ymmärsivät kuinka tärkeä ja välttämätön miehen uhraus oli. 

Majoittauduttuamme mukaviin olkimajoihin lepäsimme muutaman tunnin. Herättyämme siistiydyimme ja 

otimme osaa kunniaksemme järjestettyyn juhlaan. Päällikön parhaat metsästäjät olivat pyydystäneet kolme 

pekaria ja yhden muurahaiskarhun, jotka paistettiin vartaissa avotulella. Päällikkö tarjosi meille myös 

erinomaista, olutmaista juomaa, cauimia. 

 

30.4.1947 

Olemme täydentäneet varastoja ja lähdemme huomenna, toukokuun ensimmäisenä päivänä. Saksalainen on 

luvannut opastaa meidät seuraavaan kylään asti, mutta sitten hänen on palattava vaimonsa luo. ”Eva 

odottaa jo. Meillä on ollut tapana kylvää nauriita toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina.”, hän sanoi.  

 

1.5.1947 

Hyvästelimme päällikkö Jau Baubagun ja hänen heimonsa ja lähdimme taivaltamaan kohti Uglobdo-

heimon maita. Adolfin arvion mukaan matka kestää kaksi päivää.  

Saimme käyttöömme uusia kantajia menehtyneiden tilalle, muonaa ja cauimia. Meadows oli käyttänyt 

heimon parissa viettämämme päivät keräämällä alueen kasveja ja hänen näytteidensä kuljettamiseksi jou-

duimme palkkaamaan ylimääräisen kantajan.  

 

3.5.1947 

Olemme saapuneet Uglobdo -heimon kylään ja vastaanotto oli huomattavasti epäystävällisempi, kuin pääl-

likkö Jau Baubagun kylässä. Kun lähestyimme kylää, kuulimme aluskasvillisuuden seasta puhetta muistut-

tavaa ääntelyä.  

17 



 18 

 

 

Työntyessämme pienelle kinttupolulle, eteemme loikkasi neljä alastonta pygmiä, jotka tähtäsivät meitä 

puhallusputkilla. Aggressiivisten alkuasukkaiden silmät paloivat uhkaavina niiden kutistetuissa päissä ja 

turpeat huulet olivat puristuneet tiukasti puhallusputken ympärille. MacAinsley oli jo valmis ampumaan 

alamittaiset ahdistajamme. Hän sormeili norsukivääriään jännittyneenä, mutta onneksemme Adolf onnistui 

estämään verilöylyn.  

Koskaan eläessäni en ole todistanut vastaavaa rohkeutta! Saksalainen astui meidän ja kääpiöiden väliin 

kädet ilmaan kohotettuina ja elekielellä, sekä jollain paikallisella naksutuskielellä selittäen, hän onnistui 

rauhoittamaan tilanteen. Selvisi, että kitukasvuiset villit olivat pitäneet meitä vihollisheimon sotureina, 

jotka olivat tulleet polttamaan heidän kylänsä ja raiskaamaan naiset, lapset ja vanhukset.  

Diplomaattisilla taidoillaan Adolf sai kuitenkin selitettyä, että tulemme rauhassa ja tuomme lahjoja heille 

ja heidän perheilleen. Tämä sai kääpiöt uteliaina laskemaan aseensa ja kun Adolf ojensi heille pussillisen 

lasihelmiä ja värikästä silkkipaperia, unohtivat he välittömästi vihamieliset aikeensa. Kuin pikkulapset he 

kävivät tutkimaan lahjoja ja todettuaan ne hyviksi, he opastivat meidät kyläänsä.  

Adolfin toiminta teki minuun erittäin suuren vaikutuksen. Olen nyt entistä vakuuttuneempi siitä, että hän 

muistuttaa jotakin aikamme suurmiestä, mutten vieläkään saa päähäni ketä. Minkä poliitikon maailma 

hänessä menettääkään? 

Kun saavuimme kylään, luotiin meihin epäluuloisia ja vihamielisiä katseita kääpiöintiaanien taholta. Yri-

timme hymyillä ystävällisesti, mutta siitä ei ollut apua.  

Meidät vietiin heimon päällikön luokse. Hän otti meidät vastaan mullasta ja ulosteesta valmistetussa ma-

jassaan. Maja oli pimeä, siellä haisi ja katto oli niin matalalla, että jouduimme liikkumaan kyykyssä. Koke-

mus oli kaikin puolin epämukava, mutta eiväthän nämä helkkarin umppa-lumpat tietenkään tuota riittä-

västi ulostetta suurempien majojen rakentamiseksi. 

Päällikkö oli muita hieman pidempi ja pienipäisempi. Hänen kasvoihinsa oli maalattu hurjan näköisiä, 

punaisia ja valkoisia kuvioita ja silmäkulmat sekä nenä oli lävistetty jonkinlaisilla tikuilla. Hän katsoi 

meitä halveksivasti ja sanoi jotain vieressään seisovalle vanhukselle, jolla oli apinan pääkallosta valmistettu 

päähine.  

Vanhus naurahti ja lähti tulemaan meitä kohti kädessään kulho jotain paksua, punaruskeaa nestettä. Hän 

toisti jonkinlaista mantraa ja teki nesteellä merkin jokaisen otsaan. Adolf selitti, että vanhus oli heimon 

poppamies, ja rituaalin tarkoitus oli poistaa meistä pahat henget, jotta ne eivät leviäisi kylään.  

Shamaanin ääni nousi ja hän alkoi huojua puolelta toiselle majaa valaisevan nuotion loisteessa. Hän vaipui 

jonkinlaiseen transsiin ja roiski lopun nesteen päällikön istuimen ympärille (Adolf kertoi myöhemmin, että 

tämän tarkoitus oli suojata päällikköä pahoilta hengiltä ja kirouksilta, joita voisimme yrittää langettaa 

hänen päälleen). Shamaani alkoi tanssia yhä villimmin, hänen silmänsä kääntyivät ympäri ja hampaatto-

masta suusta purskahti keltaista vaahtoa. Kaameasti loilottaen hän tarttui vyötäisillään roikkuvaan veit-

seen ja kohotti sen majan kattoa kohden ja sitten, meidän kaikkien järkytykseksi, hän kohotti vasemman 

kätensä ja leikkasi sen nimettömän poikki.   
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Kammottavasti huutaen hurmioitunut noitatohtori heitti irti leikatun sormensa nuotiolle asetettuun pa-

taan ja roiskutti sormen tyngästä suihkuavaa verta päällemme. Tämä oli liikaa Meadowssille, joka lyyhistyi 

tajuntansa menettäneenä kanan jätösten peittämälle lattialle. Poppamies tarttui höyryävään pataan ja 

ojensi sen minua kohti. Adolf selitti, että jonkun meistä on juotava se tyhjäksi osoituksena siitä, että pahat 

henget ovat poistuneet kehoistamme. Majuri O’Glade ehdotti, että tekisimme lopun mokomasta pelleilystä 

ja ampuisimme poppamiehen ja koko heimon kuoliaaksi, mutta minä käskin häntä pitämään päänsä kylmä-

nä.  

Suurta kuvotusta tuntien tartuin padan reunoihin. Se oli kuuma ja poltti käsiäni. Saatoin nähdä poppamie-

hen sormen kellumassa keltaisessa nesteessä. Kysyin Adolfilta, pitäisikö minun niellä sekin ja hän sanoi, 

että padan oli oltava tyhjä, enkä saisi oksentaa, muuten meidän tapettaisiin. 

Nielaisin ja nostin padan huulilleni. Aloin kaatamaan nestettä kurkkuuni ja se maku! Se maku oli hirvittä-

vin, mitä olen koskaan kokenut. Siinä sekoittuivat härskiintynyt kerma, pilaantunut viini ja jokin, joka toi 

mieleeni opiskeluaikojen juomingit pursiseuralla. Nielin nestettä suurina kulauksina ja toivoin, että saisin 

sormen nieltyä nesteen mukana.  

Ilmeisesti onnistuin tässä, sillä kun laskin padan käsistäni, oli se tyhjä. Hammasta purren sain nesteen 

pysymään sisälläni ja kun poppamies oli varma siitä, etten oksentaisi, kohotti hän kätensä ilmaan ja loilotti 

jotain. Sävy oli huomattavasti iloisempi, kuin aiemmin ja kohta kaikki majassa olijat yhtyivät iloiseen jollo-

tukseen ja suosionosoituksiin.  

Päällikkö nousi istuimeltaan ja astui luoksemme. Hän hymyili ystävällisesti ja halasi minua ja tovereitani. 

Poppamies otti vyötäisillään riippuvasta nyytistä jonkinlaista tahnaa. Hän siveli sitä nimettömänsä tyn-

kään ja verenvuoto tyrehtyi välittömästi. Tämä herätti majurin mielenkiinnon ja hän halusi tietää, mitä 

aine oli. Emme saaneet muuta vastausta, kuin että se oli poppamiehen ikiaikaisia ohjeita noudattaen val-

mistamaa voidetta, joka tyrehdyttää verenvuodon ja suojaa haavaa tulehduksilta.  

Panin merkille, ettei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun poppamies suorittaa kyseisen rituaalin. Häneltä 

puuttuivat nimettömän lisäksi molemmat pikkusormet ja oikean käden keskisormi.  

Päällikkö johdatti meidät ulos majasta ja julisti sen eteen kokoontuneelle kylän väelle, että me olemme 

puhtaita ja hänen ystäviään. Tämä tarkoitti, että saamme liikkua vapaasti kylässä ja heimon mailla.   

Suurta kuvotusta tuntien tartuin padan reunoihin. Se oli kuuma ja poltti käsiäni. Saatoin nähdä poppamie-

hen sormen kellumassa keltaisessa nesteessä. Kysyin Adolfilta, pitäisikö minun niellä sekin ja hän sanoi, 

että padan oli oltava tyhjä, enkä saisi oksentaa, muuten meidän tapettaisiin. 

Nielaisin ja nostin padan huulilleni. Aloin kaatamaan nestettä kurkkuuni ja se maku! Se maku oli hirvittä-

vin, mitä olen koskaan kokenut. Siinä sekoittuivat härskiintynyt kerma, pilaantunut viini ja jokin, joka toi 

mieleeni opiskeluaikojen juomingit pursiseuralla. Nielin nestettä suurina kulauksina ja toivoin, että saisin 

sormen nieltyä nesteen mukana.  

Ilmeisesti onnistuin tässä, sillä kun laskin padan käsistäni, oli se tyhjä. Hammasta purren sain nesteen 

pysymään sisälläni ja kun poppamies oli varma siitä, etten oksentaisi, kohotti hän kätensä ilmaan ja loilotti 

jotain. Sävy oli huomattavasti iloisempi, kuin aiemmin ja kohta kaikki majassa olijat yhtyivät iloiseen jollo-

tukseen ja suosionosoituksiin.  
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Päällikkö nousi istuimeltaan ja astui luoksemme. Hän hymyili ystävällisesti ja halasi minua ja tovereitani. 

Poppamies otti vyötäisillään riippuvasta nyytistä jonkinlaista tahnaa. Hän siveli sitä nimettömänsä tyn-

kään ja verenvuoto tyrehtyi välittömästi. Tämä herätti majurin mielenkiinnon ja hän halusi tietää, mitä 

aine oli. Emme saaneet muuta vastausta, kuin että se oli poppamiehen ikiaikaisia ohjeita noudattaen val-

mistamaa voidetta, joka tyrehdyttää verenvuodon ja suojaa haavaa tulehduksilta.  

Panin merkille, ettei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun poppamies suorittaa kyseisen rituaalin. Häneltä 

puuttuivat nimettömän lisäksi molemmat pikkusormet ja oikean käden keskisormi.  

Päällikkö johdatti meidät ulos majasta ja julisti sen eteen kokoontuneelle kylän väelle, että me olemme 

puhtaita ja hänen ystäviään. Tämä tarkoitti, että saamme liikkua vapaasti kylässä ja heimon mailla. 

 

4.5.1947 

Meidän on tullut aika jatkaa matkaa. Toden sanoakseni, olemme kaikki oloisia, että saamme jättää taak-

semme tämän ulosteista rakennetun kyläpahasen. Mieltämme painaa vain se, että se merkitsee myös hyväs-

tien jättämistä Adolfille. Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka suurta arvostusta tunnen tuota urheaa ger-

maania kohtaan. Lisäksi minua harmittaa se, etten vieläkään muista, ketä kuuluisuutta Adolf muistuttaa.  

Eron hetki oli varsin juhlava. Kaikki ryhmämme jäsenet olivat vaihtaneet ylleen puhtaat paidat ja Adolf oli 

kiinnittänyt paitansa rintamukseen rautaristin. Hän kertoi ansainneensa sen ensimmäisessä maailmanso-

dassa. Ennen lopullista eroa, meistä otettiin ryhmäkuva. Sekin oli yllättävän vaikea prosessi, sillä Uglobdo-

intiaanit eivät olleet koskaan nähneet kameraa. Lisäksi he ovat niin lyhyitä, että heitä täytyi asettaa kaksi 

päällekkäin, jotta he ylettyivät käyttämään kameraa. Lopulta saimme kuitenkin onnistuneen kuvan ja 

saatoimme erota varmoina siitä, että meillä on aina jokin muisto Adolfista. 

Suuntasimme kohti sisämaata kaksi Uglobdo-intiaania oppaanamme. Kitukasvuiset kääpiöt kirmasivat 

aluskasvillisuuden seassa alastomina, iloisesti jokeltaen kuin pikkulapset. Tämä ei ollut omiaan herättä-

mään luottamusta. Olihan kuitenkin näiden miesten vastuulla, että löytäisimme tiemme jonnekin ja pois 

sieltä. 

 

6.5.1947 

Kirottuja olkoot nuo kääpiöt! Olemme nyt taivaltaneet heidän johdollaan jo kolmatta päivää ja kaiken 

järjen mukaan meidän pitäisi olla jo Lagoa do Limãon rannalla, mutta nämä alikehittyneet alkuasukkaat 

ovat johdattaneet meidät takaisin Rio Madeiralle! Päätimme yksimielisesti rankaista oppaitamme tästä 

vastuuttomasta toiminnasta ottamalla lasihelmet takaisin. Silkkipaperin he olivat jo syöneet. Edessämme 

on nyt yli kymmenen kilometrin matka länteen, Lagoa do Limãota kohti. Matka ei itsessään ole pitkä, 

mutta maaston vaikeakulkuisuudesta johtuen voi kulua viikko ennen kuin olemme perillä. Jos tästä valitet-

tavasta tapauksesta haluaa etsiä jotain positiivista, niin onnistuimme pyydystämään pari jokidelfiiniä ja 

valmistimme niistä erinomaista keittoa.  

Myös kantajat ovat perin suivaantuneita matkan saamasta käänteestä ja olen aistivinani vanhojen heimo-

kaunojen nousevan taas pintaan. Jos oppaamme eivät ryhdistäydy, saattaa tämä eskaloitua heimosodaksi. 
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7.5.1947 

Luoja nähköön, mihin tämä vielä johtaa. Oppaat johdattivat meidät suuren suoalueen laitaan. Meadows oli 

kiinnostunut suolta löytyvistä kasveista. Erityisesti kihokkikasvit kiinnostivat häntä, sillä hän on viettä-

nyt suurimman osan elämästään niiden parissa.  

Ehdotin suon kiertämistä, mutta oppaamme vakuuttivat, että he tuntevat alueen jo kykenevät opastamaan 

meidät turvallisesti suon yli. Päätimme siis kulkea suon yli, mikä osoittautui varsin nopeasti virheeksi. 

Kevytrakenteiset pygmit kykenivät etenemään maastossa varsin vaivattomasti, loikkien mättäältä mättääl-

le, mutta meidän muiden kulku oli huomattavasti vaivalloisempaa. Varsinkin kantajat etenivät tuskastut-

tavan hitaasti raskaiden kantamustensa kanssa.  

Kun olimme taivaltaneet puolisen tuntia, kuului kantajien joukosta hätääntynyt kauhun huuto. Kään-

nyimme katsomaan, mistä oli kyse ja näimme kahden kantajan taistelevan elämästään valtavan kihokkikas-

vin syleilyssä. Meadows tiesi kertoa meille, että kasvi muistutti Drosera villosaa, mutta oli huomattavasti 

suurempi. Katsoimme häkeltyneinä, kuinka kihokin valtaisat lehdet kietoutuivat huutavien kantajien ym-

pärille. Saalista sulattavien aineiden eritys oli ilmeisesti jo alkanut, sillä näimme kuinka kantajien iho suli 

joutuessaan kosketuksiin lehdissä helmeilevien nestepisaroiden kanssa. Ilma täyttyi sulavan lihan imelästä 

tuoksusta kantajien luiden ja sisuskalujen paljastuessa nesteytyvän verinahan alta. Majuri O’Glade ehdotti, 

että lopettaisimme miesten kärsimykset, mutta muistutin häntä siitä, millaisen reaktion vastaava toimenpi-

de oli aiheuttanut kantajissa jaguaarin hyökkäyksen yhteydessä. Tyydyimme siis seuraamaan sivusta voi-

mattomina, mutta ihastuneina kuinka kihokki sulatti onnettomat intiaanit. 

Onnistuimme vihdoinkin ylittämään sen kirotun suon. Menetimme kaksi kantajaa sekä yhden opaskääpiön, 

jonka tovereidensa kohtalosta raivostuneet kantajat sotkivat suohon. Emme puuttuneet tapaukseen, sillä 

meidän täytyy suhtautua kunnioittavasti paikallisten naurettaviin tapoihin ja perinteisiin. Vetäydymme 

aikaisin levolle ja jatkamme huomenna kohti määränpäätämme. 

 

8.5.1947 

Charlie Chaplin, häntä Adolf muistuttaa. 

 

11.5.1947 

Jumala on hyljännyt meidät! Kantajien ja oppaiden välille on kehittynyt avoin konflikti, eikä meillä ole 

aavistustakaan siitä, missä olemme. Kaksi yötä sitten pygmit hyökkäsivät yhden nukkuvan kantajan kimp-

puun ja tunkivat myrkkykäärmeen tämän suuhun. Kantajat kostivat teon viimeyönä kolkkaamalla yhden 

pygmin ja heittämällä hänet muurahaispesään. Paikalliset muurahaiset ovat hyvin aggressiivisia ja aamun 

valjetessa miehestä oli jäljellä pelkät luut. Tämä johti siihen, että meidän oli pakko ampua loput kääpiöt, 

jotta kantajat eivät olisi nousseet kapinaan. Tarvitsemme kuitenkin heidän apuaan varusteiden kantamises-

sa enemmän, kuin niiden lyhytkasvuisten idioottien olematonta suuntavaistoa. Päätimme jatkaa matkaa 

luoteeseen, ihan vain siksi, että lounasaika meni jo.  
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13.5.1947 

Olemme löytäneet jonkinlaisen kaupungin. Kaupunki on ilmeisesti ollut autio pidemmän aikaa, mutta ra-

kennukset ovat aika hyvässä kunnossa, mikä voi johtua siitä, että ne on valmistettu kullasta. Useista ra-

kennuksista löytyi myös varsin taidokkaita koriste-esineitä, jotka oli niin ikään valmistettu kullasta. Pää-

timme, että otamme niitä mukaamme niin paljon, kuin kantajat suinkin kykenevät kuljettamaan. Saatamme 

itsekin alentua kantamaan muutamaa laukkua. Myös alueen eliöstö on kiinnittänyt Meadowsin ja Ma-

cAinsleyn huomion, he ovat keränneet aktiivisesti näytteitä. Varsinkin kaupungin itä-osassa sijaitseva 

lampi sisältää arvon tohtoreiden mukaan runsaasti endeemisiä lajeja.  

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka kaupunki on rakennettu. Esimerkiksi keskellä kohoavan suuren tornin 

rakentamisen on täytynyt olla varsin vaativa urakka. Ja ottaen huomioon sen, että se on tehty kullasta, ei 

sen seinää koristavien kuvioiden tekeminen ole voinut onnistua taltalla ja vasaralla. Päätimme viettää 

täällä muutaman päivän keräten näytteitä ja kuluttaen muonavaroja, jotta kykenisimme ottamaan mu-

kaamme useampia koriste-esineitä. Sääli, että ne kitukasvuiset pygmit aiheuttivat muutaman kantajan 

menetyksen.  

 

15.5.1947 

Olemme pakanneet tavaramme ja lähteneet etenemään kohti jotakin, emme tosin tiedä mitä. Olisimme oike-

astaan jo valmiita päättämään tutkimusmatkamme, mutta emme vieläkään ole aivan varmoja eksaktista 

sijainnistamme. Kantajista ei ole mitään apua suunnistuksessa ja yksi heistä on saanut jonkun kuumetau-

din. Toivottavasti se ei ole tarttuvaa.16.5.1947 

Sairastuneen kantajan tila on huonontunut. Emme tiedä, mikä hänellä on, mutta pahalta näyttää. Majuri 

O’Glade antoi miehelle antibiootteja ja aspiriinia, mutta niistä ei ole ollut merkittävää apua. Morfiini olisi 

ollut tehokkaampaa, mutta valitettavasti käytimme kaiken toissapäivänä pitämässämme spiritistisessä 

istunnossa. Yritimme ottaa yhteyttä David Livingstoneen jotta hän voisi opastaa meidät kotiin. Emme 

onnistuneet. 

 Kantaja yskii ja oksentaa lakkaamatta, lisäksi hän hikoilee verensekaista nestettä. Ilmeisesti hän näkee 

myös kamalia hallusinaatioita, tai niin me ainakin olettaisimme, sillä hän ei osaa puhua mitään sellaista 

kieltä, jota ihmiset ymmärtäisivät.  

Kantajat ovat huolissaan sairaasta toveristaan. Olemme kuitenkin asettaneet hänet karanteeniin estääk-

semme taudin leviämisen. Myös miehen kyynelkanavat ovat alkaneet vuotaa verensekaista nestettä ja lisäk-

si hänellä on hilsettä! Päätimme, että on parasta jättää mies suorittamaan perinteisiä kuolemanrituaaleja, 

sillä Malbu Gludd -heimon jäsenille on erittäin tärkeää suorittaa tietyt rituaalit yksin ennen kuolemaansa. 

Jatkoimme siis matkaa kohti jotakin, toivottavasti sivistystä. Matkasta jääneen intiaanin kantamukset 

jaettiin tasan jäljellä olevien kantajien kesken, jouduimme tosin luopumaan muutamista ylellisyystarvikkeis-

ta, kuten huonommasta teeastiastosta ja kuningas Yrjö VI:n muotokuvasta. Luoja nähköön, kuinka sel-

viämme ilman niitä. 
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18.5.1947 

VISKI ON LOPPU! Tämä on kaiken loppu.  

 

19.5.1947 

Jumala on jälleen kääntänyt katseensa kärsiviin lapsiinsa ja lähettänyt enkelin avuksemme. Löysimme 

nimittäin pullollisen viskiä yhden kantajan ruokopussista. Jos kantajia ei olisi jo nyt liian vähän, katsoisim-

me hänen kätensä rangaistukseksi varastamisesta. Tiukan säännöstelyn avulla saamme pullon riittämään 

ainakin kaksi päivää.  

 

21.5.1947 

Se kirottu kantaja huijasi meitä! Se viskipullo, jonka takavarikoimme häneltä, ei sisältänytkään viskiä, 

vaan mies oli käyttänyt löytämäänsä tyhjää pulloa virtsansa varastoimiseen. Luoja tietää miksi, mutta nyt 

me olemme juoneet sen! Otimme kantajalta pois hänen lasihelmensä ja kun joskus saavumme takaisin sivis-

tyksen pariin, murskaamme hänen polvilumpionsa. 

 

25.5.1947 

Olemme nyt taivaltaneet viikon ilman viskiä ja myös cauimi-varastot alkavat olla vähissä. Olemme matkan-

neet päättäväisesti pohjoiseen siitä asti, kun lähdimme kultaisesta kaupungista toivoen, että kohtaisimme 

jossain vaiheessa Amazonas-virran. Emme kuitenkaan ole nähneet minkäänlaista jokea useaan päivään. 

Alamme olla epätoivoisia. Olisipa Adolf täällä. 

 

28.5.1947 

Eikä tässä vihreässä Helvetissä kasva edes banaaneja! 

 

30.5.1947 

On tapahtunut jonkinlainen ihme. Emme tiedä, miten tämä on mahdollista, mutta olemme saapuneet Rio de 

Janeiroon. Tämä matkamme saama käänne herättää meissä kaikissa runsaasti ihmetystä, sillä emme missään 

vaiheessa ole kulkeneet kaakkoon tai etelään sen jälkeen, kun alimittaiset oppaamme johdattivat meidät 

toistamiseen Rio Madeiralle. Ainoat vaihtoehdot ovat, että minä en osaa käyttää kompassia, tai sitten 

isoisältä perimäni kompassi on vioittunut. Olemme nyt joka tapauksessa majoittuneet Britannian konsu-

laattiin ja Lordi Coatsille on tiedotettu tämänhetkinen sijaintimme. Tuomamme näytteet ja arvoesineet on 

purettu konsulaatin kellarikerroksen holviin, ja kantajat ovat saaneet palkkiokseen lasihelmiä, pois lukien 

se roisto, joka juotti meille virtsaa viskinä. Lupauksemme mukaisesti me muljautimme hänen polvilumpionsa 

pois paikoiltaan, tri. MacAinsleyn putterilla. Onneksi hänellä oli golfmailat mukana.  
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Lordi Coats on saapunut Rio de Janeiroon ja päätimme juhlistaa onnistunutta tutkimusmat-

kaamme osallistumalla Lapan kaupunginosassa järjestettäviin katujuhliin. Onneksemme kaik-

kien ryhmän jäsenten frakit ja kunniamerkit selvisivät matkasta vahingoittumattomina. Nunc 

est bibendum! 
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 Matka Pohjois-Karjalan keskipisteeseen  
(saattaa sisältää hienoista ylidramatisointia) 

 

Kotilan Miika oli kuullut hämäriä viittauksia ja vain kuiskaten lausuttuja vihjeitä pap-

pismieheltä jossain Kiihtelysvaaran lähettyvillä sijaitsevasta helvetin kolosta, valtai-

sasta luolastosta, joka saattaisi pitää sisällään siivekkäitä nisäkkäitä sekä muita 

epäinhimillisiä elämänmuotoja. Mielenkiinto paikkaa ja sen maan alle piilotettuja 

salaisuuksia kohtaan syttyi oitis ja retkikunta kyhättiin nopeasti kokoon vuorokau-

den valtaisan etenemisstrategian selvitessä. Pelottomaan retkikuntaamme liittyivät 

Petra, Joni, minä ja Miika, joka toimi kuskina ja epävirallisena retkioppaana.  

 Paikalliset olivat puhuneet paikasta pelosta väristen, jos lainkaan, mutta meidän 

loogisesti toimivat tieteilijän aivomme eivät antaneet mielikuvitukselle valtaa. Tutki-

jan intohimolla päätimme tarttua haasteeseen, laskeutua ikuiseen pimeyteen ja 

paljastaa sen sisältö tietoisuuden valoon. Jo alussa oli selvää, että luolastoon olisi 

ryömittävä ja laskeuduttava, meillä oli matkassa köysi, mutta sen pituus herätti 

epäilyksen tummat varjot. Mielemme olivat kuitenkin kirkkaat ja pelottomat auton 

käynnistyessä ja matka kohti tuntematonta alkoi leppoisissa merkeissä.  

Ajoimme pitkään sivistyksen suomia asvalttiteitä pitkin Kiihtelysvaaran kirkonkylälle 

asti, missä aistin, että tämä tulisi olemaan viimeinen järjestäytyneen yhteiskunnan 

pesäke pitkään aikaan, edessä pelkkä kesytön Karjalan vaaramaisema paikallisine 

eläimineen ja ihmisheimoineen. Kirkonkylällä oli valtaisa ruuhka, jouduimme 

odottamaan kolmen auton verran ennen kuin pääsimme jatkamaan pyhää tehtä-

väämme. Käännyimme sivutielle, joka oli yhtä töyssyä ja mutkaa, vetistä liejua ja 

mutaa, joka tuntui huokuvan väkivaltaisuutta ja haluavan suistaa kaikki päällään 

kulkijat ojaan ja tuhoon. Tämä tie ei ollut henkilöautoja varten ja minulla oli tunne, 

että kuskin päättäväisyys ja itsevarmuus olivat ainoat asiat, jotka pitivät matkamme 

käynnissä.  
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Törmäsimme paikallisten barbaariheimojen valtaisiin metallisiin helvetin koneisiin, 

joiden sivistyneille maille epätavallinen muotoilu ja valtava koko täytti sydämemme 

pelon sekaisella kunnioituksella, ties mistä salaisista riennoistaan olivatkaan tulossa. 

Kuskien silmät tuntuivat huokuvan kylmyyttä ja uteliaisuutta täysin vierenvaraisuu-

desta riisuttuna, olimme totisesti muukalaisia tässä vieraassa maassa. Aloin tuntea 

jotain kummallista, mutta karistin pelon mielestäni, kartan mukaan tulisimme pian 

pisteeseen, josta ainoa keino liikkua eteenpäin olisi jalan villieläimiä ja rotkoja väis-

tellen. Viimein auto sammui, määränpäämme olisi lähellä. Pakkasimme kaiken tar-

vitsemamme reppuihimme ja olin tuntevani retkikunnassamme hiljaa heräilevää 

pienoista levottomuutta määränpäämme lähestyessä, vasta nyt tehtävämme tuntui 

todella konkretisoituvan, ilman auton suojaa olimme täysin luonnon armoilla teräk-

sen harmaan auringon alla. Otimme suunnan, karistimme epäilykset ja lähdimme 

patikoimaan. 

Susia ja ahmoja hätistellen tarvoimme syvässä lumessa hitaasti eteenpäin, joka var-

sinkin Petralle tuntui olemaan lähes ylitsepääsemätön este. Mieleni alkoi horjua ja 

toivo oli pettää, miten voisimme löytää luolan tästä erämaasta ilman mitään karttaa 

tai opastetta, mutta johtajamme rautainen päättäväisyys loi uskoa retkikuntaan. 

Lopulta aukko löytyi, täysin intuition varassa, pimeä kolo kalliossa kuin kohtalon 

syöveri kutsuen meitä ikuiseen pimeyteensä.  

Luolan suu oli osittain kaivettava lumesta, ennen kuin se olisi ihmisen mentävä. Yri-

timme naureskellen keventää tunnelmaa, vaikka jokaisen silmistä loisti pohjimmai-

sena äärimmäinen kauhu tuijottaessamme luolan suulta avautuvaan täydelliseen 

pimeyteen, kuilu tuntui huokuvan vihamielisyyttä ja näytti tippuvan ikuisuuksiin. 

Tarkistimme otsalamppujen paristot, kaikki valo ja elämämme olisi nyt niistä kiinni. 

Puistelin pahat aavistukset mielestäni ja ilmoittauduin vapaaehtoiseksi laskeutu-

maan ensimmäisenä tuohon helvetin koloon.  

Laskeutuminen tuntui kestävän ikuisesti, kivipölyn ummehtunut haju tukki keuhkot 

ja ikuinen pimeys tuntui muuttuvan konkreettiseksi aineeksi. Lopulta saavuin poh-

jalle, oloni oli kuin Howard Carterilla tämän avatessa Tutankhamonin haudan, 

saattoi olla, ettei yksikään modernin ihmisen jalka ollut sotkenut luolan lattiaa 

peittävää kivipölyä tuhansiin vuosiin. Ryömin eteenpäin kapeaa, juuri ihmisenmen-

tävää koloa tunsin pienoista ahdistusta miettiessäni tuhansien ja taas tuhansien 

kilojen kivimassaa pääni yläpuolella. Oli hiljaista kuin haudassa. Varmistukseksi hei-

tetty köysi oli jo loppunut, olin totaalisen yksin pimeydessä. Tulin avarampaan ti-

laan, jossa mahtui seisomaan valtaisien jääpuikkojen ja stalagmiittien lomassa.  
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Miika laskeutui perässäni ja tunsin turvaa toisen ihmisen läsnäolosta tässä sielua 

kuristavassa pimeydessä. Oli selvää, että lepakot tai mikään muukaan elävä olento 

ei löytäisi elinmahdollisuuksia tästä kaiken nielevästä sydäntä kouristavassa jäätä-

västä pimeydestä, olosuhteet olivat liian väkivaltaiset. Retkikuntamme ei ollut löytä-

nyt etsimäänsä.   

Näytti, ettei tästä pääsisi enää pidemmälle, mutta tuntematon voima veti minua 

vielä syvemmälle kuin jokin vieras organismi olisi tunkeutunut aivoihini ja löysin 

ahtaan onkalon, josta saattoi ryömiä. Kadotin ajantajun mielen tukkivassa pimey-

dessä, muu retkikunta oli kaiketi jäänyt jo kauas taa. Maa vietti jatkuvasti alaspäin, 

kylmyys tunkeutui luuytimiin ja tarrasi jäätävällä kourallaan sydämestä. Lopulta 

kylmyys muuttui lämmöksi. Tunsin saavuttavani ydintä. Maan kuori repeili tihkuen 

magmaa, valtavat helvetin railot sylkivät lieskoja. Minulla ei ollut vaikea kuvitella 

Danten kuvauksia helvetistä tässä valtavassa kuumuudessa ja infernaalisessa lois-

teessa. Aloin tuntea suunnatonta kauhua, jossain mieleni rajamailla tuntui kaikuvan 

saatanallinen nauru, olin tullut liian syvälle, tänne ei kellään kuolevaisella olisi ollut 

mitään asiaa. Jokin tuntematon voima veti kauhusta kangistunutta kroppaani kui-

tenkin yhä alaspäin ja alaspäin…   
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Lagerien tunnistustesti 

Janette Löf & Petri Kesti 

 

Villuksen oluenmaistelijoiden klubi päätti uhrata jaloja tummien stouttien vivahtei-

siin tottuneita makuhermojansa ja ottaa testiin 12 peruslageria. Nämä selvästi häm-

mensivät osallistujien elimistöä, koska tunnistusprosentti jäi varsin alhaiseksi. 

 Uhrautuminen suoritettiin 12.4.2015 olutemäntä Janeten kämpillä. Tätä vaa-

tivaa tehtävää lähtivät suorittamaan (tosin varsin vapaaehtoisesti) Jyrki Johansen, 

Matti Asikainen, Jarkko Peltoniemi, Antti Laine, Janette Löf ja Petri Kesti. Kaatoavus-

tajina toimivat Susanna Haataja sekä Matti Paalanen. Testin tiukan seulan läpäisivät 

nämä oluet: Koff, Karhu, Olvi, Pirkka, Sandels, Heineken, Lapin Kulta, Karjala, Rain-

bow (kotimaista lager), Ale coq, Fosters ja Eldorado.  

 Maistelu alkoi noin 18.30 sunnuntaina. Kaatoavustajamme saivat heti suurta 

kiitosta työstään: ”Kuka vittu nää on kaatanu?” –kaikki. 

Virallinen aloitus. Lasinalusiakin sopivasti 6 kpl  
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1. Ensimmäisenä vuorossa oli Sandels. Yleisin kritiikki oli laimean vetinen olemus, 

mutta perus selkeä oluen maku.   

2. Ale coq saavutti yleisesti äskeistä paremman suosion. Janette: ”Paljon parempaa 

kuin äskeinen, pehmeä perusbissen maku.” Antti: ”Lämmin, muttei paska.” 

3. Pirkka kirvoitti maistelijoiden herkät makuhermot ja saavutti 4 (ja puolet) oikein 

kuudesta maistajasta. Tämä elegantti maku avasi maistelijoidemme kielenkan-

nat. Jyrki: ”Tässä on nyt sitä navetanreunaa!” Janette: ”Tai öljyä…” Petri: 

”Navetan maku, sopiva sekoitus heinää, kusta ja paskaa.” Antti: 

”Lauantaimakkara.” Jarkko: ”Mitä enemmän tätä juo sitä tutumpaa se on.” 

4. Koff yllätti lempeällä tuttavallisuudellaan, eikä sitä edes tunnistettu. Janette: 

”Bisse on aina hyvää.” Matti: ”Tän tunnistais jos tietäis.” Antti: ”Ihan jeba.” 

5. Rainbow (kotimaista lager) oli ennestään varsin tuntematon, mutta yllätti positii-

visesti. Sitä luultiin yleisesti Karhuksi tumman olemuksen ansiosta ja kehuja 

tuli. Jatkossa täytyy siis ostaa tätä ”halppista”! 

6. Karjala sijoittui puoliväliin ja tässä vaiheessa hämmennys alkoi vallata maistelijat, 

eikä aistimisen tasokaan enää ollut niin korkea… Jyrki: ”Tummeneeks nää joka 

kerta?” Janette: ”Onks tänne laitettu joku parempi väliin?” Petri: ”Ei.” 

7. Fosters:n kohdalla hämmennys oli edelleen maisteiljoiden kiusana. Petri: ”Hirmu 

tuttu mutta niin samanlainen kuin muut.” Antti: ”Anaalipenetraatio kepillä.” 

8. Lapin Kulta ei tarjonnut helpotusta hämmennykseen. Petri: ”Vittu maistuu ihan 

samalta kuin muutkin.” Jarkko: ”Tää maistuu tosi samalta kun 5 edeltävää.” 

Jyrki: ”Ei mitään havaintoa.” 

9. Eldoradokin oli ennestään suhteellisen tuntematon, ja illan hämärtyessä maiste-

lijoiden visuaalisetkin kyvyt joutuivat koetukselle. Petri: ”Mikä muka on enää 

näin tummaa?” Jyrki: ”Varma ehkä.” Janette: ”Aika pistävä haju.” 
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Maistelun tässä vaiheessa keskittyminen alkoi herpaantua sivuraiteille. Petri: 

”Janette on ainoa, joka voi maksaa mulle luonnossa.” 

10. Olvia kuvattiin vaaleaksi ja tasaisen makuiseksi, mutta tässä vaiheessa iltaa 

Matti koki omien sanojensa mukaan valaistumisen. Matti: ”Piimäinen jälkima-

ku.” Keskittyminen ei ollut huipussaan. Janette: ”Hitto kun sinne kostajaisiin 

pitää pukeutua. Mulla on tosi tykki jääkaappi.” 

11. Heineken tunnistettiin suhteellisen hyvin (2/6). Yleisimmät kommentit tulivat 

oluen vaaleudesta ja lievästä makeudesta. Vaikka maistelijoiden makuaistissa 

havaittiin kohentumista, juttujen taso ei parantunut. Antti: ”Mitä vittua?” Ja-

nette: ”Voi vittu.” Matti: ”No vittu.” Petri: ”Läps auttaa selviämiseen. Läps läps. 

Kaikkia vaan turpaan.” 

12. Viimeisen kunnian sai kotimainen Karhu. Ainoastaan Jarkko tunnisti tämän. 

Janette luuli pitävänsä eniten Karhusta (joka oli oikeasti Rainbow), mutta tosi 

paikan tullen se olikin: ”Tuntematon, imelä.” 

Puolessa välissä pidettiin palautustuokio, jonka aikana päästiin ”sosialisoitumaan”.  
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Lopussa, yhdeksän aikoihin, huomio alkoi kiinnittyä tärkeämpiin asioihin. Jyrki: 

”Vieläks sä Petri haluut sen maksun luonnossa?” 

Hämmennyksen multihuipentuma saavutettiin vielä yllätysjokerilla, joka oli  

Eldoradoa ja vettä. Tästä liemestä vesi tunnistettiin kohtalaisen hyvin. 

Tästä harjaantuneesta oluenmaistelijoiden joukosta neljä onnistui tunnistamaa 

kaksi peruslageria. Johtopäätökset: tarvitaan lisää harjoittelua näiden olutlaatujen 

suhteen – paitsi Pirkan. 

Ankaraa pähkäilyä  

Oikein tunnistetut: 

Antti:   Pirkka 

Jyrki:   Pirkka 

Janette:  Pirkka, Heineken 

Matti:  Pirkka, Olvi 

Petri:   Pirkka, Heineken 

Jarkko:  Karjala, Karhu 
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Muutamia kuvia kevään tapahtumista 

8 APPRO 

   Perjantai-aamun tunnelmointia 

   1: Yök. Yök, yök, yök..  Kuolen. 

   2: Sama. Sama. Sama. 

   1: Vittu oon idiootti 

   2: Lohduttavaa et joku muukin 

       Yökin vatsahappojani pihalle 

       Haha kui 

   1: Ei viinaa mulle. 

   2: Ei minullekaan. Enää ikinä. 

Jono ylettyi lähdöstä kerubin eteen. 
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Jono ylettyi lähdöstä kerubin eteen. 

Hauskanpitoa Janeten tupareissa         ©Janette 

Niin sanotut Pj-nakkisitsit  

Aurinko pimeni. Se ruoja! 

33 



 34 

 PIMPELFEST 

   Agentti Heidin voittoisan kohortin suvereeni johtaja nostaa maljan menestykselle koko 

   Pimpelfestin suurimman kalan teurastamisen jälkeen. Nöyrä alamaisensa polvistuu  

   kuitenkaan keskeyttämättä uurastustaan kokonaissaaliin ja kertoimien kartuttamiseksi. 

   Voittoahvenen kylmenevä kalmo alaoikealla. 

   Muut villusjoukkueet pitivät keltaista kunniaa yllä lähinnä haalareiden muodossa.  

   Kaloja ja tyhjiä tölkkejä ilmestyi kuitenkin jään pinnalle epätasaiseen tahtiin. 
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Tuntemattoman maantieteilijän taiteellinen näkemys  

eläinmorfologian harjoituksista. Tarinan mukaan hän ei koskaan 

valmistunut opettajaksi. 

KUIN KAKSI MARJAA 

Elrond    Tommi Nyman 
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OSALLISTU KISAAN: 

HUONOIN LUONTOKUVA 2015 

Huonoin luontokuva-kilpailu on taas  

täällä! 

Loppuvuoden kovimmassa skabassa  

puolueeton raati arvostelee osallistujien  

surkeimpia otoksia asteikolla  

kymmenestä miinuskymmeneen. 

Negatiivisia pisteitä satelee ahdistavan 

huonoista sekä pahaa mieltä ja oloa  

lietsovista visuaalisista iljetyksistä.  

Otsikot huomioidaan. 

Kilpailijat ottavat toisistaan mittaa  

kolmessa jännittävässä sarjassa: 

1. Huonoin luontokuva  

(vähiten pisteitä) 

2. Mitäänsanomattomin luontokuva 

(arvosanojen itseisarvojen  

alhaisin summa) 

3. Surkein yritys 

(eniten pisteitä) 

Jokainen kuva osallistuu automaattisesti 

kaikkiin sarjoihin!  

Osallistuvat kuvat julkaistaan palkinto-

gaalassa ja osa myös halossa.  

Kilpailuaikaa on marraskuun alkuun asti. 

Jaossa saattaa olla hyviä tai huonoja  

palkintoja. 

Toimi näin: 

1. Ota huono kuva. 

2. Keksi inhottava otsikko: esim.  

”kukas se siellä lymyilee ;P” 

3. Lähetä huono kuva sähköisesti  

osoitteeseen  miikakotila@gmail.com,  

viestin aiheeksi ”Huono luontokuva”, 

viestiin myös kuvan otsikko ja  

kilpailijan nimi tai nimimerkki.  

4. Jännitä täysillä. 

5. Ota vielä huonompi kuva ja lähetä 

samalla tavalla. 

6. Toista mahdollisimman monta kertaa. 

Kysymykset yllä olevaan sähköpostiin tai 

jotenkin muuten Miika Kotilalle. 

Esimerkkikuva edellisestä kisasta:  

”Siiliä ujostutti” 

Pystyt takuulla huonompaan !! 

 


