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Mikrovillus Society of Pseudoscience

Hyvä lukija,
Halko-lehden toimituksella on ilo esitellä kevään 2016 pseudotieteellinen teemanumero eli Journal of Pseudoscience and Ironic Humanism-julkaisun esikoisvolyymi.
Halon lukijoiden yleisin sisältötoivomus on viime vuosina ollut
pseudotieteelliset julkaisut, joiden määrä on samaan aikaan ollut
voimakkaassa laskusuhdanteessa. Me Halon toimituksessa haluamme olla aktiivisesti mukana levittämässä väärää, joskin laadukasta tietoa, ja näin ollen päätimme rohkaista sisällöntuottajiamme tiedekirjoittamisen pariin teemanumeron avulla. Lopulta
ahkerat työjyrsijät lähettivätkin ilahduttavan määrän teemaan
sopivaa sisältöä.

Kaiken muun hyvän lisäksi, tämä on nykyisen päätoimittajan
viimeinen Halko. Snif. Tämän laitoksen seuraavaksi uhriksi päätyy ensi lukukaudella Jussi Vesamäki. Onneksi olkoon Jussi!
Mutta tämän pidemmittä sepustuksitta haluan, arvoisa lukija,
toivottaa sinulle mukavia maailmankatsomusta mädättäviä hetkiä käsissäsi olevan Halon parissa.

Keväisin halipusuin,
Miika Kotila
editori ja päätoimittaja
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Puheem Johtajan Viimeinen Tervehdys
tervehdys: ele, liike, sana tms., jolla jtak tervehditään. Ystävällinen, virallinen tervehdys. Partiotervehdys. Hatunnosto tervehdyksenä. Vaihtaa tervehdyksiä. Erik. onnentoivotus,
(kirjallinen t. suullinen) kunnioituksen ilmaus tms. Kukkatervehdys. Entisen puheenjohtajan
tervehdys juhlivalle seuralle. Viimeinen tervehdys kunnianosoitus vainajalle. (Kielitoimiston
sanakirja. 2016. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 23431466. Verkkojulkaisu HTML. Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 29.2.2016 [viitattu 17.4.2016].)
Ainakin tämän puheenjohtajan viimeinen tervehdys. Omien vaihtosuunnitelmieni vuoksi
oletan, että seuraavasta Halosta löytyy jonkun muun kuin itseni kirjoittama tervehdys. Koska
vuosi on vienyt voimat ja luovuuden, olen päättänyt tässä kirjoituksessani pureutua ensimmäiseen asiaan, joka itselleni äkkiseltään juolahti mieleen otsikosta ”Puheenjohtajan tervehdys”. Siispä suoritan pienen pintaraapaisun sanaan tervehdys ja valaisen tietänne tervehdysten etymologian poluilla, lähteinäni ATK, Inter Net ja oma äitini.
Terve: Johd. sanasta terva, joka lienee alk. merkinnyt 'tervaspuuta', josta *terveh 'paksu-,
lujapuinen' > 'terve' > 'ehjä, kokonainen'. (Lähde: Puheem Johtajan Äidin kirjahyllystä löytyvä
etymologinen sanakirja. Ilmeisesti: Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki 2001. 2. painos.
Äiti: ”En muista tarkkaan, miten lähteet pitää merkitä :P”. Puheem johtaja huomauttaa äitinsä olevan vannoutunut akateemisen koulutuksen, yleissivistyksen ja oikeinkirjoituksen puolestapuhuja, ja toivoo, ettei kyseinen kommentti aiheuta suuria tuomioita.)
Sana ”terve” on siis ilmeisesti alkujaan johdannainen sanasta ”terva”. Kiehtovaa. Jännä.
Itselleni sanan ”terve” tervehdyksenä käyttäminen tuntuu vieraalta, sillä sitä en muista kotiseudullani läntisellä Uudellamaalla kuulleeni. Minulle luontevampi tervehdys on ”moi” tai
”hei”. Onneksi Inter Netin Suomisanakirja (www.suomisanakirja.fi/terve) antaa tälle sanalle
toinen toistaan käyttökelpoisempia vaihtoehtoja, kuten ”Haudi!”, ”jebulis benjamin” (terve/
kyllä) ja ”tseenare”. Kopilla olen myös kuullut käytettävän vaihtoehtoa ”tsau”, joka on mielestäni myös erinomainen tapa tervehtiä ja/tai hyvästellä. Itselleni olivat uusia ilmaisuja myös
”v*tturätti” (terveysside), sekä ”rättiviikko” (terveyssiteen pitopäivät). (Suomisanakirja)
Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää. Keinot on monet sanoi mummo kun kissalla pöytää
pyyhki. Kurki kuolee ennen kuin suo sulaa. Ei kissa kaljaan huku.

Toivottavasti opit jotakin uutta tästä tervehdyksestä, niin pinnalliseksi ja persoonottomaksi
kuin se jäikin. Hyvää vappua itse kullekin säädylle! Pahoittelen omaa ”gonahtamistani”.

Puheenjohtajanne Reetta
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Laittomia kokouksia, rahanpesua, vähättelyä
Erikssonin hallituksen pimeämpi puoli

Erikssonin nousua Mikrovilluksen korkeimmalle pallille nuija kourassaan osasivat uumoilla
vain tarkkanenäisimmät poliittiset mäyräkoirat. Tämän henkilöhahmon osaksi vaikutti vielä
syyskokouksen 2015 alkaessa koituvan 1. rahastonhoitajan pesti, jota oli huolella pedattu jo
keväästä asti. Kuinka ollakaan, ehkä sattuman kauppana, hallituksen luottamustehtäviin ei
tuntunutkaan löytyvän riittävän asiantuntevaa ja motivoitunutta kattausta. Tämän sotkun
tiimellyksessä Eriksson kuin varkain tokaisi pystyvänsä hoitamaan myös puheenjohtajan pestin, mikäli viime vuoden 2. rahastonhoitaja ylenee ensimmäisen paikalle. Vain houkka kuitenkin kiistäisi huolellisen suunnittelun varjon tuon kohtalokkaan kokouksen kontolta. Erikssonin
elkeet olivat aivan liian itsevarmat jo ensimmäisistä viikoista lähtien. Monien kauhistukseksi
vaaran tuntu ei myöskään jäänyt vain liialliseen korskeuteen.
Ensimmäistä hallituksen kokousaikaa sovittaessa Eriksson päätti kylmän viileästi ohittaa lain
pykälän ja alamaistensa odotukset, kun lausui kokouksen pidettäväksi vain 6 päivää sen hetken jälkeen. Hallituksen uskollisten työmyyrien joukosta nousi hämmentyneitä katseita ja
yksi vaimea vastalause. ”Ihan ensiksi sä lopetat tuon kitinän”, jylisi Erikssonin Barentsinmerta
kylmempi vastaus. Pelin henki oli harvinaisen selvä mutta tulokset jäisivät vielä nähtäväksi.
Olisi tarpeetonta ja vaarallistakin ottaa tässä esille kaikki kuluneen hallituskauden epäkohdat,
joiden summaa ei kehtaa kuiskata edes Naturan parhaiten eristetyssä vetokaapissa. Kuitenkin haluan nostaa unohduksen naftaliinista toisen tapauksen, jolloin uhriksi joutui maineelta
moitteeton entinen puheenjohtaja Ojala. Ojalan vierailu istuvan hallituksen kokouksessa oli
eittämättä kunniakas hetki, mutta Erikssonia tilanne ei huvittanut alkuunkaan. Olisiko vanhassa mäyrässä vielä riittävästi poliittista puhtia kokoamaan enemmistön taakseen ja iskemään
kuolettavasti hänen nuoren hegemoniansa reisivaltimoon. ”Reetta pesee rahaa.”, huusi Ojala kun keskustelu kääntyi ainejärjestön ostamiin speksilippuihin ja Eriksson joutui tunnustamaan hoitaneensa raha-asiat oman tilinsä kautta. Tyhjentävä vastine vain jäi saamatta, minkä
haistoi yksi jos toinenkin hallituslainen.
Samassa kokouksessa, kenties nurkkaan ajettuna yksin jääneen sotilaskoiran tavoin, Erikssonin naamio alkoi repeillä lisää. ”Power Hour on vain Villuksille.” hän pääsi juuri sanomasta,
kun hallituksen syvistä riveistä kaikui huomautus: ”Teidän sulhonnehan juuri kutsui mukaan
järjestön ulkopuoliset kaverinsa.” ”Ei se olekaan!” Erikssonin huudahduksessa oli hätäännyksen häivä. Toden totta, tilanne vaati jälleen rautanyrkin kiristämistä hallituksen kivespussin
ympärillä. Tunnelma alkoi olla tyly ja Eriksson päätti luottaa pelotteluun ja suoranaiseen uh-
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kaan. ”Kaksi tuntia suunnitellaan ryyppäjäisiä ja sit kun on urheilutapahtuma niin heti tyrmätään” -kaikui Ojalan turhautunut välikommentti. ”Juuri niin.” Erikssonin vastauksessa ei ollut
enää lämmön häivääkään. Vaikka uskottavuus olisi mennyttä, saattaisi pelko ja väkivalta saada vaakakupit kääntymään taas voitoksi.
Vain seuraava syyskokous voi näyttää, haihtuuko julman hallinnon varjo Mikrovilluksen yltä
vai onko tämä vain viimeinen henkäys ennen sukellusta. Vaan mihin? Sitä on vaikeampi arvailla kuin laitoksen henkilöstökoostumusta vuoden päästä. Kuitenkaan en jaksa uskoa että
pohjalta löytyisi sen syvempää rauhaa kuin tyrskyisen pinnan turmelluksestakaan. Juudaksen
kaivossa osa ei ole auvoinen. Vaan kuka silloin järsii onnettoman ainejärjestömme kantapäätä? Eriksson yksin tietää.
Kirjoittaja ei halunnut nimeään julkaistavan poliittisista syistä.

Puheenjohtaja Reetta Eriksson kokouksessa 19.4.2016
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HALON KYSYMYSPALSTA
Halon toimituksen asiantuntijat kertovat totuuksia mieltäsi askarruttavista asioista.
Lähetä kysymyksesi Halon istuvalle päätoimittajalle ja odota seuraavaa julkaisua.
Hei vaan!

aiheuttanut usein valtavia muutoksia yhteiskuntarakenteeseen ja vallitsevaan kulttuuriin. Nykyään
Mikäpä mahtaa olla tämän orkidean kukan ouinfektioiden määrät ovat lähteneet laskuun useissa
toon ulkomuotoon? Kuulemma uudet kukat
länsimaissa, vaikka loisen vaikutukset ovat edelleen
näyttivät kuitenkin normaaleilta.
näkyvissä.
Nimim. Lenni-lokki
Loisen elinkierrosta on erotettavissa kolme vaihetta: Suvullisesti lisääntyvä kolonia tunnetaan
usein etenkin vanhemmissa dokumenteissa isänä.
Isä muodostaa jopa useiden millimetrien kokoisen
kystan kantajan keuhkoputken seinämään. Aluksi
lisääntyvää koloniaa suojaava kysta muuttuu myöhemmin itiöpesäkkeeksi, jonka sisällä loisen infektiiviset itiöt kehittyvät. Tehokkaasti uusia kantajia
tartuttava itiöpilvi tunnetaan yleisemmin pyhänä
henkenä. Pyhä henki kykenee tunkeutumaan terKiitos kysymyksestäsi Lenni-lokki! Orkidean kukkien veen ihmisen keuhkojen kautta verenkiertoon,
epämuodostumista voi aiheuttaa useat eri tekijät, jossa se kehittyy jeesus-toukaksi, joka tunnetaan
joten tämän nimenomaisen tapauksen ikävää myös poikana. Jeesus kiinnittyy isännän sydämeen,
agenttia voi vain arvailla. Yleisiä syitä ovat alhainen jossa se kasvaa ja lisääntyy suvuttomasti. Tavallikosteus, liian korkea lämpötila tai mekaaninen sesti ensimmäiset isät muodostuvat 2-3 kuukauden
vaurio kukintosilmujen kehittyessä. Koska uudem- kuluttua tartunnasta, joskin kantajan kunto vaimat kukat ovat normaaleja, kasvi lienee kuitenkin kuttaa suuresti kehittymisnopeuteen.
kunnossa.

Kristinuskon tyypilliset oireet sen sijaan kehittyvät
hyvin pian, jopa kahden viikon kuluttua tartunnasta, kun jeesus-toukat alkavat tuottaa hormonin
tavoin toimivia yhdisteitä isännän verenkiertoon
aiheuttaen aivoissa ja käyttäytymisessä huomattavia muutoksia. Kristinuskon elinkierrosta on kirjallisuudessa viitteitä, joiden perusteella voidaan
olettaa eri elinvaiheiden ja leviämismekanismien
olleen tunnettuja jo melko varhaisessa vaiheessa
ensimmäisten tartuntojen ilmestyttyä. Esimerkiksi
Matteuksen evankeliumin mukaan “se, mikä tulee
suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen” (Matt. 15:18) .

- Roger Herbs,
Halon puutarhatoimikunnan puheenjohtaja

Miten kristinusko leviää?
Nimim. Mietteliäs
Mukavaa että otit esille tämän asian, sillä kristinuskon ekologiasta on liikkeellä huomattava määrä
vääräätietoa ja uskomuksia. Kyseessähän on siis
Toxoplasma betlehemiensis-itiöeläimen aiheuttama infektio, jokaon varsin yleinen suurimmassa
osassa maailmaa. Ensimmäiset kuvaukset kristinuskosta tunnetaan nykyisen Palestiinan alueelta noin
vuodelta 30 jaa, minkä jälkeen se on parin tuhannen vuoden aikana levinnyt kaikille mantereille ja

Kristinusko voi myös uusiutua, eli kerran sairastettu
loistartunta ei takaa täydellistä immuniteettia
tulevia tartuntoja vastaan. Uusi tartunta edellyttää
kuitenkin että tartunnan aiheuttava pyhä henki on

7

lähtöisin toisesta isännästä. Syy tähän mekanismiin
on osittain epäselvä mutta todennäköisesti isännän
immuniteetin voittaminen vaatii usein perinnöllistä
muuntelua, jota tapahtuu muiden isäntien elimistössä. Tämä osittainen immuniteetti on tunnettu jo
pitkään ja varhaisimmat viitteet löytyvät Matteukselta: ”Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä,
se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa,
mutta ei löydä. Silloin se päättää: ’Minä palaan
kotiini, josta lähdin.’ Silloin se hakee seitsemän
vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja
asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on
lopussa pahempi kuin alussa.” (Matt 12:43-45).

Hei,
Olen pohtinut erästä kysymystä, ja luottamukseni
arvostetun Halko-lehden arvostettuun päätoimittajaan (Kiitos ja luottamus kuuluu asiantuntijatiimillemme lapsoseni, toim. huom.) on niin suuri,
että uskallan tämän kysymyksen Sinulle välittää.
Kysymykseni kuuluukin: Kuinka pokemonit lisääntyvät? Olisi hienoa saada vastaus tähän kysymykseen, sillä tiedän vain, että pokemonit syntyvät
munasta, mutta munia vain mystisesti ilmaantuu
silloin tällöin, ja ymmärrykseni ei riitä käsittämään, mistä ne tulevat. Kiitos jo etukäteen ja
kevään Halkoa odottelevin terveisin,

Uusien, entistä pahempien infektioiden syntymisen
ja loisen lisääntymisen turvaamiseksi kristinuskolla
on ollut tehokas apukeino—kantajan käyttäytymiseen vaikuttaminen. Esimerkiksi yhteisöllisyyden
lisääntyminen on yksi yleisimmistä taudin oireista.
Tämä on tiedetty ilmeisesti jo ensimmäisellä vuosisadalla jaa. Apostolien tekojen toisessa luvussa
kuvaillaan sairastuneiden yhteiselämää: “Uskovat
elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä
leipää ja rukoilivat.” (Apt 2:42), “Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä.” (Apt 2:44)

R. A. E. E. fil. yo
Yksityiskohdat Pokémonien lisääntymisestä on
valitettavasti tarkoituksellisesti salattu, sillä biologille ymmärtämättömistä syistä kahden eri organismin sukusolujen yhdistymiseen johtavan tapahtuman koetaan monissa kulttuureissa olevan syntistä,
irstasta ja likaista. Aion seuraavalla lyhyellä, tieteeseen perustuvalla kuvailulla tehdä osani valheiden
pois kitkemisessä ja nousta Nintendon harjoittamaa sensuuria vastaan. For science.

Yhteisöllisyys lisää huomattavasti infektioiden
kestoa kantajilla, sillä mutta vähintään yhtä tärkeänä voidaan pitää lähetystyönä tunnettua toimintaa:
“Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:
’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan
päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.’“ (Matt 28:18-19) Opetuslapsi on usein käytetty nimitys taudin kantajasta ja
jeesus esitetään usein taudin varhaisissa kuvauksissa persoonana, mikä johtuu luultavasti aikakaudelle ominaisesta tarpeesta dramatisoida luonnontieteellistä tekstiä suuremman levikin varmistamiseksi. Useat opetuslapsista toimivat myös apostoleina
eli erityisen aktiivisina vektoreina levittäen taudin
nopeasti koko Rooman valtakunnan alueelle, missä
se sai lopulta tukevan jalansijan.

Valtaosalla Pokémoneista on kloaakki, ns. yhteissuoli, jonka välityksellä sekä parittelu että ruumiineritteiden poistaminen tapahtuvat. Kloaakki
sijaitsee useimmiten vatsapuolella takajalkojen
välissä. Koiraalla on kloaakin sisälle taittunut hemipenis, joka työntyy ulos kloaakista koiraan ollessa
kiihottunut. Lyhyen, vain muutaman sekunnin
mittaisen kopulaation aikana koiras asettaa erektiossa olevan hemipeniksensä naaraan kloaakkiin ja
pumppaa ruumiinontelossa sijaitsevien kivestensä
sisällön naaraaseen. Haploidi siittiö yhtyy haploidiin
munasoluun munanjohtimessa, jonka jälkeen diploidi tsygootti siirtyy kohtumaiseen lisääntymiselimeen ja sen ympärille kehittyy kova kalkkikuori.
Samalla munankuoreen kehittyy Pokémonmunille
tyypillinen vihreä kuviointi. Ihmeellistä kyllä, munien kuviointi ei vaihtele Pokémonlajien kesken,
vaikka muutoin lajienväliset eroavaisuudet ovat
hyvinkin suuria.

- Jussi Liukas ja Miika Kotila
Halko-instituutin uskonnollisen parasitologian
tutkimusryhmä
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Naaras munii munan aikaisintaan 256 askeleen
kuluttua kopulaatiosta. Pokémonit saavat vain
yhden jälkeläisen kerrallaan, mutta lisääntymistarvetta voi pitää keinotekoisesti yllä simuloimalla
epäonnistunutta pesintää ja poistamalla munan
heti, kun naaras on sen muninut. Tiettävästi naaraat eivät kykene varastoimaan spermaa, vaan
uuden munan tuottaminen vaatii uuden parittelun.

Miksi hiukset kasvavat usein kehon muita karvoja
pidemmiksi?
Petri Kesti

Seksuaalivalinta ja kunnon Mullet.
- Johtavat evoluutiobiologit

Hemipeniksen ja naaraan kloaakin rakenteessa on
suuria eroavaisuuksia lajien välillä: usein piikkimäisin ulokkein varustettu ja mahdollisesti haarautunut hemipenis sopii vain tiettyjen naaraiden kloaakkiin. Tämän perusteella Pokémonit ovat jaettavissa neljääntoista ryhmään, jonka edustajat pystyvät lisääntymään keskenään mutta eivät muiden
ryhmien Pokémonien kanssa. Eri lajien mutta samaan lisääntymisryhmään kuuluvien Pokémonien
lisääntymisessä hemipeniksen piikkimäiset ulokkeet ovat erityisen tärkeitä kopulaation onnistumisen kannalta, sillä kahden eri lajin välinen kopulaatio on tiettävästi naaraalle epämiellyttävä. Kloaakkiin ankkuroituvat hemipeniksen piikit estävät
naarasta keskeyttämästä tapahtumaa ennenaikaisesti.
Lisäksi on joukko sukupuolettomia Pokémoneja,
jotka koevoluution hämmästyttävien oikkujen
vuoksi pystyvät lisääntymään ainoastaan Ditton
kanssa. Valitettavasti tapahtumaa ei ole saatu ikinä
taltioitua, eikä lisääntymisen yksityiskohdista ole
tarkempaa tietoa. On kuitenkin todistettu, että
näin kuoriutuvat jälkeläiset perivät ominaisuuksia
myös Dittolta, joten kyseessä ei ole ainakaan partenogeneettinen lisääntyminen jossa sukupuoleton
Pokémon tarvitsisi Dittoa vain tapahtuman käynnistäväksi kiihokiksi.

Voisitko vastustaa tämän miehen seksuaalista
vetovoimaa?

- Häröliina Kamalainen,
Pokémonkouluttaja vuodesta 1998
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TERVEISET AMMATTILIITOSTASI

Liittofuusion eteneminen ja työttömyyskassan hyödyt opiskelijalle

1.1.2017 on jännittävä päivä kaikille Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry:n jäsenille
ja ympäristöalan osaajille. Uusi vuosi tuo mukanaan uudenvuodenlupausten ja uusien kujeiden lisäksi uuden liiton ympäristöalan opiskelijoille ja asiantuntijoille! Tuolla päivämäärällä
aloittaa toimintansa Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, jonka jäseniksi YKL:n jäsenet siirtyvät. Jäsenyyden siirtäminen YKL:sta Loimuun ei vaadi jäseniltä mitään
erillisiä toimenpiteitä. Uuden liiton kaksi muuta perustajatahoa ovat Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry ja Metsänhoitajaliitto.
Uuden liiton jäsenmäärä on noin 15 000, joista hieman alle 3 000 on opiskelijoita. Akavan
mittakaavassa uusi liitto on jäsenmäärältään keskikokoinen. Jäsenmäärän kasvun myötä haemme myös parempia vaikutusmahdollisuuksia Akavan toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessa.
Opiskelijatoiminnan näkökulmasta fuusio tuo paljon uusia mahdollisuuksia, kun jo tällä hetkellä tiivis yhteistyö liittojemme välillä voidaan iskeä oikeasti yhteen. Fuusion tarkoituksena
on parantaa jäsenpalveluitamme ja mahdollisuuksiamme vaikuttaa edustamillamme aloilla.
Uuden liiton opiskelijatoiminnassa kampustoiminnan määrää lisätään. Yhteistyö ainejärjestöjen kanssa on Loimu-liiton toiminnan kulmakiviä. Jos Loimun opiskelijatoiminta kiinnostaa
sinua, ole tarkkana syksyllä, kun Mikrovillus valitsee toimijoitaan vuodelle 2017. Luvassa on
varmasti mielenkiintoinen vuosi, kun uuden liiton toimintaa sorvataan parhaaseen mahdolliseen muotoon. Loimun opiskelijatoiminnassa on vahva ”opiskelijalta opiskelijalle” –henki ja
opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan toimistolla herkällä korvalla.
Näin kesätöiden kynnykselle on hyvä palauttaa mieleen työttömyyskassaan kuulumisen toimintalogiikka ja siitä koituvat hyödyt. Työttömyyskassan kuulumalla vakuutat itsesi työttömyyden varalle. Toimintaidea on sama kuin esimerkiksi kotivakuutuksen kanssa: maksat tasaisin väliajoin pienen summan rahaa vakuutusyhtiölle eli työttömyyskassalle, jotta he turvaavat tulosi, jos sinulle sattuu vahinko mistä et ilman vakuutusta selviäisi, tässä tapauksessa
työttömyys. Kun lohkaiset pienen osan vakaista tuloistasi, saat sillä varmuuden odottamattoman tilanteen varalle. YKL:n opiskelijajäsenten keskiansioilla kesällä 2015 (n. 1940 €/kk) ansiopäivärahaa saa 1200 €/kk, joka on n. 500 euroa enemmän kuin Kelan peruspäiväraha (n.
700 €/kk). IAET-kassan jäsenmaksu on 105 euroa vuodessa, joten jäsenmaksut kuittaantuvat
melko nopeasti takaisin jo lyhyen työttömyysjakson kautta. Ja jos työtilanteesi pysyy hyvänä,
ei tuo 105 euroa vuodessa ole kovin suuri menoerä tuloistasi.
YKL:n opiskelijajäsenet voivat halutessaan liittyä työttömyyskassaan. Tämän voi tehdä samalla kun liittyy YKL:n jäseneksi tai myöhemmin täyttämällä uuden hakemuksen opiskelijajäseneksi, missä ilmoittaa liittyvänsä myös työttömyyskassaan. Liittyessäsi kassaan sinulla pitää
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Oheisesta kuvaajasta voit hahmotella sitä, minkä suuruiseen
ansiopäivärahaan olet työttömyyskassan jäsenenä oikeutettu
eri tulotasoilla. Huomaa, että
Kelan peruspäivärahan suuruus
ei kasva, vaikka tulosi kasvaisivat.

olla voimassa oleva työsopimus tai tieto siitä, milloin työsuhteesi alkaa. YKL:n jäsenet ovat
vakuutettuja IAET-kassaan. Ammattiliitto ja työttömyyskassa ovat siis kaksi erillistä organisaatiota. Kassaan liittymisestä voi ilmoittaa YKL:lle etukäteen heti, kun tiedät minä päivänä työsuhteesi alkaa.
Jotta olet oikeutettu ansiopäivärahaan, sinun täytyy olla työtön työnhakija ja täyttää työssäoloehto. Huomaathan, että opiskelijana et voi olla työtön työnhakija. Työssäoloehto tarkoittaa sitä, että sinun täytyy työskennellä vähintään 26 viikkoa sen jälkeen, kun olet liittynyt
työttömyyskassaan. Työajan on oltava vähintään 18 h/vko. Tarkastelujakso, jonka aika nuo
työviikot tulee kerryttää, on normaalisti 28 kuukautta. Opiskelu kuitenkin pidentää tarkastelujaksoa maksimissaan seitsemän vuoden mittaiseksi. Kuukausipalkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen, tai vähintään 1173 €/kk. Jos teet töitä osa-aikaisella sopimuksella,
lasketaan tuntipalkastasi täysi kuukausipalkka, mikä toimii palkkatasonasi työehtoa tarkasteltaessa.
Jos haet ansiopäivärahaa, sinulla on todistusvelvollisuus työssäoloehdon täyttymisestä. Säilytä siis seuraavat dokumentit: palkkakuitit tai -todistus (saat sen pyytämällä työnantajaltasi),
työsopimukset sekä työvuorolistat, jos työaikasi on työsopimuksessa alle 18 h/vko, mutta
olet tehnyt yli 18 tunnin työviikkoja. Myös yksittäiset työviikot kerryttävät työssäoloehtoa.
Todennäköisin ajankohta lyhyelle työttömyysjaksolle on valmistuvista seuraava vuosi, joten
työssäoloehdon täyttäminen opintojen aikana on erittäin suositeltavaa!
Saat YKL:n toimistolta lisätietoja sekä liittofuusioon että työttömyyskassaan liittyen. Me
olemme ainejärjestösi työelämässä, jotta voit keskittyä työntekoon meidän huolehtiessamme
työoloistasi!
Henri Annila,
YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattori
henri.annila@ykl.fi, 050 343 8980
www.linkedin.com/in/annila
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Haalaripilkki/Pimpelfest 2016
Petri Kesti
Yliopiston kalastusseura Pohjatärppi & Hörppy ry (PTH) järjesti tänäkin vuonna legendaarisen
Haalaripilkkin, joka myös Pimpelfestinä tunnetaan. Kyseessä on pilkkikilpailu, jossa max. neljähenkiset joukkueet kisaavat toisiaan vastaan. Kilpailussa on mukana monta eri sarjaa, joten
pelkkä suuri kalasaalis ei välttämättä riitä voittoon.

Haalaripilkki järjestettiin tänä vuonna 13.4., ja kuten yleensäkin, jään kestävyys oli taas puheenaiheena. Kilpailupäivänä jään paksuus oli kuitenkin mahtavat 40 cm, ainoastaan pieni
osa Honkaniemen uimarantaa oli jäästä avoimena. Sää oli lämmin ja aurinkoinen, mistä johtuen jään pinnalla oli noin 10 cm paksuinen sohjokerros. Sohjoinen maasto hankaloitti ja söi
osan kilpailijoiden moraalia, paitsi niiden jotka olivat varanneet kumpparit matkaan.

Kuva 1: Haalaripilkin kokonaistulokset.
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Heti kisan alkuvaiheessa kävi selväksi, että kala ei ollut syönnillään. Silloin tällöin jostain kuului laiska hurraahuuto pienestä ahvenesta. Täysin Villus-vahvuinen joukkue Rutilus toisi asiaan kuitenkin muutoksen.
Tai no, ei mekään monta kalaa saatu. Mutta laatu korvaa määrän: täysin varoittamatta Laurin
koukkuun tarraa kuuluisa kahen kilon siika (vaaka näytti 120g, mutta mitä se nyt muka tietää). Jo ensi näkemältä on selvää, että tässä on voittajakala. Laurin saadessa vielä yhden ahvenen, Rutiluksen voitto on jo käytännössä selvää. Viime hetken kertoimien kerääminen (ja
siitä seuraava oksentelu) siivittivät Rutiluksen ylivoimaiseen voittoon kokonaispistemäärissä.

Rutilus sai kunniakirjat parhaimmasta joukkueesta (yhteispisteet 4048), kokonaissaaliista
(184g) ja suurimmasta kalasta (120g). Haalaripilkin kokonaistulokset on esitetty Kuvassa 1.
Sivuhuomautuksena vielä mainittakoon, että Haalaripilkki ylitti Karjalaisen uutiskynnyksen.
Otsikon ” Hurja kuva uhkarohkeista pilkkijöistä säikäyttää - "Huh huh ja järki käteen"” alta
löytyy kuva ”uhkarohkeista” pilkkijöistä (Kuva 2) (Karjalainen 14.4.2016).
Rutilus is: Lauri Helenius, Jarkko Peltoniemi,
Petri Kesti, Ville Puttonen.

Kuva 2: ”Uhkarohkeat pilkkijät” (Karjalainen 14.4.2016).
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URHEILU-UUTISET
Eli miten Mikrovillus voitti kaiken
Kevään aikana Mikrovilluksen edustajat ovat osallistuneet useihin kilpailuihin, ja joka ikiseltä
on palattu voittajina. Tämä kevään aikana päätään nostanut Villuksen kilpavietti on ollut kaunista katseltavaa, mutta voitoista saa kiittää urheiden kilpailijoiden lisäksi uskollista Villusyleisöä, joka säässä kuin säässä, päivällä ja yöllä saapui toreille juhlimaan milloin mitäkin kotiin
tuotua pystiä ja kunniaa.
Halon urheilu-uutisten toimitus kiittää kuluneesta puolivuotisesta ja toivoo aktiivisuutta kaikenlaisissa kilpailuissa jatkossakin. Yhteishengellämme ja periksiantamattomuudellamme
(mielikuvituksen käyttö on myös yleisesti hyväksyttyä) voimme jatkaa tätä voittoputkea. Ollaan ylpeitä Villuudestamme ja pidetään Villuslippua korkealla!
- Urheilu-uutisten päätoimittaja Sonta-rike-Reets(mans)

Akateemisen kyykän MM-kilpailut
13.2.2016 Tampereen Hervannassa

”Villus on uusi maailmanmestari”
raikasi Joensuun tori, kun voittoisa
Villusjoukkue palasi kotiin. Kultajuhlia vietettiin räntäsateessa pitkälle
yöhön, ja lavalle nousi maamme
artistien kärkikastia. Siitä huolimatta, että ensimmäinen peli pelattiin vain puolen joukkueen voimin
(loput olivat kaljakaupassa), kilpailu
päättyi Mikrovilluksen edustusjoukkueen voittoon. Voiton merkiksi
pystytettiin Hervantaan Villuksen
neitsytmatkalla ollut uusi, upea
lippu.
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Helmiralli 1.2.-29.2.2016
Helmiskaba eli helmiralli on vakavahenkinen mutta
leikkimielinen kilpailu, jossa tavoitteena on havaita
mahdollisimman monta lintu- ja nisäkäslajia PohjoisKarjalassa helmikuun aikana. Tänäkin vuonna voidaan sanoa, että Mikrovillus voitti.
Helmirallin viralliset tulokset

Nakkelii <33

Ekosarjan kärkikolmikko: SARA LAMPI, 33 lajia, Tuomo Takala ja Miika Kotila, kumpikin 32
lajia.
Porvarisarjan kärkikolmikko: PIRITA LATJA, 47 lajia, Leo Vainio ja Karoliina Hämäläinen, kumpikin 31 lajia.
Helmirallissa havaittiin tänä vuonna yhteensä 52 lajia. Näistä helmirallin historiassa kokonaan
uusia lajeja olivat valkopäätiainen, tavi ja kettu. Ässiä, eli lajeja, jotka havaitsi vain yksi henkilö, oli seitsemän: metsäkauris, kärppä, telkkä, kanahaukka, harmaalokki, urpiainen ja huuhkaja.

Urpiainen oli jokseenkin yllättävä ässälaji ja myös marjalinnut olivat tänä vuonna vähissä.
Tilhiä havaittiin suhteellisen niukasti ja taviokuurnia ei tänä vuonna näkynyt lainkaan. Moni
rallaaja sai kuitenkin lajilistalleen sekä räkätti- että mustarastaan, joita oli useampi yksilö
talvehtimassa pitkin Joensuuta. Kuhasalon pohjantikat ja palokärki ilahduttivat lähes kaikkia
alueella retkeilleitä, Iiksenjoensuulla käyneille leivänhimoinen sinisorsalauma ja skeptinen,
yksinäinen tavi olivat varmoja nakkeja.
Ekosarja oli kokonaisuudessaan hyvin tasainen, mutta porvarisarjassa Pirita myllytti kaikki
muut kevyesti. Ensi vuonna hankitaan enemmän osallistujia, mainostetaan tätä lisää ja retkeillään ihan täysiä!!

Pohjantiks :3
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Helmipölö <3

Ahvenanmaan linturalli eli Ahvis 8.4.10.4.2016
Mikrovilluksen edustajia lähti Ahvenanmaalle
lintuja havaitsemaan 11 henkilöä, joista muodostettiin kolme autojoukkuetta. Iloksemme
voimme ilmoittaa voitokkaasta lopputuloksesta, kun Villusedustajat havaitsivat yhteensä 195 lajia.

Haalaripilkki/Pimpelfest 13.4.
Raportin voitokkaasta haalaripilkistä saa kunnian aloittaa voittajajoukkueen erään kilpailijan
raportti Mikrovilluksen Facebook-ryhmään kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen: ”Täysin
Villus-vahvuinen pilkkijoukkue Rutilus vei Haalaripilkin voiton ylivoimaisesti. Saatiin parhaan
joukkueen että suurimman kalan palkinto #kahenkilonsiika”.
Mikrovillus voitti siis tämän(kin!) urheilutapahtuman. Rutiluksen lopullinen pistemäärä oli
selvästi muista erottuva 4048 pistettä. Toiseksi tullut joukkue sai kasaan vain 792 pistettä.
Parhaan joukkueen lisäksi Rutilus palkittiin suurimmasta kalasta, joka painoi huimat 120
grammaa. Yksin tämä kala oli massaltaan suurempi kuin yhdenkään muun joukkueen kokonaissaalis.
Kilpailuun osallistui toinenkin joukkue (Rötyrokastajat), josta löytyi Villuksia, ja haluamme
tuoda esiin myös tämän joukkueen saavutuksen: kilpailun suurin kerroin. Haalaripilkin kerroin määräytyy lähinnä juotujen juomien perusteella niin, että esimerkiksi yhdestä juodusta
0,33l oluesta saa 1 pisteen ja 0,75l viinistä 5 pistettä. Rötyrokastajien kerroin oli huikea
40,80. Valitettavasti saalis jäi 0 grammaan, mutta esimerkiksi 20 gramman saaliilla kyseinen
joukkue olisi noussut 2. sijalle.
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VIERASKYNÄ

Mitä hittoa!??
Hyvä opiskelijatoverit ja mikrovilluksen jäsenet. Kirjoitan tämän tekstin tuodakseni esille ongelman, jota
mikrovilluksen epäpätevä hallitus on yrittänyt pimittää meiltä koko kevään ajan. Tämä ongelma on suuruudeltaan ja vaikuttavuudeltaan jotain sellaista mitä kampuksemme ei ole koskaan kokenut, se on
jotain joka tulee järkyttämään kampuksemme peruspilareita ja tuhoamaan kaiken sen mitä me arvostamme, ellemme toimi nopeasti. Kyseessä ovat tietenkin SAVONLINNALAISET PAKOLAISET.
Kuten kaikki tiedämme, on Savonlinnan kampuksen opettajankoulutus päätetty lakkauttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lukemattomat opiskelijat joutuvat lähtemään Savonlinnasta. Jostain kumman syystä
(mitä ei maalaisjärjellä voi mitenkään ymmärtää) on kaikki Savonlinnalaiset päätetty majoittaa MEIDÄN
kampuksellemme. Mielestäni päätös ei ole ainoastaan erittäin törkeä ja vapauttamme loukkaava vaan
myös äärimmäisen vaarallinen. Tässä muutamia syitä ja faktoja väitteeni tueksi
1) Savonlinnalaiset ovat oman soppansa keittäneet, miksi meidän pitäisi ruveta omilla resursseillamme
korjaamaan toisten tekemiä virheitä? Lisäksi ongelma pitäisi korjata sen alkulähteillä, eli Savonlinnassa.
Se, että me hyysäämme muutamaa Savonlinnalaista, ei poista varsinaista ongelmaa, vaan pikemminkin
pahentaa sitä. Meillä on kuitenkin tiettyjen sopimusten mukainen velvoite auttaa Savonlinnalaisia, tästä
pääsenkin toiseen kohtaani.
2) Sopimukset ja koko UEF:in liittouma on laadittu aivan erilaisissa olosuhteissa, kuin missä nyt elämme.
Ne ovat vanhentuneita ja idealistisia. Jos sopimukset tehtäisiin nyt, olisivat ne sisällöltään täysin erilaisia.
Tämän kaiken lisäksi koko UEF:sta on ollut meille Joensuulaisia kautta aikojen pelkkää haittaa. Joensuun
kampus on vuosia sokeasti syytänyt kampuksen ja opiskelijoiden rahoja Kuopioon ja Savonlinnaan vailla
huolen häivää. Olisikin kaikkien etu, jos irtautuisimme UEF:sta ja Joensuulaisten opiskelijoiden lukukausi
maksut saataisiin Joensuulaisten käyttöön. Rahahanat kiinni ja irti UEF:sta.
3) Savonlinnalaiset ovat turvallisuus riski. Savonlinnalaiset ovat huonokäytöksisiä, rumia, saamattomia,
laiskoja, ahneita, seksuaalisilta suuntautumisiltaan omituisia ja heidän puheestaan ei saa mitään selvää.
Lisäksi he ajattelevat eri tavalla kuin me. Ei siis mikään ihme, että moni kokee turvattomuutta tulevista
Savonlinnalaisista pakolaisista. Ehdotankin ennakoivia toimenpiteitä mahdollisten vaara tilanteiden
välttämiseksi, tällaisia voisivat olla esimerkiksi pienet kolmen tai viiden hengen kampuspartiot. Kampuspartiot eivät harjoittaisi oman käden oikeutta ja mahdolliset ylilyönnit ehkäistäisiin tiukoilla säädöksille.
Kampuspartioilla olisi esimerkiksi oikeus hakata Savonlinnalaisia VAIN, jos nämä tupakoivat, katsovat
hassusti opiskelijoita tai yliopistoa, puhuvat Savon murretta, syövät jotain muuta kuin karjalanpiirakkaa
tai jos partio epäilee heidän sortuneen epäsopivaan käytökseen. Partiot voisivat myös varmuuden vuoksi
kantaa mukanaan liekinheittimiä, kahdenkäden miekkoja ja pieniä taktisia ydinkärkiä. Näitä välineitä
käytettäisiin vain välttämättömiin kurinpitotoimenpiteisiin, todennäköisesti noin kerran viikossa. Sopiva
nimi partioille voisi olla vaikka ”Piirakan Soturit”.
Nämä luettelemani asiat ovat kuitenkin vasta jäävuoren huippu. Todellisuudessa Savonlinnalaisten saapumiseen liittyy uskomaton määrä riskitekijöitä. Toivonkin mikrovilluksen hallituksen ja koko yliopiston
suhtautuvan tähän ilmassa leijuvaan uhkaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Savonlinnalaiset eivät ole
mahdollisuus, vaan UHKA. Taas se nähtiin, sama voileipäjuusto ei sovi kanalle ja kaakkurille.

Neiti Lanta. (torilla tavataan).
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MEVEK:n logo. Ideoinut: vara-pj. Kauko J. Aho.
Luonnostellut: Emilia Aho.
Lopullinen toteutus: pj. Mika Paloheinä

PUHEENJOHTAJAN INTRO
Kun me aloitimme työn Mikrovilluksen EpäVirallisen ElokuvaKerhon parissa, edeltäjämme Juuso Pätynen
oli juuri paennut Helsinkiin, jättäen elokuvakerhon rauniot jälkeensä, ja Villuslaisten leffa/peli-illat facebook-ryhmän epätietoisuuden valtaan. Pitkään ryhmää repivät sisäiset konfliktit ja sekasorto.
Sittemmin, kun me nousimme täyttämään Pätysen jättämän tyhjiön, koitti uusi aamu. Nyt meillä on
rauha, ja toivo paremmasta huomisesta. Ja kovan työn lahjana olemme saaneet uuden epävirallisen
elokuvakerhon, MEVEK:in, kaikkien villuslaisten iloksi.
Mutta MEVEK ei ole valmis. Eikä se tule koskaan olemaan valmis. Kuten ihmisen täydellisyys, se on jotain
mitä voimme tavoitella, mutta emme koskaan tule saavuttamaan. Joten tämä elokuvakerho tulee ikuisesti muuttumaan, kasvamaan, jopa aika-ajoin murentumaan, jatkuvana perintönä meidän vaatimattomasta yrityksestämme viihdyttää kaikkia Teitä ja Teidän läheisiänne.
MEVEK, rakkaat ystäväni, ei ole projektoria tai valkokangasta tai edes Naturaa. Se on sinä, ja minä. Se on
elokuvataiteen kaunista jatkumoa joka ei toivottavasti tule koskaan päättymään.
Vielä viimeisenä mainintana, tätä kirjoittaessani suunnittelemme vielä yhtä leffailtaa toukokuulle, jossa
kaikki elokuvataiteen ystävät voivat kokoontua ja jälleen täyttää tämän rakennuksen ilolla.
Ylistetty olkoon MEVEK.

Kunnioittavasti,
Mika Paloheinä, MEVEK:n virkaatekevä pj.
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VARAPUHEENJOHTAJAN MUISTELOT

Vuonna 2014 seisoivat villukset Pätysen leffakerhon raunioilla, tuhkan keskellä, tuijottaen siihen ammottavaan kraatteriin, jonka kerhon mureneminen oli jättänyt heidän elokuvannälkäisiin sieluihinsa. Oli
selvää, että näin ei voisi jatkua. Siispä, reippaat, kirkasotsaiset ylioppilaat Aho ja Paloheinä tarttuivat
toimeen täyttääkseen tämän tyhjiön. Herättääkseen uuteen roihuun tämän intohimoisen elämän liekin,
josta vain kekäleiden hehku oli jäljellä, he perustivat MEVEK:in. Järjestön alkutaival ei ollut helppo, eihän
sillä ollut vielä edes nimeä. The Raid: Redemption löi kuitenkin ensimmäinen kipinän, joka tulisi sytyttämään suuremman, infernaalisen palon. Tämän palon loimussa tultaisiin työstämään uusi uljas elokuvakerho, jonka perintö tulisi vielä lämmittämään lukuisia fuksipolvia.
Kuten sanottua alku ei ollut helppo, ja ensimmäiseen elokuvailtaan saapui vain puolentusinaa villusta, jos
sitäkään. Se ei kuitenkaan lannistanut, ainakaan yhtä paljon, kuin seurannut jouluelokuvan katselu, jonne
saapui sitäkin vähemmän katsojia. Huolimatta siitä, että MEVEK:in toiminta hiljeni tämän pettymyksen
johdosta liki kymmeneksi kuukaudeksi, ei kipinä kuitenkaan sammunut. Syksyn saavuttua alkoivat Aho ja
Paloheinä, nuo MEVEK:n vekkulit asiamiehet, ruokkimaan liekkiä toden teolla. Tämän syksyn aikana
järjestettiin useita onnistuneita tapahtumia, joista kaikkien menestyksekkäimpänä mainittakoon Halloween-pirskeiden kauhuleffamaratoni (vaikka siinäkin oli omat vaikeutensa, mm. elokuvien kelvollisuuksien suhteen). Johtuen siitä, ettei kansa ole kykenevä tekemään eroa eri elokuvakategorioiden väillä,
päätettiin MEVEK:issä ryhtyä soveltamaan valistuneen itsevaltiuden periaatetta. Sillä onhan kipinävuorossakin vain yksi ihminen kerrallaan, ja nyt on meidän vuoromme. Tämän pohjalta muotoutui järjestön
ikiaikainen tunnuslause ”Haec non democratia est”, ”Tämä ei ole demokratia”.
Huolimatta menestyksekkäästä syyskaudesta, koettiin MEVEK:in historian suurin aallonpohja tuona ajanjaksona. Hilpeän jouluelokuvan katselussa, varapuheenjohtajan istuessa yksin katselemassa Poirot’a.
Tällä kertaa pettymyksen vesi ei kuitenkaan sammuttanut jo roihuksi edennyttä paloa, vaan toiminta
jatkui tammikuussa uusien ideoiden siivittämänä. Tällöin toteutettiin ensimmäinen MEVEK:n ekskursio
elokuvateatteri Tapioon, jossa katsottiin ’The Hateful Eight’. Tämän jälkeen toiminta on ollut voittoisaa
kuin savannin yli leviävä maastopalo. Kuluneen kevään aikana järjestö viimein vakiinnutti nimensä, Mikrovilluksen EpäVirallinen ElokuvaKerho. Idea lähti alun perin järjestön kunnianarvoisan puheenjohtajan
vitsiksi tarkoittamasta heitosta, jonka allekirjoittanut jalosti nykyiseen muotoonsa. Samoihin aikoihin
vakiintui myös käytäntö yleisön oikeaan tunnelmaan virittävästä alkukuvasta, jotka ovat usein maininnanarvoisan Jyrki J. ”Triple-J” Johansenin valitsemia. Kevääseen mahtuu useita muitakin menestystarinoita ja voitokkaita hetkiä, joista viimeisimpinä mainittakoon Mikrovilluksen hallituksen jäsenen saapuminen leffailtaan ja tässä halossa paljastettava MEVEK:n logo, jota on taottu ahjossa pitkin kevättä.
Myös fuksien aktiivisuus on ollut mieltä lämmittävää. Voimme siis katsoa toiveikkain, luottavaisin mielin
tulevaisuuteen, tietäen, että kun tulee meidän aikamme astua sivuun ja luovuttaa soihtu eteenpäin, on
joku valmiina ottamaan se vastaan ja vaalimaan tätä ikuista elokuvan tulta.
MEVEK meidän aikanamme!
Teidän:
Kauko J. Aho, MEVEK:n varapuheenjohtaja (oto).
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(Jäikö jokin epäselväksi? Heräsikö
mielessäsi kysymyksiä MEVEK:n
toiminnasta? Vai olisiko sinulla
kenties idea leffaillan aiheeksi? Älä
epäröi! Ota rohkeasti yhteyttä
tämän artikkeliin kirjoittajiin. Toimintamme on olemassa juuri
Sinua varten! ;D )

MAHDOLLISESTI JOSSAIN TILANTEESSA HYÖDYLLINEN KAAVA, JONKA
KEKSIN ERÄÄLLÄ KEMIANTUNNILLA VUONNA 2010
Kauko J. Aho, fil. yo.

JOHDANTO
Arvoisa lukija. Se, mistä aion teille seuraavaksi kertoa, on erään sangen tylsän kemiantunnin
aikana kehittämäni ja myöhemmin viimeistelemäni matemaattinen kaava. Kaikki sai alkunsa
siitä, että harjoitustehtävien aikana kirjoitin vihkoa säästääkseni useamman tehtävän vastaukset samalle riville. Tarkastellessani kirjoittamiani numeroita tarkemmin huomasin, että
tietyllä tavalla riveihin ja sarakkeisiin kirjoitetut tehtävänumerot näyttivät noudattavan jonkinlaisia lainalaisuuksia.
Tämä kiehtoi nuorta, ja sillä hetkellä pitkästynyttä mieltäni, ja päätin elektroniorbitaalien
sijaan suunnata ajatukseni näiden lainalaisuuksien selvittämiseen. Luonnostelin kemianvihkooni muutaman erilaisen numerotaulukon ja kokeiltuani muutamia kaavoja havaitsin, että
luvut tosiaankin noudattivat tiettyä kaavaa ja eri muuttujien perusteella oli mahdollista selvittää esimerkiksi tietyssä paikassa sijaitseva numero, sarakkeiden määrä tai jokin muu taulukon sisältämä tieto.
Näiden kemiantunnilla laatimieni muistiinpanojen pohjalta laadin kaavan, jota käsitellään
tässä artikkelissa. En ole koskaan ottanut selvää, että onko kukaan koskaan aikaisemmin havainnut sen olemassaoloa, enkä myöskään ole koskaan keksinyt sille mitään varsinaista
käyttöä, lukuun ottamatta niitä, jotka on esitelty Sovellukset-kappaleessa.

KAAVA
Muodostetaan taulukko, jossa sarakkeita merkitään muuttujalla SX ja rivejä muuttujalla Ry.
Seuraavaksi asetetaan positiiviset kokonaisluvut tähän taulukkoon pienimmästä suurimpaan
siten, että jokaisella rivillä on K -määrä lukuja (K on samalla myös taulukon sarakkeiden määrä), ja taulukon lukua X edeltävä luku on luku X – 1, ja lukua X seuraava luku on luku X + 1 (eli
lukua A seuraava luku B = A + 1 ja A = B – 1). Tällöin voidaan laskea rivillä olevien lukujen
määrä, eli taulukon sarakkeiden määrä, muuttuja K vähentämällä mistä tahansa taulukon
luvusta (SXRY) sen kanssa samassa sarakkeessa (SX), yhden rivin ylempänä oleva luku (SXRY–
1). Tästä saadaan johdettua kaava SXRY – SXRY–1 = K. Taulukko 1 havainnollistaa sitä, kuinka
luvut asetetaan taulukkoon (kuva 1). Taulukoissa 2 ja 3 (kuva 2 ja kuva 3) on havainnollistettu
sarakkeiden määrän K yhteyttä taulukossa oleviin lukuihin.
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Kuva 1. Taulukko, joka havainnollistaa tekstissä esitellyn taulukon rakennetta ja lukujen asettumista siihen.
On huomionarvoista, että rivien (R) lukumäärää ei tarvitse rajoittaa, vaan taulukko voi jatkua äärettömiin.

Kuva 2. Taulukko, joka havainnollista lukujen suhdetta sarakkeiden määrään K. Taulukossa on lukujen
sijaan käytetty muuttujia (A, B, C,…), jotka voidaan korvata positiivisilla luvulla. Tämä pitää paikkansa
siinä tapauksessa, jos tekstissä esitetyt ehdot täyttyvät, eli taulukon lukua X edeltävä luku on luku X – 1,
ja lukua X seuraava luku on luku X + 1.

Kuva 3. Taulukko, joka havainnollistaa lukujen suhdetta toisiinsa ja sarakkeiden määrään. Tässä tapauksessa tekstissä esitetyt ehdot lukujen luonteesta ja järjestyksestä taulukossa pitävät paikkansa, eli lukua X
edeltävä luku on luku X – 1, ja lukua X seuraava luku on luku X + 1.
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Jos taulukon ensimmäinen luku S1R1 = 1, voidaan kaavalla SXRY = YK – K + X = ( Y – 1 ) K + X
laskea mikä tahansa taulukon luku, kun tiedetään sen sijainti taulukossa (X:n ja Y:n arvot) ja
sarakkeiden määrä (K:n arvo). Tämä pätee myös silloin, kun X=Y. Jos taulukon ensimmäinen
luku S1R1 ≠ 1, mutta ensimmäisen rivin R1 arvot tiedetään, voidaan sarakkeen SX arvot laskea
ottamalla sarakkeen ensimmäinen arvo SXR1 ja sijoittamalla se kaavaan SXRY = SXR1 +(Y–1)K.
Taulukko 4 havainnollistaa tätä.

Kuva 4. Taulukko, joka havainnollistaa taulukon lukujen suhdetta toisiinsa ensimmäisen luvun (S 1R1)
ollessa jotain muuta, kuin 1. Tässäkin tilanteessa tekstissä mainittujen ehtojen on täytyttävä, eli lukua X
edeltävä luku on luku X – 1, ja lukua X seuraava luku on luku X + 1. Näin ollen luku A = B – 1.

ESIMERKKEJÄ
Kaavojen toimivuuden havainnollistamiseksi sovellamme niitä taulukkoon 5 (kuva 5).

Kuva 5. Taulukko, jossa on kolme riviä (R) ja neljä saraketta (S). Taulukkoon sijoitetut luvut noudattavat
sääntöä ”lukua X edeltävä luku on luku X – 1, ja lukua X seuraava luku on luku X + 1”.
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Koska S1R1 = 1 seuraa, että K = S4R1 = 4, eli K = 4, mikä pitää paikkansa.
Lisäksi K saadaan seville myös käyttämällä kaavaa SXRY – SXRY–1 = K.
S1R2 – S1R1 = 5 – 1 = 4 S2R3 – S2R2 = 10 – 6 = 4 S4R2 – S4R1 = 8 – 4 = 4

Seuraavaksi sovellamme taulukkoon kaavaa SXRY = (Y–1)K + X

S1R1 = ( 1 – 1 ) ∙ 4 + 1 = 0 ∙ 4 + 1 = 1

S2R1 = ( 1 – 1 ) ∙ 4 + 2 = 0 ∙ 4 + 2 = 2

S3R2 = ( 2 – 1 ) ∙ 4 + 3 = 1 ∙ 4 + 3 = 4 + 3 = 7

S4R3 = ( 3 – 1 ) ∙ 4 + 4 = 2 ∙ 4 + 4 = 8 + 4 = 12

Seuraavaksi testaamme kaavoja toisella taulukolla, jossa S1R1 ≠ 1 (Kuva 6).

Kuva 6. Taulukko, jonka ensimmäinen luku ei noudata sääntöä S1R1 = 1. Luvut noudattavat kuitenkin
sääntöä “lukua X edeltävä luku on luku X – 1, ja lukua X seuraava luku on luku X + 1”.

SXRY – SXRY–1 = K, ja taulukon K = 5
S1R2 – S1R1 = 7 – 2 = 5

S1R2 – S2R1 = 8 – 3 = 5

S3R2 – S3R1 = 4 – 9 = 5

S5R2 – S5R1 = 11 – 6 = 5
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Seuraavaksi sovellamme taulukkoon kaavaa SXRY = SXR1 +(Y–1)K.
S1R1 = 2 + ( 1 – 1 ) ∙ 5 = 2 + 0 = 2

S3R1 = 3 + ( 1 – 1 ) ∙ 5 = 3 + 0 = 3

S3R2 = 4 + ( 2 – 1 ) ∙ 5 = 4 + 5 = 9

S5R2 = 6 + ( 2 – 1 ) ∙ 5 = 6 + 5 = 11

SOVELLUKSET

Kaavan hyödyllisyys tulee parhaiten esille tilanteessa, jossa joukko esineitä, esimerkiksi hillopurkkeja, on asetettu laatikkoon tai hyllylle numerojärjestykseen siten, että ne voidaan
esittää taulukon muodossa ja ne täyttävät aiemmin mainitut ehdot. Tällöin on mahdollista
paikallistaa haluttu hillopurkki nro. X artikkelissa esitettyjen kaavojen avulla ilman, että täytyy
kurkistella edessä olevien hillopurkkien taakse. Lisäksi kaavaa voidaan hyödyntää oppilaiden
kiusaamisessa yläasteen matematiikan tunneilla.

Kuitenkin, koska kyse on matemaattisesta kaavasta, ja matematiikka on itsessään loogista
ja puhdasta, suorastaan kaunista, ei liene tarpeellista turmella löydökseni puhtautta keksimällä sille jotakin ”hyödyllistä käyttöä”. Sillä pohjimmiltaanhan matematiikan perimmäinen
tehtävä on kehittää ajattelua, tai näin ainakin yläasteen aikainen matematiikanopettajamme
lehtori R. Honkaniemi meille toistuvasti painotti.
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Banaanin kuorintaohjeita idiooteille
(Kyllä, se tarkoittaa juuri sinua.)

Arvon lukija, sallikaa meidän aluksi onnitella teitä rohkeudestanne. Vaatii suurta luonteen
lujuutta ja uskallusta tunnustaa olevansa idiootti ja varsinkin tällä koulutustasolla on kynnys
erittäin korkea. Mutta tässäkin asiassa on ongelman tunnustaminen ensimmäinen askel kohti
ratkaisua. Eli sen sijaan, hyvä lukija, että käytätte aikanne banaanien kuorimiseen, suosittelemme teille hakeutumista jonkin henkisesti kehittävämmän harrastuksen, kuten filatelian
pariin.
Valottakaamme ennen varsinaiseen aiheeseen siirtymistä hieman idiotismin historiaa. Ensimmäisiä idiootteja olivat antiikin kreikkalaiset. Idiootti-sana juontaa juurensa muinaiskreikan yksilöä tarkoittavasta sanasta idiōtēs. Antiikin Ateenassa tätä sanaa käytettiin sellaisista
henkilöistä, jotka eivät osallistuneet politiikkaan. Nykyisessä merkityksessään idiootti-sanaa
käytettiin ensimmäisen kerran 1300-luvulla keskienglannin-kielessä. Pohjana toimi muinaisranskan sana ”idiote”, jolla viitattiin kouluttamattomiin tai tietämättömiin henkilöihin. 1800luvulla idiootti-sanaa ryhdyttiin käyttämään lääketieteessä. Sillä tarkoitettiin henkilöä, joka oli
henkisesti alle 3-vuotiaan lapsen tasolla. Tohtori Henry H. Goddardin kehittämällä luokitteluasteikolla idiootit olivat henkilöitä, joiden älykkyysosamäärä oli pienempi kuin 30. Sittemmin
termi on koettu loukkaavaksi ja sen tilalle on vakiintunut ilmaisu ”vaikea älyllinen kehitysvammaisuus”.
Banaani on Musa sapientum -kasvin hedelmä. Botaniikan näkökulmasta kyseessä on marja,
tarkemmin sanottuna pohjusmarja, sillä se sisältää emiön lisäksi myös kukkapohjuksen. Selvyyden vuoksi puhumme siitä kuitenkin jatkossa hedelmänä, sillä olettehan te, kunnioitettu
lukija, idiootti, emmekä me halua aiheuttaa teille enempää hämmennystä. Banaanien viljely
alkoi todennäköisesti Kaakkois-Aasiassa ja levisi sieltä Afrikkaan ennen ajanlaskun alkua.
Ensimmäinen maininta banaanista on peräisin 600-luvulta ennen ajanlaskun alkua. Vanhimmat maininnat varsinaisista banaaniviljelmistä ovat peräisin 200-luvun Kiinasta. Portugali,
joka on vieläkin eräs EU-alueen merkittävimmistä banaanintuottajista, vei banaanin Karibialle
ja Keski-Amerikkaan 1500-luvun alussa. Eurooppaan banaani levisi laajemmin vasta 1600luvun aikana ja sen käyttö yleistyi 1700-luvulla. Suuremman suosion banaanit saavuttivat
kuitenkin vasta 1800-luvulla. Osasyynä tähän oli Jules Vernen teos Maailman ympäri 80 päivässä, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen kyseisestä hedelmästä.

Banaaneilla, ja varsinkin niiden kuorimisella, on kiinteä suhde idiotismin kanssa. Esimerkiksi
koko kansan rakastama riemuidiootti, johtaja Uuno Turhapuro, ei kuori banaaneja, vaan syö
ne kuorineen. Tällaista käytöstä saamme todistaa mm. elokuvassa Uuno Turhapuron aviokriisi. Huolimatta ajoittaisesta nerokkuudestaan, ei johtaja Turhapuro ilmeisesti ole kykenevä
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kuorimaan banaaneja. Toisaalta syynä voi olla myös laiskuus tai kiire, sillä on myönnettävä,
että hänen ruokailutottumuksensa ovat melko hätäiset.
Toinen loistava esimerkki banaanien ja idioottien välisestä yhteydestä on tapaus, jossa eräs
nimeltä mainitsematon kreationisti yritti todistaa luomisoppia banaanin avulla. Tämä kreationisti, kutsukaamme häntä vaikka Banaani Joeksi, Bud Spencerin rakastetun hahmon mukaan,
väitti banaanin olevan pitävä todiste Jumalan luomistyöstä. Perusteluina hän käytti mm. banaanin muotoa, ravintosisältöä ja värin muuttumista kypsymisen aikana. Tämä on tietenkin
täyttä idiotismia. Älkää toki ymmärtäkö väärin, hyvä lukija. Emme sano, että olisi idiotismia
väittää Jumalan luoneen maailman, eihän toki (vaikkakin useat faktat puhuvat Raamatussa
esitettyä luomiskertomusta vastaan). On kuitenkin idiotismia puhtaimmillaan todistella luomistyötä hedelmällä, jonka ihmiskunta on tuottanut pitkäkestoisen jalostuksen avulla. Myöhemmin Banaani Joelle selvisi, että kaupoissa myytävät banaanit ovat jalostuksen tuotetta ja
näin ollen paremminkin todiste evoluution puolesta, kuin sitä vastaa. Tästä seurasi sarja varsin hupaisia sattumuksia, joihin liittyvät mm. professori Richard Dawkins ja 20 000$, mutta
koska ne eivät liity suoranaisesti banaanien kuorimiseen, emme paneudu niihin syvällisemmin.
Koska Banaani Joen väite itsessään ei ollut riittävän pitävä todiste hänen idiotismistaan, on
meidän välttämätöntä nostaa esille myös hänen tapansa kuoria banaaneja. Videolla Joe toteaa banaanin päässä olevan vetimen (hän tarkoittaa banaanin kukkavartta) todistavan banaanin taustalla olevasta suunnittelusta. Tämän jälkeen hän kuorii banaanin tätä vedintä käyttämällä. Tämä tapa on tietenkin väärin ja johtaa epäesteettisen lopputulokseen. Lisäksi banaanin kuoriminen tästä päästä johtaa väistämättä siihen, että banaani syödään väärin päin,
tyvestä alkaen, eikä suinkaan kärjestä, niin kuin terve järki edellyttäisi. Useat apinatkin osaavat kuoria banaanin oikeaoppisemmin, kuin ystävämme Joe.
Edellä olemme siis todenneet, että vääriä tapoja banaanin kuorimiseen ovat sen kuorimatta
jättäminen ja kuorinnan aloittaminen tyvestä. Kolmas väärä tapa banaanin kuorimiseen on
banaanin katkaiseminen keskeltä ja sisällön puristaminen ulos. Näiden lisäksi on useita muitakin vääriä tapoja, mutta nämä kolme ovat yleisimmät.
Myös oikeita tapoja on muutamia, tosin ne kaikki muistuttavat toisiaan. Eräs suosittu tapa
banaanin kuorimiseen on niin kutsuttu ”apinatyyli”. Tässä menetelmässä banaaniin kärkeen
tartutaan pihtiotteella ja sitä puristetaan. Tämä johtaa väistämättä kärjen halkeamiseen ja
mahdollistaa kuoren poistamisen vaivattomasti. Apinatyylissä ongelmaksi muodostuu se, että
kuori halkeaa kahdeksi puoliskoksi ja lopputulos on näinollen esteettisesti vähemmän miellyttävä, kuin sivukohtaisiin osiin jaettu kuori. Tämä puute on kuitenkin helposti korjattavissa
irrottamalla eri sivujen kuorikaistaleet toisistaan.
Yleisohjeet banaanin oikeaoppiseen kuorimiseen voidaan tiivistää seuraavasti: Prosessi aloitetaan tarttumalla banaaniin niin, että peukalo asettuu hedelmän keskikohdan tienoille
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(kukkavartta ei lueta mukaan keskikohtaa määritettäessä). On erityisen tärkeää tarttua banaaniin niin, että se asettuu oikein päin eli kärki ylöspäin ja kanta alaspäin. Peukalon tulee siis
osoittaa samaan suuntaan banaanin kärjen kanssa. Kun olette saaneet banaanin käteenne
oikein päin, voitte ryhtyä kuorimaan sitä.
Kuoriminen aloitetaan luonnollisesti banaanin kärjestä, tekemällä horisontaalinen viilto noin
1 cm päähän kärjestä. Koska banaani on kaareva, on tärkeää tehdä viilto oikealle puolelle, eli
kaaren sisäpuolelle. Tämä helpottaa myöhempiä vaiheita. Viillon voi tehdä esimerkiksi vapaan peukalon kynnellä (emme suosittele käyttämään saman käden peukaloa, jolla pitelette
banaania) tai jollain apuvälineellä. Erilaisten veitsien käyttö tässä vaiheessa on eritäin suotavaa, mutta jos niitä ei ole saatavilla, myös haarukalla, lusikalla tai kakkulapiolla päästään tyydyttäviin tuloksiin. Saha, kirves ja vasara voivat myös auttaa haluttuun tulokseen pääsemisessä, mutta emme suosittele niiden käyttöä, ensinnäkin hygieniasyistä. Toiseksi banaania kirveellä kuoriva henkilö on varsin naurettava näky ja tällainen käytös saattaa johtaa yksilön
leimaamiseen idiootiksi. On myös todettava, että erilaisilla sähkötyökaluilla, kuten rälläkällä, on mahdollista saada kelvollisia tuloksia, mutta niiden käyttöön tulee suhtautua samoin, kuin aiemmin mainittujen
kirveiden, sahojen ja vasaroiden käyttöön. Sen sijaan sakset ovat erinomainen apuväline, sillä niillä saa
leikattua koko kärjen pois. Se on varsin miellyttävä ratkaisu, sekä käytännön kannalta, että esteettisestä
näkökulmasta. Saksienkin käytössä tulee kiinnittää huomiota hygieniaan. Ei kannata käyttää samoja
saksia, joilla leikkelee omaa kudostaan tai jotain ei syötävää materiaalia, kuten peltiä (peltisakset ovat
kieltämättä vaikuttavan näköiset, mutta emme suosittele niiden käyttöä).
Nyt kun olette saaneet viillon aikaiseksi, voitte ryhtyä poistamaan kuorta. Se tapahtuu kääntämällä
banaanin kärkeä poispäin itsestänne ja vetämällä sitä sitten alaspäin, kunnes banaanista kiinnipitävä
kätenne pysäyttää kuoren irtoamisen. Tämän jälkeen poistatte kuoren myös banaanin muilta sivuilta
vetämällä niitä alaspäin. Jos olette poistaneet kärjen kokonaan, ei tiedän tarvitse vääntää sitä mihinkään
suuntaan. Voitte vain poistaa kuoret banaanin sivuilta edellä kuvatulla tavalla. Tässäkin vaiheessa voidaan hyödyntää erilaisia apuvälineitä, kuten veistä. Veitsellä on helppo irrottaa eri sivuja peittävät kuorikaistaleet toisistaan. Kun olette onnistuneesti poistaneet kuoren ja paljastaneet noin puolet banaanista,
voitte ryhtyä syömään sitä. Toki voitte poistaa kuoren kokonaan. Tämä on suotavaa, jos aiotte käyttää
banaania leivonnassa tai muussa ruuanlaitossa.
Nyt, rakas lukija, olemme käyneet läpi banaanin kuorintaan liittyvät perusasiat ja toivomme, että
osaatte jatkossa välttää kuvaamiamme virheitä ja niitä kiusallisia tilanteita, joihin virheellinen banaanin
kuorinta saattaa johtaa. Luotamme siihen, että kuorittuanne banaanin, selviätte sen syömisestä omin
avuin. Jos ette, suosittelemme teille nälkäkuolemaa tai vaihtoehtoisesti hakeutumista psykiatrisen hoidon piiriin.

Kunnioittavasti teidän:

Kauko J. Aho, fil. yo.

Kirjoittaja on saanut Facebookin Idiot test -testistä tulokseksi 5 % idiootti, vaikkakin hänen
sisarensa mielestä oikea luku olisi lähempänä 99 %.
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Pilluisuustutkimus
Härski-Hanneli, Å., von Pynnenton, A., Päihty, K., Elämän kova korkea koulu
Accepted April 2016, published April 2016
Johdanto:
Hypoteesi: Edestäpäin katsottuna etupilluksi määritelty pillu on etupillu myös
välilihaan verratessa, edestäpäin takapilluksi määritelty pillu on takapillu myös

välilihaan verratessa.
Pillun määritelmä: pillu sisältää emättimen ja häpyhuulet sekä
kaikki muutkin ulkoiset härpäkkeet (mukaillen Urbaanisanakirja, 2016). Näin ollen
todellista pilluisuutta tarkastellessa mitataan yksinomaan välilihan pituutta alkaen
useimmiten ulkoisten häpyhuulten aanuksenpuoleisesta reunasta. Etupillu (cunnus

ventralis) on sellainen, että uloimpia häpyhuulia näkyy seistessä vähintään 2,06
cm. Takapillu (cunnus dorsalis) on sellainen, että uloimpia häpyhuulia näkyy seis-

tessä enintään 2,06 cm.
Takapillun ja etupillun määritelmät: etupilluisilla naisilla pillun ja
peräaukon välinen etäisyys (väliliha) on vähintään 2,89 cm. Takapilluisilla naisilla
emättimen ja peräaukon välinen etäisyys on enintään 2,89 cm.

Materiaalit ja menetelmät:

n=25. Tutkimuskohteena 25 naista top 50 pornotähdet -listalta
Silmämääräisesti arvioimme ensin näytteen pilluisuuden edestäpäin mahdollisimman neutraalissa pystyasennossa, minkä jälkeen arvioitiin ns. todellinen pilluisuus
arvioimalla genitaaleja kohtisuorasti.

Kuva 1. Väliliha on pilun ja pylyn
välinen etäisyys.
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Kuva 2. a-kohta havainnollistaa etupillua, b-kohta takapillua ja c-kohta epäselviä
tapauksia. Epäselvät tapaukset ovat merkitty taulukossa 1 tähdin.

Tulokset
Kahdenkymmenenviiden näytteen otoksesta 12 oli edestä ja kohtisuorasti katsottuna takapilluja. Edestä takapilluja ja kohtisuorasti etupilluja todettiin viisi kappaletta. Edestä katsottuna etupilluja ja kohtisuorasti takapilluja, sekä edestä
etupilluja ja kohtisuorasti etupilluja oli 4 kappaletta. Tulokset on esitetty kuvissa
1 ja 2, sekä taulukossa 1. Virhemarginaaleja ei tarvittu, kun ne on niin tyhmiä

(Härski-Hanneli 1992).
Tulosten tarkastelu
Yleisin pilluisuus oli että oli edestäpäin takapillu ja kohtisuorastikkin takapillu.
Harvinaisinpia pillutyyppejä oli kaikki jotka näytti etupilluilta koska se on rumin
(von Pynnenton 1539).
Virhemarginaaliin ei vaikuttanut millään tapaa ainakaan meidän mielestä alkoholi.

Kuva 3. Taka-taka: edestä taka-,
todellisuudessa takapillu, taka-etu:
edestä taka-, todellisuudessa etupillu, etu-etu: edestä etu-, todellisuudessa etupillu, etu-taka-, todellisuudessa takapillu. n=25, taka-taka=12,
taka-etu=5, etu-etu=4, etu-taka=4.
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Näyte

Näyttää

Todellisuudessa

1 taka

taka

2 taka *

etu

3 etu

etu

4 taka

taka

5 taka *

taka

6 taka

taka

7 etu

etu

8 taka

taka

9 taka

etu

10 etu *

taka

11 taka

taka

12 etu

taka

13 taka

taka

14 taka

etu

15 etu

etu

16 taka

taka

17 taka

etu

18 taka

taka

19 taka

etu

20 taka

taka

21 etu

etu

22 taka

taka

23 etu

taka

24 taka

taka

25 etu

taka

Taulukko 1. Samat tulokset
taulukoituna.

Johtopäätökset
Tämä voi olla tärkeää. Tämän tutkimuksen tulokset voivat olla tärkeitä pilluisuuden polarisuuden vaihto syndrooman hoidossa, mikä on jossa pilluisuuden muoto

vaihtuu toiseksi (Päihty 2015).
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Kuva 4. Sama kuin kuva 1, mutta pillut palkkeina. Virhemarginaaleja ei ole laskettu, sillä ne
ovat turheita.

Kiitokset
Haluamme kiittää Jeesusta. Ja Tuomo-sedoa. Ja Huutokauppakeisaria.
Liitteet
Tomi ja Olli.
Lähteet
http://www.ranker.com/list/top-20-pornstars-_female_/ratamatata 18.4.2016
http://www.urbaanisanakirja.com/word/pillu/ 18.4.2016
Härski-Hanneli 1992: Virhe markinalit ovat harhaanjohtaveita ja huonoja. Nature,
s. 69-666.
von Pynnenton 1539: Rumin pilu on etu pilu. Raamattu, 1539, 37. painos, s. 69-666.
Päihty, K. 2015: Pilluisuuden polaarisuuden vaihto syndrooma eli suluissa PPES
vaikutus kohtu kuolemiin. MV-lehti, s. 69-666, Otava.
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Keksitty juttu - appelsiininmakuiset leivoskeksit sovelletussa
kaksoissokkotutkimuksessa
Eriksson, R.A.E., Liukas, J.M., Immonen, J., O’Dell, P.S., Laine, A.T.

Abstrakti

Tutkimuksessa vertailimme erilaisia jaffakeksivariantteja, joista osa havaittiin aistinvaraisesti
toisia paremmiksi. Mitään sen kummempaa sanottavaa meillä ei niistä ole, mutta tekisi kovasti mieli syödä muutama.

Johdanto
Appelsiininmakuisten leivoskeksien historia sellaisina, kuin ne nykyään tunnetaan, alkaa vuodesta 1927, jolloin McVitie & Price aloittivat kyseisten tuotteiden valmistuksen Yhdistyneissä
kuningaskunnissa. Leivoskeksi sai nimekseen Jaffa Cake, eli “jaffakakku”, palestiinalaisen
Jaffan kylän mukaan nimetyn Jaffa-appelsiinin johdosta. Kyseistä nimeä ei rekisteröity McVitien & Pricen toimesta, joten muutkin valmistajat ovat käyttäneet samaa nimeä omista
tuotteistaan. Suomessa kyseinen leivonnainen tunnetaan lähinnä nimellä jaffakeksi.
Suomenkielinen nimi jaffakeksi on kuitenkin väärä, sillä kyseessä ei ole keksi vaan kakku.
Asiasta on voimassa oleva YK:n tuomioistuimen päätös vuodelta 1991. Perusteluina tuomioon käytettiin leivonnaisen pohjan kakkumaista taikinaa ja koostumusta sekä taipumusta
kuivahtaa ajan kuluessa kuten kakku. Tällaisia ominaisuuksia ei tavallisilla kekseillä ole, vaikka
kokonsa puolesta jaffakeksit eivät ole kakkumaisia, vaan verrattavissa kekseihin. Myös Irlannissa jaffakeksi on säädösten mukaan kakku, koska sen kosteusprosentti ylittää kakuiksi kutsuttavilta leivonnaisilta vaaditun 12 % rajan.
Rakenteeltaan jaffakeksi voidaan jakaa kolmeen selvästi toisistaan erottuvaan osaan: pohjakakkuun, appelsiinihyytelöön ja tummaan suklaakuorrutteeseen. Muodoltaan jaffakeksi on
tyypillisesti pyöreä ja halkaisijaltaan noin 54 mm. Joitakin neliön tai suorakaiteen muotoisia
valmisteita tunnetaan myös, mutta ne ovat lähes poikkeuksetta saksalaisia ja sikäli merkityksettömiä jaffakeksikaanonia ajatellen.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi jaffakekseillä on joitakin leivonnaistyypillisiä piirteitä, joita voidaan odottaa oikeanlaiselta tuotteelta. Jaffakeksin pohjan tulisi olla kakkumainen,
ns. sponge cake -tyyppinen. Pohja ei missään nimessä saa olla kuiva, vaan sen tulee olla peh-
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meä ja joustavasti kokoonpainuva. Täytteenä olevan hyytelön ominaisuuksia on kuvannut
parhaiten Berolzheimer (1959): “Hyvä hyytelö on kirkasta ja siinä on hyytelöön käytetyn hedelmän tuore maku. Se on tarpeeksi herkkää vavistakseen kosketuksen alla, mutta säilyttää
terävyytensä leikatessa.” Suklaakuorrutteen tulee olla tummaa suklaata, jonka aromi erottuu
selkeästi appelsiinihyytelön rinnalta. Suklaakuorruteen ei kuitenkaan tulisi olla liian paksu
eikä makea, jotta se ei muuttuisi hallitsevaksi elementiksi eri makujen yhdistyessä.
Ihmiskuntaa on jo pitkään arveluttanut kaupoissa tavattavien, jaffakeksejä jäljittelevien eri
appelsiininmakuisten leivoskeksien hinta-laatusuhde. Kalleimpien tuotteiden leivonnaiskohtainen kustannusrasite saattaa olla jopa yli kaksinkertainen edullisimpiin tuotteisiin nähden,
mutta harvalla kuluttajalla on osaamista arvioida taloudellisten panostustensa todellista hyötyä. Tämän käsinkosketeltavan1 ongelman ratkaisemiseksi suunnittelimme ja toteutimme
muunnellun kaksoissokkotutkimuksen (Menetelmät kts. liite 1), joka hyödyttää kuluttajia
kulutuspäätösten tekemisessä sekä luo täysin uutta tietoa ja tutkimustyökaluja jaffakeksologian saralle.

Materiaalit ja menetelmät

Tutkimukseen valittiin viisi eri tuotemerkillä myytävää appelsiininmakuista leivoskeksiä, neljältä eri valmistajalta (kuva 1). Kontrolliryhmä sai maistellakseen kuudetta keksimerkkiä, Kantolan Marie-keksejä. (Kontrolliryhmä ja placebokoe, kts. liite 3)
Kontrolliryhmä koostui satunnaisotannasta (n=4) Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen
biologian laitoksella oleskelevia henkilöitä. Keksit tarjottiin neutraalilta alustalta, ja maistelukerrat toteutettiin yksitellen rauhallisessa ympäristössä.
Objektiivisen arvioinnin toteuttajiksi Jaffa-ryhmään valikoitui viisi eri-ikäistä ja -kokoista henkilöä, joihin tässä tutkimusraportissa viitataan nimillä "Reetta", "Joni", "Pekka", "Jussi" ja
"Antti". Kaikki tutkittavat leivoskeksit tarjoiltiin neutraaleilta puukuitualustoilta. Maistelukertojen välissä koehenkilöt kalibroivat makunystynsä Taffel Bravo Sour Cream & Sweet Chili perunalastuilla ja valko- sekä punaviineillä2 lukuun ottamatta "Anttia", joka oli nauttinut Chymos Väkevä Mustikkaviini -juomaa ja nollannut makunystyjensä lisäksi itsensä. Maisteltavien
leivoskeksien siirron myyntipakkauksista tarjoilualustoille suoritti "Joni", jonka lausunnoissa
tulee näin ollen ottaa huomioon, että hän on ollut tietoinen kunkin maisteluerän valmistajasta ja merkistä. (Tarkemmat tiedot menetelmistä, katso liite 1)
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Arvioinnit
Arviointikriteerit ja Sanasol-kertoimen tulkinta, katso liite 2

Jaffa-ryhmä:
X-tra (1,39 e)

Reetta: Tuoksuu ihan jaffalta, ei tarpeeksi hyytelöitynyt hillo
Joni: taikinahöttö
Pekka: no paskaahan se oli, maistuu ihan c-vitamiinijuomalta (sanasolilta) *
Jussi: liian levitemäinen hillo, ei purutuntumaa
Antti: (nukkui)
Pekka sai tietää päässeensä (neljäntenä opiskeluvuotenaan) eläinfysiologian perusteista läpi,
1/5
Rainbow (1,65 e)
Reetta: ei yhtä jaffamainen tuoksu, enemmän keksiä, kunnon hyytelö, maistuu ihan oikealta
suklaalta, ei joltain suklaan kaltaiselta
Joni: parempi purutuntuma, kiinteämpi hyytelö ja paksumpi keksi
Pekka: enemmän suklaata, enemmän persettä, sanasol-asteikolla heikompi
Jussi: suklaassa hyvä kiilto, tukevampi rakenne, miedompi tuoksu, hyvä kakkuosa, rakenne
erinomainen, hyvä suklaa, myös jälkimaku
Antti: (nukkui)
Pirkka (1,75 e)
Reetta: "isompia", jaffamainen tuoksu, ihana keksi, vähemmän hyytelöä, mikä on hyvä asia
Joni: iso keksi, keksiosa kuohkea, ei kuiva
Pekka: miedompi perse, jos ei tykkää hyytelöstä tai suklaasta, tää on hyvä, huono sanasolkerroin
Jussi: esanssimainen, hyvä kakkuosa, tahmea olemus
Antti: (nukkui)
LU Jaffa (2,35 e)

Reetta: maistuu oksennukselta, ei yhtään suklaalta
Joni: kuiva, mauton, ei suklaata
Pekka: perse haisee paskalta ja etupuolikin kuiva, sanasol-kerroin negatiivinen, ensimmäistä
kertaa koko kertoimen historiassa, "Toi ei oo sopivaa ravintoa millekään eliölle"

34

Jussi: kakkumainen ulkonäkö, vahva appelsiinin tuoksu, kuiva pohja, ei suklaata , paksu hyytelö
Antti: (nukkui)
Huom! Kaksi keksiä jäi kesken
K-menu (0,99 e)
Reetta: ei ole hyytelöä, ei jatkoon, liian makea
Joni: hyytelöä ei erota päältä, hyvä ruutukuvio, ei maistu oikein appelsiini, ei suklaata, dominoiva hyytelö
Pekka: neutraali perse, hajuton, liian makea
Jussi: litteitä, hajuton, ällöttävän makea, todella paha
Antti: (nukkui)
Kontrolliryhmä:
Kontrolliryhmälle annettiin placebo-jaffakeksejä neutraalilta alustalta ja pyydettiin sanallisia
arviointeja. Vastauksissa toistui määritelmät kuiva, rapea, jauhoinen ja hieman makea. Kontrolliryhmän jäsenet myös pitivät placebo-jaffakeksejä rakenteeltaan homogeenisinä, eikä
niistä erotettu erilaisia osia, kuten täytettä, pohjaa ja suklaakuorrutetta. Placebojaffakekseinä tutkimuksessa käytettiin Kantolan Marie-keksejä. (Tarkemmat tiedot, kts. liite
3)

Tulokset
Joukosta nousi esille yksi selkeä voittajamerkki, Pirkka, jonka keksiosa oli ihastuttavan kuohkea, hyytelö määrältään erinomainen ja rakenteeltaan sellainen, kuin hyytelön tuleekin olla.
Lisäksi testiryhmää miellytti keksin esteettinen olemus, jota voidaan kuvata laatusanoin elegantti ja tasapainoinen johtuen hyytelön ja suklaan optimaalisesta suhteesta.
Yhtä selkeä häviäjä oli LU Jaffa, jonka yksiselitteinen huonous yllätti testiryhmänkin. Johtuen
keksin huonosta mausta, jota oksennusmaiseksikin kuvailtiin, osa testaajista oli jättää keksinsä syömättä ja osa poistui saniteettitiloihin.
Vertailun toiseksi korkeimmat pisteet3 sai Rainbow Appelsiininmakuinen, jonka hyytelöä ja
kakkuosaa sekä suklaista suklaata positiivisin sanoin kiiteltiin.
K-menu ja Xtra olivat yhtä heikkoja esityksiä. Erityisesti "Reetta" käytti olennaisena arvostelukriteerinä (tarkemmin kts. liite 2) hyytelön rakennetta, ja kyseisissä leivoskekseissä täytettä ei
voinut kutsua hyytelöksi. Täydellisen tyrmäyksen sai molempien leivoskeksien liiallinen makeus. Kokeen jälkeen kävikin ilmi, että kyseessä olivat saman valmistajan tuotteet.
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Pohdinta
Tutkimusta suorittaessamme ja dataa analysoidessamme huomasimme eri keksinsyöntityyppien vaikutuksen tämänkaltaisen tutkimuksen tuloksiin. Arviointityökaluksi kehitetyn ns.
sanasol-kertoimen odotetaan tulevan laajempaankin käyttöön leivoskeksien lisäksi myös
muiden appelsiiniesanssilla maustettavien tuotteiden arviointiin.
Lisätutkimuksia tarvitaankin edelleen eri keksinsyöntityyppien preferensseistä ja niiden sekä
keksimaantieteellisten tekijöiden vaikutuksista.

Kiitokset
Haluamme kiittää kaikkia maisteluihin osallistuneita. Suuri kiitos kuuluu myös A. H.:lle, joka
tarjosi katon päämme päälle, pehmeät sängyt allemme sekä kaikin puolin otolliset olosuhteet
tutkimuksemme suorittamista varten.

LIITTEET

Liite 1. Menetelmät
Liite 2. Arviointikriteerit
Liite 3. Kontrolliryhmä ja placebokoe
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Appelsiininmakuisten leivoskeksien määrityskaava
Kotila, M.H.J., Liukas, J.M.
AVAINTUNTOMERKIT
Ventraalikakun kosteus, rakenne ja maku.
Hyytelön koostumus: kiinteä, tahnamainen, irtoaako kakkuosasta
Dorsaalikilven pinnanmuodot
Hyytelö dorsaalikilven ja ventraalikakun välissä ulottuu reunaan asti vs. kattaa vain keskiosan
Suomessa esiintyy yleisenä neljää erilaista appelsiininmakuista leivoskeksituotetta: LU Jaffa
Appelsiini, Pirkka Appelsiininmakuinen leivoskeksi, Rainbow Appelsiininmakuinen, Xtra Appelsiinileivoskeksi. Näistä jälkimmäisin, Xtra on taksonomisesti hankala, sillä siihen on todettu
kuuluvan useita eri tuotemerkeillä myytäviä keskenään identtisiä leivoskeksejä. Lajin sijaan
suositellaankin käytettävän ilmaisua Xtra-ryhmä. Alan asiantuntijoiden suorittamissa vertailuissa on havaittu esimerkiksi K-Menun Appelsiinileivoskeksin, Dorati Orange Caken ja Sondey
Jaffa Caken kuuluvan myös tähän kyseiseen Xtra-ryhmään. Näillä tuotteilla on sama valmistaja ja vain tuotteiden pakkaus sekä hinta vaihtelevat.

Kuva 1. Halkileikkaus appelsiininmakuisesta leivoskeksistä ja sen tärkeimmät rakenneosat

LAJIKUVAUKSET
LU Jaffa on standardikokoinen jaffakeksi, jonka halkaisija on 54 - 56 mm. Ulkoisista tuntomerkeistä merkillepantavaa on paksun hyytelötäytteen muodostama korkea dorsaalisen
suklaapeitteen alla oleva kumpu ja paksu keksi- eli kakkuosa. LU Jaffassa kakkuosa on jopa 8
mm paksu. Korkean, yleensä melko keskellä sijaitsevan hyytelötäytteen vuoksi tasaiset reuna
-alueet erottuvat selvästi. Hyytelön paksuus yleensä 5 mm, joka on korkein jaffakeksien hyytelöistä. Hyytelötäytteen voi taittaa kaksinkerroin sen repeytymättä. LU Jaffan parhaita tuntomerkkejä on sponge cake -tyyppinen joustava pohja, joka palautuu muotoonsa kun sitä on
painettu kevyesti sormella.

Pirkka Appelsiininmakuinen leivoskeksi muistuttaa suuresti LU Jaffaa ja nämä kaksi sekoitetaankin usein toisiinsa aloittelevien jaffakeksiharrastajien toimesta. Osasyynä tähän on se,
että Pirkkaa valmistaa Fazer Makeiset Oy, joka valmisti aiemmin leivoskeksejä Jaffa-brändillä.
Nykyään tuo brändi kuuluu LU:lle ja Jaffojen valmistaja on eri. Pirkka on kooltaan standardikokoinen kuten LU Jaffa, mutta sijoittuu yleensä standardiasteikon 54 - 56 mm yläpäähän.
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Pirkan keskiosassa on selkeästi erottuva hyytelötäytteen muodostama kumpu, joka kuitenkin
on huomattavan matala. Hyytelön paksuus Pirkassa on tyypillisesti 3 mm. Pirkan kakkuosa on
normaalisti 7 mm paksu, eikä se palaudu aiempaan muotoonsa, jos sitä painetaan.
Rainbow Appelsiininmakuinen on aiempia pienempi, halkaisijaltaan hieman alle 54 mm.
Dorsaaliosan keskellä selvä hyytelön aiheuttama kohouma ja tasainen reuna-alue on kapeampi johtuen normaalikokoisesta hyytelöstä ja kapeammasta kakkuosasta. Kakkuosan paksuus
on 6 mm. Hyytelöosan paksuus 4 mm, yleensä repeytyy taitettaessa. Kakkuosa ei jousta, painuu kasaan painettaessa eikä palaudu muotoonsa.
Xtra-ryhmään kuuluvat leivoskeksit poikkeavat täysin alkuperäisestä Jaffa cake leivonnaisesta. Kooltaan ne ovat selvästi pienempiä ja täyte on hyytelön sijaan tahnamainen.
Halkaisija on alle 50 mm ja dorsaalipuolen kohouma puuttuu. Tahnamainen täyte peittää tasaisesti koko kakkuosan ja on paksuudeltaan noin 2 mm. Täytettä ei saa irrotettua yhtenä
palana. Kakkuosa on ohut, tyypillisesti 5 millimetriä.

MÄÄRITYSKAAVA
Edellä mainittujen lajien lisäksi kaupoista saattaa löytyä muitakin leivoskeksejä. Tämä määrityskaava keskittyy kuitenkin neljän edellä mainitun lajin määritykseen ilman pakettia. Huomio,
että tällä määrityskaavalla voidaan määrittää vain tuoreita jaffakeksejä, tuotteiden ominaisuudet muuttuvat vanhetessa.

1 Dorsaalikilven keskiosa ei erotu pullistuneena reunaosasta. - 2
Dorsaalikilven keskiosa pullistunut verrattuna tasaiseen reunaosaan. - 3

2 Täyte rakenteeltaan pehmeä ja helposti levittyvä, mahdoton erottaa yhtenä palana ventraalikakusta. Halkaisija alle 54 mm. - Xtra-ryhmä
Täyte rakenteeltaan selvästi kiinteä, irrotettavissa yhtenä kokonaisuutena kielellä. Täytteen
paksuus vähintään puolet kakun paksuudesta. Halkaisija alle 54 mm. Dorsaalikilven reunassa
hyvin kapea täytteetön reunus. - Rainbow Appelsiininmakuinen

3 Leivoskeksin halkaisija on alle 54 mm. Täytteen paksuus vähintään puolet kakkuosan paksuudesta. - Rainbow Appelsiininmakuinen
Halkaisija 54 mm tai enemmän. - 4

4 Sormella ventraalikakkuun painettu lommo palautuu pian kakun joustavan koostumuksen
ansiosta. Hyytelökerroksen paksuus 5 mm, vähintään puolet kakun paksuudesta. - LU Jaffa
Appelsiini
Ventraalikakkuun painettu lommo ei palaudu. Hyytelökerroksen paksuus 3 mm, alle puolet
kakun paksuudesta. - Pirkka Appelsiininmakuinen leivoskeksi
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Meemien käytön oikeellisuus Ueflife-yhteisön jakamissa kuvissa
Kotila, M.H.J., Halko-instituutti - Internetin puhtauden tutkimuslaitos

Avainsanat: meemi, ueflife, burger, internet, natsi, instagram

Johdanto
Instagramissa ja Facebookissa vaikuttava Ueflife on yhteisö, joka lataa edellä mainituille sosiaalisen median alustoille enimmäkseen kuvia, joihin sisältyy hauskaksi tai oivaltavaksi tarkoitettu kuvateksti. Vastaavanlaisten kuvien jakaminen on jo pitkään kuulunut niin kutsuttuun
internet-kulttuuriin. Tyypillisesti tietyt kuvat jäämät elämään internettiin, kun niitä jaetaan
aina uudestaan ja uudestaan. Laajalle levinneitä ja runsaasti jaettuja internet-juttuja kutsutaan meemeiksi.
Meemikuvilla on usein tietty käyttötarkoitus, joka on vakiintunut ja yhteisön hyväksymä.
Useimmissa tapauksissa oleellista on kuvaan liitetyn tekstin oikea muotoilu tai tausta-ajatus.
Meemien tiukasta käyttötarkoituksesta voi tietyissä tilanteissa poiketa hyväksyttävästi, kunhan poikkeama on joko riittävän hienotunteinen ja huomaamaton, tai erityisen nerokkaasti
alkuperäistä käyttötapaa muunteleva. Kaksi edellä mainittua tapaa, aiheuttavat meemien
temporaalista muuntelua eli memeluutiota (Netsmans 2009). Kuitenkin liian vapautuneesti
käytettyinä meemikuvien on todettu aiheuttavan altistetuissa koehenkilöissä runsaasti pahaa
mieltä, itsetuhoisia ajatuksia, hakkerikäyttäytymistä ja suoranaista vihaa. Negatiivisten vaikutusten määrän ja henkilön burgeriuden, eli taipumuksen ottaa internet tosissaan, välillä vallitsee voimakas positiivinen korrelaatio (Hermann & Koru 2008).

Tässä tutkimuksessa mittasimme meemien käytön oikeaoppisuutta Ueflifen instagramissa
jakamissa kuvissa 22 viikon tutkimusajanjaksolla vuosina 2015 ja 2016.

Materiaalit ja metodit
Tutkimusaineisto tallennettiin Asus N73-sarjan tietokoneen kovalevylle jpeg-tiedostoina instagram.com sivustolta ruudunkaappaus-toimintoa käyttäen. Yhdellä ruudunkaappauksella
tallennettiin kuusi erillistä näytettä.

Jokaiselle näytteelle määritettiin jakamisajankohta viikon tarkkuudella (1.4.2016-n viikkoa).
Näytekuville määritettiin meeminkäyttöluokka: 1. Meemiä on käytetty oikein. 2. Meemiä on
käytetty väärin. 3. Ei määritettävissä eli käytetty kuva ei ole meemi.
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Keräsimme myös tiedon jokaiseen näytekuvaan liittyvien tykkäysten määrästä jakamishetken
jälkeen. Dikkipyll ym. (2014) osoittivat instagramissa jaettujen kuvien tykkäysten saturoituvan
viimeistään 4 tunnissa. Tästä syystä tykkäysmäärien korjaaminen julkisuusajalla ei ollut tarpeellista aineistossamme.

luokka
1
2
3
yht.

n
48
66
98
212

%
23
31
46
100

% 1 ja 2
42
58
100

Taulukko 1.

Tulokset
Ueflifen instagram-tilillä meemejä käytetään järkyttävän huonosti (Kuva 1, Taulukko 1). Kaikkiaan 214 näytteestä hieman yli puolet oli meemejä eli kuului 1. tai 2. luokkaan. Meemeistä
suurinta osaa (58 %) oli raiskattu surutta. Väärin käytetyistä meemeistä oli tykätty aavistuksen verran vähemmän kuin oikein käytetyistä. Merkitsevää muutosta tutkimusaikana ei tapahtunut parempaan tai huonompaan (Kuva 2).
Julkisen hyväksynnän eli tykkäysten määrä väärin- ja oikein-luokissa ei juuri muuttunut tutkimusaikana. Ja vaikka olisikin muuttunut, se olisi voinut johtua lisääntyneistä seuraajista, sillä
dataa ei korjattu mitenkään (Kuva 3).

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Meemien väärinkäyttö osoittautui olevan inhottavan yleistä Ueflifen instagram tilillä. Tilanteesta tekee vielä
huolestuttavan se, että väärinkäyttö
tuntui lisääntyvän tutkimusaikana.
Toisaalta lisääntyminen on todennäköisesti vain datan selkeytymistä, sillä
meemien käyttö ylipäätään lisääntyi.
Tästä ei kannata vetää kovin lennokkaita johtopäätöksiä.
Meemien väärinkäyttö on inhottavaa ja
siitä tulisi rankaista ikävillä tavoilla.
Kuva 1. Eri luokkien osuudet
Vallitseva tilanne on erityisen vaarallinen burgereille, joilla on usein heikentynyt todellisuudentaju ja kohonnut taipumus suuttua
internetissä jaetusta aineistosta. Lisäksi Ueflifen toiminta, tai ainakin sen vastaanotto, vai-
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kuttaa olevan suurissa määrin epäironista, mikä estää sen huonoille psyykkisille vaikutuksille
altista väestönosaa ohittamasta asiaa trollauksena eli tahallisena muiden mielen pahoittamisena. Suosittelemme kansalaistottelemattomuutta, mielenilmauksia ja negatiivisen huomion
jakamista Ueflifen suuntaan kansanterveyden ja internetin puhtauden varmistamiseksi.

Kuva 2

Kuva 3
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Tässä on kuva datasta, koska data on kaunista ja koska
Halon sivuja on oltava neljällä jaollinen määrä.
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