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Pää-, olkapää-, pepputoimittajan terkut

O

Otsikosta mainittakoon heti alkuun, että sen merkitys selviää kirjoituksen loppupuolella, kunhan maltatte odottaa sinne asti. Seuraavaksi
kuitenkin Joutavaa Löpinää. Joutava Löpinä, estradi on teidän.

Pääkirjoituksen pitäisi edustaa lehden virallista kantaa aiheesta X,
joka on mieluusti vieläpä ajankohtainen. Noudatan mieluummin Halon perinteikästä pääkirjoitusmetodia, toisin sanoen höpäjän niitä näitä. Tällainen suvereeni paskanjauhanta suorittaa samalla siunausta niille, jotka täysin asiallisesti skippaavat
kyseisen palstan. Juuri tämän, jota jostain käsittämättömästä syystä juuri luet.
Viime syksyn numeromme oli vailla teemaa, enkä suinkaan puhu siitä TV-kanavasta.
Niin meinasi käydä tällekin jalolle lehtiselle, mutta toisin kävi. Uhka havaittiin ja
pyrin tieteelle uskollisena ottamaan oppia eräästä suomalaisesta aikakaustiedelehdestä. Tiedostan tyystin sen seikan, että on anteeksiantamattoman lukijaa aliarvioivaa kertoa suoraan lehden teema, mutta minua riistää sisältä ajatus, että lukijoille, noille sivistyneen kansan oppineille, sivunkääntelijöiden taitajille, muodostuisi heidän ylväästi kaakeloiduissa saniteettihuoneissaan kuva, etten osaisi käyttää
anfangia. Ei, kyseessä on osa teeman kokonaisuutta. Eivät osaa siellä isolla kirkollakaan nähkääs käytellä megafonttista alkukirjainta.
Tästä Halosta uhkasi tulla paitsi teematon, myös laiha kuin sananlasku lohduttajana. Sekin vaara vältettiin, kiitos siitä ahkerille kirjoittajille, jotka potenevat samaa
predeadlinefobiaa kuin allekirjoittanutkin eli kirjoittavat juttunsa vasta mainitun
kuolleen viivan ylitettyään. Pöh ja pah, minkäs teet. Typerä sanonta muuten, tuo
toissavirkkeen allekirjoittanut. En minä mitään ole kirjoittanut tämän kirjoituksen
alle. Pitää nyt sitten varmaan kirjoittaa.
Ai niin, lupasin paljastaa otsikon syvällisen merkityksen. Kuten niin monilla asioilla,
tämä koko tekstintynkä mukaan lukien, ei silläkään ole. Voitte ajatella tätä vaikkapa
allegoriana. Heitetään tähän lopuksi vielä asiaankuuluva sitaatti: ”Is life just a game
where we make up the rules/while we´re searching for something to say?/Or are
we just simply spiralling coils/of self-replicating DNA?” Huuruista vappua, Halon
lukijat!
Jussi Vesamäki, päätoiminen ttaja,
Joensuu 9.4.2017
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Lomalla viimeinkin.
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NORPPA – TORPEDO HELVETISTÄ.

K

Kauko J. Aho, LuK.

Kotimaisen kauhuelokuvan alkukohtaus:

Asetelma: Joukko venäläisiä turisteja on vuokrannut huvipurren (esim. Targa, tms.)
ja seilaa sillä pitkin Saimaata. Turisteja on 5, 3 miestä ja 2 naista (Naiset hyvännäköisiä hutsahtavalla tavalla). Heillä on hauskaa ja he ovat humalassa (juovat vodkaa
ja olutta ja syövät suolakurkkuja, yms. venäläistä (paiskoen tyhjät pullot/tölkit ym.
roskat vesistöön)). Kuva siirtyy iltaan. Alus on parkkeerattu keskelle ulappaa, naiset
(Olga ja Tatjana) ja yksi miehistä (Dimitri) ovat vetäytyneet kannen alle
(kajuuttaan?), kaksi muuta (Sergei ja Ivan) istuvat kannella (laidalla?) ja pelaavat
äänekkäästi korttia (joku kiva venäläinen korttipeli).
Sergei: *Sanoo jotain venäjäksi* (lyö kortin pöytään ja haukkaa suolakurkkua.)
Ivan: *Sanoo jotain muuta venäjäksi* (Ottaa naukun vodkapullosta ja lyö kortin
edellisen päälle. Voittaa pelin ja nauraa kännisen hersyvästi.)
Sergei kerää kortit ja jakaa uudet kädet. Miehet asettavat panokset, Ivan voittaa
taas. Sergei harmistuu ja paiskaa kortit laidan yli. Heidän välilleen syntyy riitaa ja
miehet käyvät toisiinsa käsiksi. Sergein naurettava norppa-hattu putoaa laidan yli
veteen. Dimitri huutaa vihaisesti kajuutasta ja kävelee kannelle (ehkä alasti tai housujaan nostellen, jos alastomuus ei käy).
Dimitri: *Huutaa miehille jotain venäjäksi* (Ivan ja Sergei kuuntelevat vaisuina.
Kajuutasta kuuluu naisen ääni.)
Dimitri: *Huutaa venäjäksi jotain kajuutan suuntaan* (Ottaa vodkapullon ja lähtee
takaisin kajuuttaan. Kajuutasta alkaa kuulta naiskentelevan esileikillisiä ääniä.)
Miehet kyräilevät hetken toisiaan, mutta korkkaavat sitten uuden vodkapullon ja
ovat taas ystäviä venäläiseen tapaan. Sergei huomaa lakkinsa pudonneen ja alkaa
etsiä sitä. Hän huomaa sen kelluvan vedessä, aivan paatin keulan vieressä. Hän
asettuu kannelle makaamaan ja yrittää napata päähineensä, muttei ylety. Ivan tulee
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apuun haavin kanssa, yrittää pyydystää päähinettä, mutta putoaa laidan yli. Sergeitä
naurattaa.
Sergei: *Sanoo jotain venäjäksi Ivanille ja nauraa*
Ivan: *Sanoo venäjäksi jotain harmistuneella äänellä Sergeille* (roiskii vettä)
Sergei (nostaa kätensä ilmaan): *Sanoo jotain myöntyvää venäjäksi*
Kamera seuraa, kuinka Sergei kävelee laivan perään ja ottaa kaiteeseen kiinnitetyn
pelastusrenkaan. Taustalla kuuluu koko ajan Ivanin räpiköintiä ja loiskuttelua. Sergein tarttuessa pelastusrenkaaseen kuuluu äänekkäämpi loiskahdus ja lyhyt, tukahtuva huudahdus. Sergein palatessa Ivanista ei näy jälkeäkään, mutta norppa-hattu
kelluu yhä laidan vieressä.
Sergei: *Huhuilee Ivania venäjäksi* (Ei vastausta)
Sergei kohauttaa olkiaan ja menee kajuutan ovelle (josta edelleen kuuluu naiskentelevaisia ääniä) ja kutsuu Dimitriä.
Sergei: *Kutsuu Dimitriä venäjäksi*
Dimitri: *Vastaa jotain venäjäksi*
Sergei: *Selittää tilanteen venäjäksi* (naiskentelu-äänet taukoavat)
Dimitri tulee kannelle kiskoen housuja jalkaansa, myös naiset tulevat oviaukkoon
tarkkailemaan tilannetta (alasti). Dimitri ja Sergei keskustelevat hetken venäjäksi ja
alkavat sitten kurkistella aluksen molemmille puolille huhuillen Ivania. Hetken kuluttua myös naiset liittyvät etsintöihin (edelleen alasti). Sergei huomaa maininkien
kuljettaneen hattunsa aivan kiinni aluksen kylkeen ja hän päättää yrittää napata sen.
Dimitri: *Kehottaa venäjäksi Sergeitä jatkamaan etsintöjä*
Sergei: *Sanoo venäjäksi ottavansa ensin hattunsa*
(Sergei kumartuu lähemmäs hattua ja yrittää koukkia sitä tyhjää vodka-pulloa apunaan käyttäen. Norpan hyökkäys -tunnari alkaa soida (Vähän kuin Tappajahain tunnari, mutta erilainen, parempi ja korvamadompi). Kuva siirtyy norppa-perspektiiviin
(näkymä norpan silmistä katsottuna), tarkkailemaan alusta 10-20m päästä. Kamera
kiertää venettä, pysähtyy hetkeksi tarkkailemaan Sergein yritystä pyydystää hattunsa. Kiertää aluksen ympäri kohdistuen vuorollaan jokaiseen aluksella olijaan näiden
osuessa kohdalle. Sitten musiikki kiihtyy, kamera sukeltaa veteen, ui aluksen ali ja
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nousee pintaan Sergein kohdalta, jatkaen matkaa kohti Sergeitä. Miehen kasvoilla
on hämmästynyt ilme ja hän huudahtaa kauhusta jonkin vetäessä hänet pinnan alle
(norppa siis vetää Sergein järveen). Kuva siirtyy takaisin kannelle, jossa muut ovat
huomanneet tapahtuneen ja säntäävät hädissään katsomaan, mitä heidän ystävälleen tapahtui.
Dimitri: *Kutsuu Sergeitä venäjäksi* (ei vastausta)
Olga (osoittaa sormellaan noin 5m päähän aluksesta): *Sanoo jotain venäjäksi*
(kaikki kääntyvät katsomaan suuntaan, johon hän osoittaa.
Vene alkaa tärähdellä, kuin jokin/jotkin törmäilisivät siihen kovalla voimalla. Venäläiset joutuvat pakokauhun valtaan.
Dimitri: *Käskee venäjäksi naisia nostamaan ankkurin* (Juoksee ohjauskeskukseen
(siihen paikkaan, missä on ruori) ja yrittää käynnistää moottoria (joka ei tietenkään
käynnisty).
Kamera siirtyy naisiin, jotka yrittävät kiskoa ankkuria ylös, siinä kuitenkaan onnistumatta. Veneeseen kohdistuvien iskujen tahti kiihtyy. Kamera siirtyy taas norppaperspektiiviin, seuraa hetken naisten ähellystä ankkurin kanssa ja alkaa sitten lähestyä näitä. Kamera sukeltaa pinnan alle ja näyttää vilaukselta, kuinka tummat, lieriömäiset asiat tömähtelevät aluksen runkoon jatkaen sitten matkaansa. Kamera lähestyy alusta suurella nopeudella, alittaa veneen ja nousee pinnalle naisten takana,
jatkaen matkaansa kannelle (norppa hyppää kannelle) (tömähdys) kohdistuen naisiin. Naiset kääntyvät katsomaan kohti kameraa ja alkavat kirkua kauhusta, irrottaen otteensa ankkurista. Kamera lähestyy suurella nopeudella Olgaa. Kuva leikkaa
aluksen ohjaamoon, jossa Dimitri saa vihdoinkin moottorin käynnistymään (runsaan
venäjänkielisen kiroilun ja rukoilun säestämänä)
Dimitri (kääntää katseensa oven suuntaan): *Kysyy venäjäksi, joko naiset ovat saaneet nostettua ankkurin*
Tatjana saapuu itkunsekaisesti kirkuen ohjaamoon, hänen päälleen on roiskunut
verta. Dimitri järkyttyy näkemästään.
Dimitri (Tarttuu Tatjanaa hartioista): *Kysyy venäjäksi, mitä on tapahtunut*
Tatjana (itkunsekaisesti): *Toistelee venäjäksi Sen saaneen Olgan*
Dimitri: *Kysyy venäjäksi, mitä Tatjana tarkoittaa*
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Tatjana: *Anelee venäjäksi Dimitriä ajamaan nopeasti rantaan, ennen kuin ne
upottavat aluksen*
Dimitri tarttuu aluksen ohjaimiin ja ryhtyy ohjaamaan sitä kohti rantaa (jonne noin
muutamansatametriä, tms.). Tatjana puristaa peloissaan Dimitrin hartioita. Taustalla kuuluu edelleen tumahteleva törmäysten ääni, johon alkaa sekoittua pirstoutuvan rungon ääni. Tatjana kääntyy katsomaan taakseen ja alkaa kirkua kauhuissaan.
Jokin, jota ei näytetä (=norppa) kaataa hänet maahan ja vetää ulos ohjaamosta,
veriroiskeet värjäävät Dimitrin selän ja ohjaamon seinät punaisiksi. Dimitri kääntyy
katsomaan, mutta samalla vene pysähtyy äkisti nostamatta jääneen ankkurin vaikutuksesta. Dimitri horjahtaa taaksepäin ja lyö päänsä ruoriin. Kamera siirtyy taas
norppa-perspektiiviin, kuvan ollessa keskittynyt Tatjanan silvottuun ruumiiseen.
Kamera nousee kuvaamaan lattialla vaikertavaa Dimitriä. Mies on tokkurainen päähänsä saamasta iskusta, makaa selällään. Dimitri yrittää nousta puolittain istuvaan
asentoon, hieroen samalla takaraivoaan. Hän avaa silmänsä ja katsoo kohti kameraa
hämmästyneenä.
Dimitri: *Toistelee venäjäksi eitä ja muita kieltoja*
Kamera alkaa lähestyä Dimitriä ja taustalla kuuluva pistoutuvan rungon ääni voimistuu entisestään, muuttuen nyt yhtäjaksoiseksi. Dimitri heittää lattialla lojuvan vodkapullon kohti kameraa ja yrittää potkia sitä kauemmas. Kamera jatkaa kuitenkin
lähestymistään kiihtyvällä nopeudella. Sen saavuttaessa Dimitrin tämä alkaa kirkua.
Leikkaus ilmakuvaan/ulkokuvaan aluksesta. Alus pirstoutuu ja uppoaa hitaasti Dimitrin huutojen kuuluessa taustalla. Lopuksi alus hajoaa näyttävästi kappaleiksi,
upoten samalla kokonaan. Kamera siirtyy kuvaamaan kaunista Saimaan ulappaa
kiertäen hitaasti rantaviivaa pitkin. Kuvaan ajelehtii Sergein hassu norppa-hattu. Se
kelluu hetken keskellä kuvaa, sitten norppa syöksyy nopeasti pinnan alta siepaten
hatun suuhunsa (Elokuvan tunnari alkaa soida). Napatessaan hatun norppa nousee
kokonaan vedenpinnan yläpuolelle, sukeltaen kuitenkin välittömästi takaisin veteen. Kamera siirtyy seuraamaan norpan pyrstöä tämän ilmalennon aikana, keskittyen siihen. Lopuksi kamera kuvaa kohtisuoraan ylhäältä, kuinka norppa katoaa
veden alle. Kuvassa näkyy norpan tumma siluetti sen lähtiessä uimaan kohti kuvan
yläreunaa ja elokuvan nimi ilmestyy tyylitellyillä kirjaimilla kirjoitettuna kuvaan
”NORPPA – TORPEDO HELVETISTÄ”. Kamera seuraa pois uivaa norppaa lähestyen
sitä, kuvan muuttuessa lopulta norppaperspektiiviin. Kamera kuvaa norpan uintia
ympäri Saimaan rantoja alkutekstien pyöriessä ja tunnarin soidessa taustalla.
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Helmiskaba
Teksti ja kuvat: Jarkko Peltoniemi

45

lajia oli ekosarjan uusi ennätys, Tuomo Takalan entisen ennätyksen
ollessa 41. Hyvä minä. Ekosarjan toiselle sijalle pääsi Petra Rinne 33 lajilla ja kolmannelle sijalle Ninni Rissanen 21 lajilla. Porvarisarjassa oli tänä vuonna ainoastaan kaksi osallistujaa ja heistä voiton vei tiukasti yhdellä lajilla Karoliina Hämäläinen, joten
Kaukon oli tyydyttävä katkeraan kakkossijaan. Kilpailijoita oli tänä vuonna melkoisen vähän, varsinkin porvarisarjassa. Ensi vuonna ralli saa toivottavasti enemmän
ihmisiä liikkeelle!
Helmirallille kokonaan uusina lajeina tulivat lehtopöllö ja punarinta, jota ei ainakaan
minun löytämäni aineiston perusteella ole aiempina vuosina havaittu. Muita harvinaisia lajeja olivat hiiripöllö, merikotka, päästäinen ja tavi, joita kaikkia on havaittu
ainoastaan kerran aiemmin. Kaikki kilpailijat olivat havainneet variksen, harakan,
talitiaisen, oravan, sinitiaisen, käpytikan, kesykyyhkyn, viherpeipon ja naakan. Vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta lajeja havaittiin keskimääräisesti about yhtä
paljon kuin aiempina vuosina, ekosarjassa tasan 22 ja porvarisarjassa 32,5.
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Kilpailija:

Lajit:

Ässät:

Karoliina Hämäläinen

33

Harmaapäätikka, pyy, vihervarpunen

Kauko Aho

32

Kilpailija:

Lajit:

Ässät:

Jarkko Peltoniemi

45

Hiiripöllö, lehtopöllö, peippo, pähkinänakkeli, päästäinen sp., varpuspöllö

Petra Rinne

33

Merikotka

Ninni Rissanen

21

Matti Asikainen

20

Juuso Paappanen

17

Eveliina Korkiatupa

16

Elina Koivisto

15

Jussi Vesamäki

9

Myyrä sp.

Havaitut lajit:
Harakka, harmaalokki, harmaapäätikka, helmipöllö, hiiripöllö, hippiäinen, hömötiainen, isokäpylintu, kanahaukka, keltasirkku, kesykyyhky, korppi, kuusitiainen, käpytikka, lehtopöllö, merikotka, metsäjänis, mustarastas, myyrä sp., naakka, närhi, orava, palokärki, peippo, pikkukäpylintu,
pikkutikka, pikkuvarpunen, punarinta, punatulkku, puukiipijä, pyrstötiainen, pyy, pähkinänakkeli, päästäinen sp., rusakko, räkättirastas, saukko, sinisorsa, sinitiainen, talitiainen, tavi, tilhi,
tundraurpiainen, töyhtötiainen, urpiainen, valkoselkätikka, varis, varpunen, varpushaukka, varpuspöllö, viherpeippo, vihervarpunen
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Eräs tarina helmirallista
En ole tainnut koskaan aiemmin palauttaa lajilistaani helmirallissa. Yleensä helmirallini on kulkenut näin: aloitat helmikuun alussa bongailun, retkeilet ”aivan homona”
muttet löydä juuri mitään ja innostuksesi lopahtaa ennen kuun puoltaväliä. Tänä
vuonna kaava ei kulkenutkaan tätä tavallista kaavaa.
Aloitin elukoiden metsästyksen kuun kolmantena päivänä. Noljakassa asumisessa
on se hyvä puoli, että koiran kusetusreissuilla bongaat puolet lajeistasi. Ensimmäisenä päivänä tuli jo (vaivaiset) 6 lajia, ilman että oikeastaan poistuin kotoa. Seuraavana päivänä suoritimme MEVEK:n vara-pj:n kanssa retken Iiksenjoelle. Tiiran avulla
löysimme tiemme jokisuulle, missä meitä olikin vastassa valtava lauma pullanhimoisia sinisorsia, sekä niiden sekaan naamioitunut tavi. Ralli oli alkanut harvinaisen
tehokkaasti ja ensimmäisen viiden päivän aikana lajilistani oli kiivennyt jo 22 lajiin.
6.2 päätin tehdä ensimmäisen retkeni Kuhasaloon. Tai näin olin suunnitellut. Matkani keskeytyi jo Penttilänrannassa, kun korviini kantautui suorastaan rietasta sirkuttelua. Hetken kuulosteltuani ja kiikaroituani sain paikallistettua äänen lähteen;
kaksi viherpeippoa pitämässä hervotonta mekkalaa läheisen puun latvassa. Siirryin
hieman lähemmäs ja jatkoin kiikarointia. Käytökselle löytyikin äkkiä syy: samaisen
puun yläoksilla pönötti hiiripöllö! Meinasi paskat valahtaa housuihin. Onneksi uskollinen kamerani oli repussa, eikä pöllö välittänyt ympärillä hääräävistä pikkulinnuista
pätkän vertaa. Siirryin hieman lähemmäksi, mikä ei pöllöä tuntunut kiinnostavan.
Pöllöä ei myöskään kiinnostanut valtava haluni saada sen pärstästä kuva. Vasta keksittyäni narskuttaa myyrämäisesti (onneksi kukaan ei ollut näkemässä) sain sen tuijottamaan suoraan nätisti kameran linssiin. Muutama onnistunut kuva, jesh, sitten
pöllön katse harhautuukin jo muualle. Nostan naamaani kameran takaa ja huomaan
uteliaan valkoselkätikan lähestyvän pöllöä. Tuli muuten ihan helvetin kiire ruuvata
objekti ”pöllön pärstäpotretista” etäämmälle, saadakseni molemmat linnut kuvaan.
Onnekseni tikka oli hyvin utelias ja kurkki pöllöä juuri niin kauan, että ehdin ottaa
siitä 3 onnistunutta kuvaa. Tässä vaiheessa heppini oli niin erektiivisessä tilassa, että
meinasi housut revetä. Päätin poistua paikalta ja jättää pöllön päivystämään muita
lintuja puolestani.
Kisaa ei oltu käyty vielä viikkoakaan ja kasassa oli jo 25 lajia. Päätin edetä maltilla ja
asetin tavoitteekseni 30 lajia. No, se menikin äkkiä rikki, nimittäin seuraavan kahden
päivän aikana. Kolme päivää Kuhasalossa ja paikka oli lajien osalta imetty kuiviin.
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Ruokinnalla viihtynyt punarinta löytyi harvinaisen helposti, kuten pienellä hakemisella myös pikku- ja isokäpylintu. Kisamotivaationi oli huipussaan, eikä loppua tuntunut näkyvän. Elukat suorastaan hyppivät eteeni!
Kuun puolivälin lähestyessä tahti alkoi kuitenkin hidastua. Epätoivo hiipi salakavalasti mieliimme ja myrkytti meidät sisältäpäin. Frodon tavoin aloin epäillä kaikkia
läheisiäni ja ei-niin-läheisiäni. MEVEK:n vara-pj kertoi minulle, kuinka hän voisi periaatteessa vaihtaa ekosarjaan, jos väittäisi laitosta kodikseen. Kaikki retkethän oli
periaatteessa suoritettu jalan, laitokselta käsin. Pettäisikö hän minut? Ilman minua
hänellä ei olisi puoliakaan lajeistaan. Tekisikö hän todella sen? Pelon pakottamana
päätin, etten ota häntä enää mukaani tuleville retkille. Kaikki helpot lajit olivat jo
listalla ja oli pakko alkaa himoitsemaan hieman harvinaisempia lajeja, mahdollisia
valttikortteja joilla peliä pelataan. En voisi sallia näitä hänelle, mitä jos hän salasi
todellisen lajimääränsä?
Ystävänpäivän kunniaksi saukko salli viimein näyttäytyä meille! Oli jo aikakin. Seurasin tiiraa aktiivisesti ja yritin jahdata kaikkea mitä sinne ilmoitettiin. Etsiskelin kokonaisen päivän jo useamman havainnon saanutta isolepinkäistä, sitä kuitenkaan löytämättä. Tällaiset tuntikausia kestävät turhat retket ovat omiaan syömään miesten
moraalia. Onneksi päätin tehdä paluumatkani eteläkadun kautta, mikä oli todellinen
onnen potku, sillä koko kuukauden hakemani pähkinänakkeli päätti vihdoinkin
näyttäytyä minulle. Tiira on siinä mielessä vaikea työkalu, että linnut eivät millään
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halua pysyä paikallaan. Lisäksi havainnot syötetään usein tunteja myöhässä, mikä ei
helpota asiaa yhtään. Päätin jättää tiiran kyttäämisen vähemmälle ja keskittyä omaaloitteisempaan retkeilyyn loppukuun ajan.
MEVEK:n vara-pj oli minua sen verran monta lajia jäljessä, että epäluuloni häntä
kohtaan alkoi haihtua. Päätimme suorittaa muutaman yöllisen pöllöretken, joista
ensimmäisen kohdistimme Kuhasaloon. Retki kartuttikin lajilistaani metsäjäniksellä
sekä onnekkaalla helmipöllöllä. 40 lajia oli paketiss ja olin jo melkoisen tyytyväinen.
Tässä vaiheessa keksin selata vanhempien rallien tuloksia ja tajusin Tuomon pitävän
ekosarjan ennätystä hallussaan 41 lajille. Sinne oli päästävä.
Kuukauden viimeiset kymmenen päivää päätin ottaa vähän rennommin ja retkeillä
kotikentälläni noljakassa, pääasiassa höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualueella. Sain huomata, ettei onneni ollut sittenkään hylännyt minua. Ensimmäinen
kävely alueelle ja eiköhän silmiini osu puussa pönöttävä varpuspöllö, eräs lempilinnuistani! 41 lajia. Muutama päivä tästä ja kuulen melkein samassa paikassa korvia
vihlovan äänen: palokärki! Ennätys oli tehty. Näiden lisäksi suistosta löytyi vielä naaras pikkutikka, sekä kaksi muuta lajia, jotka tulivat 25.2: päivittäisen kävelyni lopussa tien nopeasti ylittänyt päästäinen, joka piti jättää sp. tasolle, kun en sitä enää
hangesta saanut esille. Ilta kuitenkin huipentui alueella huiluttelevaan lehtopöllöön!
Lopullinen tulos, 45 lajia.
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Sepustuksia sinisestä –perustuu tositapahtumiin
Teksti ja dramatisointi:
Joose Korhonen ja Jussi Vesamäki

Sininen, sininen –mistä tulet, sininen?

I

Indigodingo…….Smurffit……..E133…….. Kaikkia näitä yhdistää tietenkin blue
da ba dee da ba daa.

Sininen, tuo elimistössämme pilkkoutumaton molekyyli, itsenäisyytemme
väriläiskä, surumielisyyden tunnus, EU-imperiumimme pohjamaali, on aikamme
ajatusten penetroivin väri (Korhonen et al. 2017). Tästä todisteena on sinisten vohveleiden näkyminen yhä enemmän Kopin katukuvassa. Mutta mitä lopulta tiedämme tästä mystisestä elementistä? Liian pitkään on meitä pidetty pimennossa –
emmekä puhu Doloresista- tämän silmiämme hivelevän visuaalisen esanssin ominaisuuksista. Tahdommekin nyt paljastaa aineen salat.
Sinistä väriä saadaan luonnosta ainoastaan kasviperäisesti indigona. Saatava väriskaala on kuitenkin turhauttavan suppea, joten syitä sinisten eri sävyjen synteettiselle valmistamiselle on. Myöskään jalostusteollisuus ei ole jättänyt käyttämättä
tätä markkinaa kera raon. Jo 1920-luvulla alettiin tarhata dingoja sekä vapaaehtoisia ihmisiä tätä tarkoitusta varten. Vuosikausien väriaineimppaamisen seurauksena
tarhaotukset alkoivat sinertää. Onni onnettomuudessa oli, että työssä käytettävät
aineet olivat vahvasti mutageenisiä, ja aiheuttivat geneettisiä muutoksia koehenkilöiden ja –eläinten perimään, minkä seurauksena myös näiden jälkeläiset olivat
vaihtelevalla menestyksellä sinisiä. Ihmisillä aineet vaikuttivat myös pituuskasvuun.
Näin syntyivät smurffit, joita onnistui 1958 pakenemaan tarhasta. Pääsmurffitarhuri
(ks. Paha velho) ei onnistunut milloinkaan karanneita yksilöitä pyydystämään, joten
hänet erotettiin. Lisäksi hänet häpäistiin julkisesti värjäämällä oranssiksi ja tekemällä hänestä USA:n presidentti (2017-).
Smurffejakin tehokkaammaksi ja monipuolisemmaksi tavaksi tuottaa sinistä väriä
osoittautui kuitenkin jo varhain indigodingo (Neumann indigoeo). Niiden väriainetuotannon laajuus kattaa vaaleansinisen hempeistä sävyistä aina briljanttisiniseen, joka on yksi käytetyimmistä väriaineista elintarvikeväreissä. Indigodingot ovat
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pieniä, vittumaisia koiraeläimiä, jotka eivät jätä käyttämättä tilaisuutta virtsata kaiken liikkuvan päälle. Huolimatta perussuomalaismaisesta luonteestaan niiden
käyttö väriainetuotannossa on paitsi taloudellisesti kannattavaa, myös mielihyvää
aiheuttavaa, kun tuntikausien kusisuihkun kohteena olemisen jälkeen pääsee kyseiset eliöt tapp…nylk….laht….jatkokäsittelemään.
Indigodingojen liha uutetaan suuressa rasvaisessa sammiossa. Mössöön heitetään
muutama kokonainen kananmuna lisäämään ravintoarvoa, tupakantumppi lisäämään nautintoa ja indigodingon ureaa lisäämään potkua. Seosta haudutetaan viikko
alhaisella lämmöllä, minkä jälkeen nuoret biologiharjoittelijat pullottavat nesteen.
Sitten ei kun pullot kauppaan.
Tavallinen kuluttaja käyttää normaalisti kerralla pieniä määriä väriaineita tavallisesti
tarkoituksenaan saada hiukan väriä muuten niin harmaaseen eloon. Huolimatta
pienistä käyttömääristä, tahdomme varoittaa kuluttajia: sininen väriaine ei pilkkoudu elimistössä. Tuo rasvaliukoinen sininen pikku perkele jää värjätyn tuotteen
(suosituimpia lienevät muhkeat siniset sämpylät ja rasvaiset vohvelit) nauttimisen
jälkeen elimistöön juhlistamaan Suomi 100 –juhlavuotta. Vapun lähestyessä kehotamme haitoista huolimatta kaikkia nauttimaan vähintään pullollisen tuota isänmaallista elintarvikeväriä ennen vappuperinteisiin kuuluvaa sivistynyttä Power houria. Sillä tavoin saamme kaikki nähdä sinisen koko komeudessaan, kirjavana suihkuna kohti valkoista
emali-istuinta. Sinistä ja valkoista, vapun juhlistamista. Juuri niin kuin Jumala ei tarkoittanut.

Sekarotuinen Neumann indigoea
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M.O.T.T.I.: syöksykierre sineen

N

Naturan vapaa-aikatiloissa
on harvoin havaittavissa
muuta kuin arkiharmaa.
Ihmiset ovat ilmeiltään kovin apeita, eikä
elämässä tunnu olevan muuta kuin koulu.
Joka kolmannen mielestä elämä hupenee
turhaan opiskeluun, eikä alkoholinkulutukselle vaikuta olevan loppua. Yhteisöstä on
kuitenkin havaittavissa yksilö, joka on
muuttanut lähestymistapaansa päihteiden
käyttöön. Yhteisössämme on smurffi.
Anonyymiannika (nimi muutettu) ei kokenut itseään osaksi ryhmää. AA ei keskimmäisenä sisaruksena saanut tarpeeksi huomiota isältään, mikä johti vakavaan krooniseen masennukseen. Elämä oli kuin vedessä kahlaamista, jokainen liike väsytti.
Hänen isänsä pakotti hänet tekemään joka viikonloppu sinisiä vohveleita, jotka jättivät pysyviä traumoja. Luonnollisesti kaikki iloa tuovat huumeet ja muuten addiktioita aiheuttavat lisäaineet olivat kiellettyjä (TOTAL BAN DYYD).
Vuosien henkinen pahoinpitely aiheutti mystisiä addiktiopuutereaktioita AA:n elämään. Koska tupaakka, viina ja villit naiset olivat liian mainstream, AA päätti hakea
tyydytystä puutteeseensa laatikon ulkopuolelta. AA päätti erikoistua siniseen elintarvikeväriin. Talon piti olla sininen, ruuan piti olla sinistä.... jopa lemmikkikoira
Anonyymianttu (nimi muutettu) piti värjätä. (Tällä hetkellä koira on huostaanotettu,
ja se hakee uutta isäntää/emäntää. )
AA:n sinisen elintarvikevärin käyttöaste oli pahimmillaan kymmeniä pulloja päivässä. Elintarvikevärin nautittuaan toivottua lopputulosta ei kuitenkaan syntynyt....Ikävä kyllä siniseen väriin ei voi muutenkaan addiktoitua, mutta kyllä sillä hyvän ripulin/ruokamyrkytyksen saa. Yltäkylläisen elintarvikevärin aiheuttamat reaktiot olivat kyllä rajuja, mutta edes litra E133 elintarvikeväriä ei riittänyt kaatamaan
epätoivoista opiskelijakolleegaamme. Hän vaipui vain koomaan kuudeksi viikoksi.
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Pitkäaikaisen kooman vuoksi AA:n aineenvaihdunta hidastui, minkä vuoksi sininen
väri jäi lillimään elimistöön. Koska se ei poistunut luonnollisesti ulosteen kautta eikä
se pilkkoudu vatsassa, elintarvikeväri levisi hänen kehonsa soluihin pysyvästi. Anonyymiannikasta oli syntynyt aito smurffi.
Muodonmuutos tuntui, kun olisi synnyttänyt smurffeja oraalisesti, eikä se tuntunutkaan ollenkaan pahalta.... Smurffien oraalinen synnyttäminen jätti kutenkin hänen
elämäänsä huutavan tyhjän aukon, joka hänen oli pakko täyttää. Sairaalasta päästyään AA:n on ollut pakko nauttia vähintään 3 elintarvikeväripulloa päivässä. Huonoina päivinä on pakko nauttia konsentroitua sinistä pastaväriä, kun nestemäinen versio on loppunut kaupoista lisääntyneen kulutuksen vuoksi. AA tietää, että hän tekee
jotain hyvin väärää, mutta hän ei pysty hillitsemään sinisenhimoaan enää. Anonyymiannika suosittelee sinistä väriä kaikille, jotka kaipaavat "öljynvaihtoa". Hän ei
enää ymmärrä sinisen värin aiheuttamia haittoja.
AA:n keinot addiktoitua E133: lla monipuolistuivat. Kenties värin piikitys, suoraan
suoneen tai tamppoonilla aanaliin tuottaisi tarpeeksi suuren lisäainekonsentraation
elimistöön. Viranomaiset olivat kuitenkin huolissaan kyseisen yksilön idioottimaisesta ja epäloogisesta ajatusmallista. Hänelle todettiin aivan uusi vaiva: retrotraumaattinen postpsykoottinen apokalyponicaerulee. Lapsuuden masentavat vohvelikekkerit ovat jättäneet yksilön looppiin, josta häntä on mahdotonta irrottaa. Vohvelit kun muutenkin ovat syntistä paskaa (ks. Terrafame) sokerilla kuorrutettuna.
Kyseiseen vaivaan ei ole hoitomuotoa, mutta eristämällä ainoan sairastavan yksilön
ehkäisemme sen leviämistä yhteiskuntaa rapauttavaksi taudiksi. Voimme todeta,
että AA elää onnellisena sinisellä laguunilla paistellen värjättyjä leivonnaisia. Toivottavasti hän löytää itselleen vielä joku päivä jonkun oikean värisen kumppanin.

Anonyymiannika uimassa sinisessä laguunissa (ei erotu ihopigmenttinsä takia
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paitsi aivan tarkkasilmäisimmille).

Elämmän Uliopiston tuutorointia…

O

Opiskeluaika on kaikille askel aikuisuuteen tavalla tai toisella. Muutatte
ehkä ensi kertaa omaan asuntoon, vieraaseen kaupunkiin, tapaatte tyttötai poikaystävän – ehkä molemmat – osallistutte ehkä aktiivisesti järjestötoimintaan, aloitatte uuden liikuntaharrastuksen tai sitten tapahtuu

jotain ikävämpää. Niin… niitä paskamaisia asioita tosiaan tapahtuu, eikä vain kave-

reille, vaan ehkä jopa sinulle uniikki ruskea lumihiutaleeni.
Ihmisiä kuolee... Te olette saavuttaneet sen iän, että läheisiänne alkaa kuolla –
yhä enenevässä määrin. Ei suuren suuri yllätys kenellekään mutta se on totta ja tuntuu
vittumaiselta omalle kohdalle osuessaan. Suosittelen tiedostamaan asian ja mahdollisesti varautumaan siihen. Kuoleman kohteena ovat yleisimmin omat isovanhemmat,
mutta yhtä hyvin omat vanhemmat, elämänkumppani, sisarukset, kaverit, oma kämppis, lempiluennoitsija tai jopa lapsi voi kuolla. Kuten satavuotias isoisäni totesi mummini hautajaisissa ”Kyllä se aika täällä niin lyhyt on”. Täällä ollaan vain käymässä,
joten arvostakaa olemassaoloanne ja muita ihmisiä ympärillänne. Ei kannata tuhlata
aikaansa kyräilyyn pikkuasioista.
… ja sairastuu. a) Käyt ehkä ter veystar kastuksessa, jossa ver enkuvasta löydetään parantumaton sairaus. b) Heräät aamulla etkä tahdo pysyä pystyssä c) Olet ripuloinut veristä limaa muutaman päivän… Helpoimmassa tapauksessa sinulla todetaan
ärsyttävä ihottuma, joka pysyy kurissa rasvaamalla ihoa. Pahimmassa tapauksessa saat
kuulla sairastavasi syöpää, elinajanennusteen ollessa kahdesta viikosta kuuteen kuukautta. Mikä eteen? No rasvaat sitä ihoasi, otat lääkkeesi tai menet leikkaukseen, jossa
sinulle suoritetaan abdominoperianaalinen ekstirpaatio. Paskannat sen jälkeen seisoaltasi avannepussiin mutta eipä tarvitse enää huolehtia muiden jättämistä kusitipoista vessanrenkaalla. Elämä jatkuu, jos vain annat sen jatkua…

P.s. …ei jatku jos kuolet ks. yllä.
Shit happens honey. J os olet tähän saakka elämässäsi ollut täydellinen Hannu
Hanhi, niin romahduksesi tulee olemaan vain kovempi, koska kyllä se raja sinullekin
tulee vastaan jossain vaiheissa. Hae apua, kun se raja tulee vastaan. Ei elämässä kannata yksin pyristellä verenmaku suussa.
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”Hei se on vaan kännissä” Viinasta tai päihteistä ylipäätään tuntuu olevan täysin
mahdotonta kirjoittaa astumatta jommallekummalle puolelle mustavalkoista katsantokantaa. En tuomitse ehdottomasti alkoholinkäyttöä (tai muita päihteitä) kunhan
muistaa kohtuuden. En voi myöskään välttyä ajatukselta, että alkoholinkäyttö hipoo
monella opiskelijalla alkoholismin rajan. Jos ilman viinaa ei voi olla hauskaa, niin
olet alkoholisoitunut ihminen ja suosittelen hakemaan ammattiapua. Kannattaa muistaa, että alkoholiperäisiä kuolemantapauksia tapahtuu Suomessa joka päivä n. viisi
kappaletta, lisäksi viina aiheuttaa aika paljon muutakin paskaa yhteiskunnassa. Alla
vähän taustaa ajatuksiini.
Raisiossa Vaisaaren kaupunginosassa asuessani viikonlopun viihdettä oli usein kuunnella naapurissa olevien alkoholistipariskuntien tappelua alakerrassa. Ison osan päihdevastaisuudesta olen myös saanut seurattuani omien vanhempieni työtä sivusta kotona asuessani. Sekä äiti että isäni ovat perhepäivähoitajia ja pieni osa lapsista on

selkeästi ollut alkoholistiperheistä. Muutaman kerran oma 0,1 tonnin elopainon läsnäoloni on estänyt alkoholistivanhemman hyökkäyksen omien vanhempieni ja lasten
päälle. Sekopäät, kun riemastuvat esimerkiksi kysymystä ”Miksei lapsella ole talvikenkiä?” Vanhemmillani oli myös tapana maanantaisin kysyä lapsilta mitä viikonloppuna tuli tehtyä vanhempien tai kavereiden kanssa. Yleensä osa oli leiponut, osa
käynyt mummilassa ja muuta normaalia toimintaa… Sitten välillä saattoi kuulla pysäyttäviä lauseita tyyliin: ”Isi kusi pulloon ja joi siitä” tai ”Isi sytytti itsensä pala-

maan ja meni naapuriin…”.
Olen nähnyt päihteiden aiheuttavan huomattavasti enemmän harmia kuin hyvää lähipiirissäni ja lyhyet neuvoni on: ”juokaa vähemmän” ja ”tehkää enemmän juttuja
selvänä yhdessä (mieluiten Magic the Gatheringia)”.
Yökerhot alkavat vituttaa. Kovalla olevaa paskaa musiikkia, r ääkyviä humalaisia ihmisiä ja yleistä sekoilua ei vaan jaksa katsoa kovin pitkään. Siitä saa tarpeek-

seen ja yht’äkkiä saatat huomata arvostavasi enemmän korttipelejä, lavatansseja,
hyviä kirjoja, kävelylenkkejä, kuntoilua, nettiluentoja tai rauhallista baari-iltaa paltsussa. Tässä vaiheessa yleensä huomaat kiroavasi hulttionuorisoa välillä kaupungilla
ollessasi. Kireä aikuisuus se sieltä lähestyy ;)
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Kaveripiirinne muuttuu. Var sinkin jos olette muuttaneet kauempaa ja olette
usein kuukausia pois kotipaikkakunnalta. Yksi hurahtaa uskoon, toinen saattaa seota
salaliittoteorioista ja päätyä suljetulle, kolmas katoaa ulkomaille. Osa vanhoista kavereista saattavat tuntua mahdollisesti typeriltä tai tylsältä seuralta, osa suoraan sanoen vihamielisiltä, koska teistä on tullut vihervasemmistolaisia suvakkeja.
Ihmiset suhtautuvat yliopisto-opiskeluunne eri tavoin. Osa kannustaa, osa saattaa
jopa kadehtia (haha… kunhan huijasin - ei näillä työmarkkinoilla!). Osa ei ymmärrä
ollenkaan mitä opiskelette ja saattaa luulla teidän olevan esim. lääkäri ja joudutte
sitten vastaamaan kysymyksiin tyyliin: ”Kun mulla on ollut semmoinen olo ja tämmöinen patti paikassa X niin voisko se olla syöpä A?” ”Kuulehan Railikki, kun Sirpa
-Petteri ei opiskele lääketiedettä vaan biologiaa. Mene käymään lääkärissä okei?”
Egonne kohoaa, romahtaa ja löytää tasapainon. Opiskelu yliopistossa todennäköisesti nostaa egoanne jonkun verran, koska tietojenne johdosta kuulutte pieneen
marginaaliin väestössä mutta varoitan jo etukäteen, että tässä piilee pieni vaara. Te
ette tiedä kaikkea, kukaan ei tiedä kaikkea ja omaa itseriittoista kusipäisyyttä vastaan
joutuu oikeasti tappelemaan 30v. ikävuoden tietämillä. Hyväksykää fakta, että olette
välillä väärässä ja teidän puhutaan suohon. Allekirjoittaneella oli tapana käydä suoranaista sotaa netissä kreationisteja vastaan, kunnes tapasin ensimmäisiä asiallisia ja
fiksuja kirjoittajia, joiden tapa kirjoittaa oli yhteisymmärrys ja tieteen popularisointi
– ei keskustelukumppanin tuhoaminen (ylipäätään ihan hyvä ohje elämässä). Hävisin
myös väittelyn näitä fiksuja kirjoittajia vastaan – ja hyvä niin, koska se opetti ottamaan asiat vähemmän henkilökohtaisesti. Katsoin sivusta haltioituneena, kun minua
noin 20 kertaa fiksummat ihmiset ja paremmat kirjoittajat jaksoivat lehmänhermoisesti rautalangasta vääntää vastaanväittäjällä miksi asia X on niin kuin se on. Se oli
opettavaista ja sai aikaan vahvan ”tämä on se tapa, jolla minäkin tahdon osata viestiä” -efektin. Bad Astronomy blogin kirjoittaja Phil Plaitin youtube-video ”Don’t be
a dick” teki minuun vaikutuksen ja pyrin olemaan vähemmän kusipää aiheista, joista
tiedän enemmän kuin muut.

Tomppa
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Tieteelliset Tutkimukset – Uhka Vai Mahdollisuus

N

Nykypäivänä tietoa on saatavilla kaikkialta. Tietoa tungetaan joka väliin ja joka tuutista. Kaikkea tutkitaan ja uusia,
jännittäviä ja mullistavia tutkimustuloksia nousee päivittäin roskalehtien otsikkoihin. Tavan tallaajan pitäisi olla kiinnostunut kaikesta ja nauttia ahnaasti jokaisen
uuden tutkimuksen annit ahtaen ne pieneen ja niin herkkään pääkoppaansa. Tallaaja joutuu päivästä toiseen sisäistämään näitä tiedon jyväsiä tietämättä kuitenkaan aiheista otsikkotasoa enempää. Pienessä ja herkässä pääkopassa nämä otsikkotason tiedonjyväset sekoittuvat kuin valaan siemenneste valtamereen - tiedonjyvistä leivotaan sekaleipää.
Tieteestä ja tutkimuksista on tullut muotia. Trendikkäissä lehdissä kerrotaan uusista tutkimuksista, somessa hehkutetaan uusia läpimurtoja ja nuoretkin viljelevät
viimeisintä statistiikkaa kylillä. Kuitenkin kaiken muodin tavoin tiede on kokenut
mullistavan tason laskemisen muodin myötä. Kuluttajat janoavat tietoa ja tutkimuksia tehdään vailla päämäärää, ilman kunnollisia välineitä ja minimaalisella rahoituksella. Tutkimustyö siirretään halvan tuotannon maihin Aasiaan ja laatu alkaa
muistuttaa Ikean pahvisia pöytiä. Töitä tilataan aina vain enemmän ja kohta kaikkien kunnollisten tutkijoiden varat vievätkin Kiinalaiset lapset.
Kansainvälisten luotettavien tutkimusten mukaan 97,25 % uusista tutkimuksista on
soopaa. Jäljelle jäävät tutkimukset ovat oleellisia, vaan ne eivät yllä rikkomaan tavallisen tallaajan suosiman median uutiskynnystä. Tämä johtunee puhtaasti tavallisen tallaajan kovin rajallisesta aivokapasiteetista ja käsittelykyvystä. Tuloksettomat
ja puoskarimaiset tutkimukset ovat yllättäviä ja usein tarpeeksi yksinkertaisia Matti
Meikäläisenkin harmaille aivosoluille ja siksi hän niitä lukeekin. Valitettavasti tämä
soopa vain harmaannuttaa Matin aivosoluja entisestään erkaannuttaen häntä todellisuudesta ja oikeista faktoista.
Saksassa jo 40-luvun alussa tehdyn tutkimuksen mukaan ihmiset voidaan jakaa
kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä, ”tieteelliset” ihmiset, reagoivat vain luotettaviin ja puhtaisiin tutkimuksiin joiden painoarvo oli kehitykselle merkittävä.
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Toinen ryhmä, ”ruumiilliset” ihmiset, puolestaan reagoivat ”yllättäviin” ja arveluttaviin tutkimuksiin, jotka kyseenalaistivat oikeaa rotupuhdasta tiedettä. Tutkimuksessa kerättiin paljon dataa ja paljastui että kyseiset ”ruumiilliset” henkilöt sopivat parhaiten ruumiilliseen paskaduuniin. Samaista aihetta myöhemmin tutkittaessa tutkimukset ovat mystisesti hävinneet tai osoittautuneet päinvastaiseen tulokseen, jossa
”ruumiillinen” ryhmä onkin älyllisesti ylivoimainen ja kokonaisvaltaisesti superiori
ihmisryhmä.
Tutkimustensa perusteella jo Saksalaiset yrittivät kitkeä pois halveksuttavaa pseudotiedettä tukevia yksilöitä erinäisin keinoin. Historiassa on myös muulloin yritetty
kitkeä yhteiskunnan rikkaruohoja puolin ja toisin, viimeisimmäksi ISIS:n toimesta.
Nämä pseudotiedettä marttyyrimaisesti kannattavat ihmissaastat ovat jo pitkään
järjestäneet kalenterinsa tuhotakseen aidon, rotupuhtaan tieteen ja sen kannattajat. Samalla media tekee kovaa työtä kerätessään lisää pseudotieteiden kannattajia,
julkaistessaan aina vain hullumpia tutkimuksia. Pseudotieteilijöiden joukko kasvaa
kasvamistaan.
On väärin koittaa hävittää toinen ihmisryhmistä. Luokkajako on erinomainen mahdollisuus valjastaa yhteiskunnan täysi potentiaali ja toimivuus. Seuraamalla yksilöiden tutkimusten seuraamistottumuksia voidaan havaita potentiaaliset paskaduunin
tekijät ja ohjata nämä sopiviin töihin. Samalla tieteelliset ihmiset voivat keskittyä
olennaiseen, eli todellisen tieteen ja selkeiden läpimurtojen tutkimiseen. Onkin vain
sääli ettei tällainen toimintamalli ole vielä ottanut tuulta alleen.

Suurin ongelma potentiaalin valjastamisessa ja täyden potentiaalin säilyvyydessä on
pitää tasapaino yllä. Jatkuvasti kasvava pseudotieteen ja pseudotieteellisten julkaisujen määrä sekä niiden saama näkyvyys käännyttää yhä useamman nuoren tälle
paskaduunin polulle. On äärimmäisen tärkeätä pystyä kontrolloimaan julkaistavan
”ruumiillistavan tieteen” määrää sekä näkyvyyttä. Rotupuhtaan tieteen on saatava
samalla selkeää ja huomionarvoista näkyvyyttä, jottei tasapaino järky liiaksi, kuten
on jo pian käymässä. Mikäli pseudotieteen vallankumousta jatketaan vielä pitkäänkin, päätyy todellinen rotupuhdas tiede sukupuuttoon, eikä kohta ole enää ensimmäistäkään pesunkestävää pipetoijaa laittamassa bakteereja agar-alustalle.
Jottei yhteiskuntamme lähde ajautumaan takaisin kivikaudelle ja luonnonrohtojen
armoille, tulee kaikkien puhaltaa yhteen hiileen. Tai ainakin tieteellisten ihmisten.
Uutta ja ennen kaikkea laadukasta tiedettä on tuotettava jatkuvasti ja samalla hillitä
pseudotieteiden määrää. Halvat hinnat ja tutkimusten kova kysyntä aiheuttaa miltei
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mahdotonta kilpailullista ylilyöntiasemaa Idän suunnassa, vaan kunnolliset tieteilijät
voivat vielä kilpailla laadulla. On pyrittävä tuottamaan mahdollisimman laadukasta
ja rotupuhdasta tiedettä, jota voidaan markkinoida puhtaimpana mahdollisena,
superiorina ja ennen kaikkea ”fiksuna kotimaisena” valintana. Samalla tutkimuksia
tulee brändätä ja saattaa somessa hyvään valoon, jotta useampi nuori kiinnostuisi
tästä rotupuhtaasta elämäntavasta.
Suuri ongelma tulee jatkossakin olemaan tutkimusten valtaisan laaja tarjonta. Jo
aiemmin mainittu otsikkotason tuntemus ja tietojen sekoittuminen on hyvin korkean tason ongelma, josta eroon pääseminen vaatii kovaa työskentelyä ja lujaa ähkimistä. Somen ja nettipalveluiden yleistyessä pseudotieteiden ruttomaista sanomaa
ovat levittäneet suorastaan spitaaliset ”klikkiotsikot”. Nämä helvetin syvimpään
kerrokseen kuuluvat perkeleet ovat terrorisoineet jopa lupaavia paskaduunareita
tehden heistä täysin impotentteja työelämän suhteen. Otsikoissa liioitellaan kaikkea
mahdollista eivätkä ne sisällä aina edes totuuden siementäkään. Kun päästään herkkä Matti astuu internetin mustaan maailmaan, saavat loputtomat, toinen toistaan
värikkäämmät, klikkiotsikot Matin pään aivan pyörälle. Lopulta hän ei enää tiedä
edes nimeään koska sekin on erään tutkimuksen mukaan väärä nimi ja juontaa juurensa Jeesuksen vaimon miehen varvasvaimoista. Lopputuloksena saamme yhteiskunnan mukana kulkevan kasviksen joka on täysin ymmällään kaikesta, mutta
väittää tietävänsä mitä vain – ei vain viitsi tehdä mitään.
Tiede on vaarallinen laji. Siihen voi lähteä tehdäkseen hyvää maailmalle, mutta päätyä tekemään vain kaikille hallaa. Siihen voi uppoutua ikuisuuksiksi ja huomata ettei
edes omaa vaimoa kiinnosta mitä teet. Se aiheuttaa paljon häsläämistä nykyyhteiskunnassa, mutta sen rooli on hyvin pinnassa ja tärkeä. Rotupuhdasta tai ei, on
tiedettä oltava vaihtelevasti jotta jaottelu onnistuu ja pysyy.

Tieteellisten tutkimusten tutkimustutkija T. H. Utkimus
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VÄLIKUOLEMA!
Onnea! Olet selvinnyt lehden puoleenväliin. Välikuoleman teemana

The Kasvilajintuntemus
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Tombolo sen teki, taas

S

Sama lippis ei sovi halvaantuneelle mangustille ja 13-vuotiaalle Jyrki Sukulalle. Tämä kiistaton fakta on jälleen kerran osoittautumassa valitettavan
todeksi rakkaalla kotilaitoksellamme Naturalla. Tombololle ei riittänyt, että
he veivät opintopisteemme, ruokalapaikkamme ja limuautomaattimme sisällön. Nyt nämä likaiset epäihmiset ovat ottamassa meiltä kaikkein pyhimpämme,
Villuksen Vatikaanin. Rakkaat kanssa-villukset puhun tietenkin KOPISTA.
Jo pitkään on laitoksen käytävillä liikkunut epämääräisiä huhuja kopin kohtalosta.
Tuskin kukaan kuitenkaan uskoi, että lopputulos olisi niin karmaiseva ja pöyristyttävä kuin lopulta kävi ilmi, Koppi tullaan luovuttamaan Savonlinnalaisille. Tämä lisäksi kaksi viimeistä hallitusta on tyrmännyt ehdotukseni laitoksen ovien lukitsemista,
telamiinojen asettamisesta Naturan pihalle ja katapultin rakentamisesta itsepuolustustarkoituksia varten. Tästä kaikesta voi vetää vain yhden järkevän ja loogisen johtopäätöksen: hallituksen keskuudessa on ollut jo pitkään TOMBOLON MÄDÄTTÄJIÄ,,,,,!!? Ja mikä pahinta, he tekevät yhteistyötä myös Savonlinnalaisten kanssa
(todennäköisesti myös kemistien, tutkiva journalistimme Patti Maalanen painii parhaillaan tämän kipakan pulman kanssa). Eikä siinä kaikki, rakkain villus-ystäväsi,
kurssisi opettaja, lemmikkikoirasi ja jopa vanhempasi voivat olla TOMBOLON MÄDÄTTÄJIÄ,,,,,!!? He ovat kaikkialla ja eivät missään, nakertavat yhteishenkeämme
kuin pienet termiitit ja yrittävät kääntää meidät toisiamme vastaan.
Mistä sitten tietää kuka on Tombololainen ja kuka ei? Vuosien tutkimuksen ja aineiston keruun perusteella olemme onnistuneet luomaan pikatestin, jonka avulla on mahdollista kertoa henkilön Tomboloisuus vailla epäilyksen häivää. Naturan turvallisuutta ajatellen, olemme nyt liittäneet tämän tunnistus kaavakkeen tähän. Kun seuraavan
kerran tapaat epäilyttävän henkilön Naturalla, seuraa vain ohjeista kaavaketta ja tunnistat Tombolon alta aikayksikön!

1) Käytävällä kohtaamasi henkilö on pingviini?
Ei: Kyseessä ei todennäköisesti ole Tombolo, pidä kuitenkin varasi!

Kyllä: Kyseessä on todennäköisesti Tombolo. Vältä katsekontaktia
ja piilota opintopisteesi
2) Käytävällä kohtaamasi henkilö käyttää jotain seuraavista ilmaisuista: ”Pidin
maantiedosta ala-asteella” ”Maa on niin kaunis” ”En pidä rapeista kalapaloista”
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Ei: Kyseessä ei todennäköisesti ole Tombolo. Varmuuden asiasta
voit saada tarjoamalla tartarkastiketta suoraan suustasi ja tarkkailemalla reaktiota.
Kyllä: Kyseessä on Tombolo. Tombolot pelästyvät yleensä kovia
ääniä ja teräviä esineitä. Voit yrittää karkottaa Tombolon raapimalla
ilmaa ja naukumalla kissamaisesti.
3) Käytävällä kohtaamasi henkilö on käynyt viiden metrin säteellä Metriasta?

Ei: Kyseessä ei todennäköisesti ole Tombolo. Tarkastele kuitenkin
käyttäytyykö henkilö epäilyttävästi. Kysyykö hän esimerkiksi kandisi -tai gradusi edistymisestä?
Kyllä: VARMA Tombolon merkki! Varaudu taistelemaan oikeuksistasi tai pakene mahdollisimman nopeasti kopille, jos koppia ei enää
ole lähde pogostaniin meditoimaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.
4) Et tunnista näkemääsi henkilöä, henkilöllä ei ole Fjällrävenin reppua, eikä
hän tiedä kuukkelin tieteellistä nimeä.
Ei: Kyseessä ei todennäköisesti ole Tombolo, jos henkilö näyttää
kuitenkin pukeutuneen talvisotaa varten on kyseessä kemisti. Ei yhtä
vaarallinen kuin Tombolo, mutta sitäkin pitkäveteisempi. Pidä kaukana labravarusteistasi.
Kyllä: VARMA Tombolon merkki. Koeta hämätä Tomboloa esimerkiksi esittämällä Matti Nykästä tai Myrskyluodon Maijaa.

Muistakaa, että vain yhteisenä rintamana, yhteisvoimin ja yhteistyöllä voimme karkottaa TOMBOLON MÄDÄTTÄJÄT!!??

Mikrovilluksen yhtenäisyyttä puolustaen: Lantti aine & Neiti Lanta.
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Mietitkö Serbiaan vaihtoon lähtöä? Älä enää mieti, vaan lähde!
Oppaastamme löydät kaiken, mitä sinun on ennen lähtöä ja vaihdon aikana tiedettävä.
YLEISIÄ VINKKEJÄ



Kannattaa hankkia serbialainen buddy Erasmuksen kautta ennen Novi Sadiin saapumista.



Halvin tapa päästä Novi Sadiin on Budapestin kautta (Helsingistä
Norwegianilla tai Tampereelta Ryanairilla). Budapestista Novi Sadiin
on noin 300 km, ja se taittuu junalla mukavasti alle 7 tunnissa. Ravintolavaunusta saa puolen litran oluen hintaan 1,20 €. Ruokaa on myös
myynnissä, mutta se ei ole hyvää, joten suosittelemme pitäytymään
oluessa. Itse junamatka maksaa noin 12 euroa.



Kun käyt poliisilaitoksella, ota aina mukaan joku joka osaa serbiaa.



Vaikka et menisi kielikurssille, kannattaa opetella edes vähän kyrillisiä
aakkosia. Muuten saatat nolosti johtaa porukan väärään paikkaan,
kun et osaa lukea katujen nimiä.



Älä odota suojatiellä, että auto pysähtyy. Lähde kävelemään yli vaan.



Jos olet esim. viikkoa aikaisemmin sopinut tapaamisen, varaudu siihen, ettei se silti ole sovittuun aikaan, vaan se on vielä vahvistettava tai saatat esimerkiksi tapaamisaikaan saada sähköpostia, että sopiiko
tapaaminen tunnin päästä.



Jos varaat hostellin, pidä huolta, että saat vahvistuksen varauksesta.
Kun olet saanut vahvistuksen, soita tai lähetä viesti hostellille ja varmista, että varaus on varmasti voimassa.
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Asunnon hankkimisessa helpottaa serbialainen kontakti. Hyvällä tuurilla saat kerralla hyvän asunnon ja huonolla tuurilla saat ilkeän ja
välinpitämättömän vuokranantajan (joka muun muassa ei halua rekisteröidä sinua omaan asuntoonsa), likaisen asunnon, torakoita ja
keittiön jota et voi/saa käyttää.



Vuokra maksetaan yleensä euroina. Jos sinulla ei ole euroja, niitä voi
vaihtaa kaikilla rahanvaihtopisteillä (Menjacnica). Valitse se, jossa on
paras kurssi. Vaihdosta ei veloiteta erikseen rahaa.



Monilla pankkiautomaateilla on nostoraja 20000 tai 30000 dinaaria.
Ainakin keskustan torin reunalla olevasta Telenorin automaatista ja

Acricola Bankin automaatista Bulevarin ja Brace Ribnikarin risteyksessä saa nostettua 50000 dinaaria kerralla.
Tyypillistä serbialaista tienvarsimaisemaa.
MOODLEN KÄYTTÖÖNOTTO (moodle.pmf.uns.ac.rs) - kaksi tapaa
Tapa 1. Sinulla on ensin oltava Index hankittuna. Laita ylläolevassa moodlen
osoitteessa käyttäjänimeksi ja salasanaksi mitä tahansa satunnaista, jolloin
pääset sivulle, jossa lukee jotakin (oletettavasti, että tunnus ja salasana ovat
vääriä). Tällä sivulla on kohta, jossa lukee “Zaboravili ste svoju lozinku?” paina siitä. Seuraavaksi aukeavalla sivulla paina “Registracija”, ja näin pääset rekisteröitymään moodleen. Täytä tietosi: Broj indeksa on indexin numero, joka on ensimmäisellä aukeamalla (Áðî¼ èíäåêñà): esimerkiksi 123/17.
Maticni broj (serbialainen henkilötunnus) sinulla on luultavasti tyhjänä inde28

xissä, ja rekisteröitymisessä
0000000000000 (13x0).

sinun

on

laitettava

siihen

kohtaan

Tapa 2. Mene käymään biologian laitoksen kansliassa 2. kerroksessa, jossa
tämä hoidetaan sinulle. Voi olla, että siinä menee jonkin aikaa ja kymmenisen puhelua ympäriinsä. Se tehdään kuitenkin loppujen lopuksi tavan 1 mukaisesti.
KYMMENEN ASKELTA SERBIAN KIELIKURSSILLE ILMOITTAUTUMISEEN (Erasmus+ kustantaa kurssin. Sen voi myös lisätä Learning Agreementiin ja saada siitä 3 op)
1. Kysy biologian laitoksen koordinaattorilta
2. Tämä soittaa tiedekunnan kansainvälisten asioiden koordinaattorille ja
kysyy
3. Tämä kysyy sähköpostitse International Relations Officelta (IRO)
4. IRO kehottaa ottamaan yhteyttä tahoon “Centre for Serbian as a Foreign
Language”
5. Lähetä sähköpostia edellä mainitulle taholle
6. Kyseinen taho kehottaa kysymään ensin IRO:lta maksavatko he kurssin
7. Välitä viimeisin sähköposti edellä viestin lähettäneeseen IRO:n sähköpostiosoitteeseen (äläkä huomaa sitä, että IRO:n sähköpostiosoitteen loppuosa
@ff.uns.ac.rs viittaa filosofiseen tiedekuntaan)

8. Saa vastaus, että ota asiassa yhteyttä koko yliopiston IRO:hon
(sähköpostiosoitteen loppuosa on tietenkin @uns.ac.rs)
9. Saa yliopiston IRO:lta seuraavanlainen vastaus: Odotamme vielä lisää
opiskelijoita saapuvaksi. Lisätietoja saa seuraavalta taholta: Centre for Serbian as a Foreign Language
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10. Älä tee mitään ja saa parin viikon päästä sähköposti, jossa kysytään,
oletko kiinnostunut serbian kielikurssista.

TORAKKAOPAS
Jos asunnossasi on torakoita, hanki myrkyttäjä. Ystävällinen vuokranantaja
voi tilata sen puolestasi, ilkeä vuokranantaja taas ei. Joka tapauksessa myrkyttäjä on ilmainen. Kun myrkyt ovat vaikuttaneet 10 vuorokautta, totea, etteivät ne ehkä auttaneet. Tämän jälkeen muuta.
Kun olet muuttanut, voi olla, että huomaat taas torakoita. Tiedustele asiaa
vuokranantajalta, jonka mukaan ne on myrkytetty ennen saapumistasi asuntoon, joten niiden pitäisi kadota lähipäivinä. Älä usko tätä, vaan osta hyönteismyrkkyloukkuja, joita voit asettaa torakoiden todennäköisesti käyttämille
kulkureiteille. Lisäksi voit ostaa myrkkysuihkeen, jolla voit sumuttaa kaikki
liikkuvat olennot asunnossasi, myös sellaisista paikoista, joihin et itse yllä.
Hyviä tappovälineitä ovat myös kenkä, kenkälaatikko ja serbia-englantiserbia sanakirja. Tehokkaaksi havaittu myrkky on myös Miraculous Insecticide Chalk eli myrkkyliitu. Sillä voit sitten ihan luvan kanssa piirrellä seiniin ja
lattioihin sydämesi kyllyydestä. Torakoiden kävellessä piirrostesi päältä ne
saavat myrkkyä ja kuolevat muutaman tunnin sisällä.

Hyönteismyrkytetyt torakat tuppaavat siirtymään lattialle selälleen leikkimään
kuollutta. Älä hämäänny, vaan kokeile sopivalla esineellä tökkien organismin
elinvoimaisuutta. Tokkurainen torakka lähtee hyvin todennäköisesti pian liikkeelle, mutta se on helppo napata esimerkiksi pinseteillä kiinni jatkotoimenpiteitä varten.
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SERBIAN VIINIOPAS
Viinit ovat oppaassamme kategorioittain hintajärjestyksessä, luonnollisesti
halvimmasta ”kalleimpaan”. Nyrkkisääntönämme on koko ajan ollut, että emme osta viinejä, joiden hinta on 500 dinaaria tai enemmän (1 € on suurin piirtein 123 dinaaria). Olemme keskittyneet lähialueen viineihin, mutta oppaasta
muutamia viinejä hieman kauempaakin.

Valkoviinit:
Kaštel (Serbia) 0,75 l 11,0 % 249 din (n. 2,00 €)
Käynyt simamainen. Kevyt, moniulotteisesti hapokas eli monesta kohtaa pistävä. Parempi kaulin kuin valkoviini.
Krstac (Montenegro) 1 l 12,0 % 289 din (n. 2,35 €)
Ensimmäinen mielikuva: ”perhana kun juhannukseksi pitäisi saada juotavaa > kotiviini turbohiivalla”. Kiljua muistuttava. Maku harvinaisen vetinen. Kuin
juoma joka on päässyt kokonaan jäätymään ja on osittain sulanutta (lähinnä
vettä). Todella pahaa. Vedellä lantrattu paha. Viina. Hedelmäinen vedellä
lantrattu kotipontikka. Suositus: tuliaispullo. ”Paskinta viiniä mitä ikinä oon
juonu” -Jussi. ”En laittais edes ruokaan” -Emma.
La Delizia (Italia) 0,75 l 12,0 % 389 din (n. 3,15 €)
Tuoksu – yllättävää kyllä – valkoviinimäinen. Mieto, yksinkertainen, nenässä
pistelevä tuoksu. Pistelevyydessä oksennuksen häivähdys. Maku ei säväytä.
Muuttuu vetisestä pistäväksi. Tunne kuin viinaa joisi. On kyllä juotavaa jos ei
sen enempää jää maistelemaan. Loppumaku viinaisa ja vahva. Maussa on
kaksi ulottuvuutta: vetinen hedelmäisyys, ja toisaalta pistelevä viina. Panostusviini!
Stobi Smederevka (Makedonia) 1 l 10,5 % 399 din (n. 3,25 €)
Ei haise oikein millekään, eli samalta kuin monet (lähes kaikki) muut valkoviinit. Hyvin häivähtävä ohimenevä valkoviinin maku, joka romahtaa mitättömäksi vedellä lantratuksi valkoviinin irvikuvaksi, jonka ulottuvuuksien näkemiseen ei tarvita stereonäköä. Epämiellyttävä.
Rubin Sauvignon blanc (Serbia) 0,75 l 14,0 % 429 din (n. 3,50 €)
Toimii erittäin hyvin illan kolmantena pullona. Todella mieto, lähes huomaamaton tuoksu. Vähän tuoksuu alkoholi. Ei maistu niin vahvalta kuin prosen31

teista voisi olettaa. Aika mieto yleisvalkoviinimäinen maku, joka kasvaa kurkussa alkoholin poltteeksi. Loppumaku on selvästi alkoholi. Ei nyansseja,
aika tylsä. Suurin osa valkoviineistä maistuu vedellä laimennetuilta viineiltä.
Tämä maistuu vedeltä, josta on tehty viiniä. Ihan ok.
Rizling 1 l 10,5 % (???)
Ummehtunut haju. Tuntuu pahalta nenässä. Keskinkertainen, vedellä lantrattu valkoviini. Lattea, yksiulotteinen. Lievästi paha. Maussakin todella häiritsevä ummehtunut sivumaku. Hyvän viinin merkki: on juotava vähän kerrallaan
ja nielaistava nopeasti alas.
??? (Montenegro) 0,75 l 13,5 % 439 din (n. 3,55 €)
Hieman pistävä, kuitenkin mieto haju – pidempään haisteltua jää nenään
pistelemään. Maistuu hyvin paljon alkoholilta. Jos osa viineistä maistuu siltä,
että niitä on laimennettu vedellä, niin tämä on se pohja. Etikkaisa jälkimaku.
”Nää kaikki on vaan saman makuisia!”

Punaviinit:
Zdrepceva krv (Serbia) 1 l 11,0 % 234 din (n. 1,90 €)
Tuoksu käyneen homeisen marjamehun tympeä, pistävä, tunkkainen ja moniulotteisesti epämiellyttävä. Kotiviinin tuoksu. Kuin oltaisi oltu viikko juomassa kaikkien kavereiden kotiviinejä ja lopuksi kaadettaisi kaikista jämät samaan astiaan. Maku on lyhyesti sanottuna moniulotteisen epämiellyttävä.
Mehumainen alkumaku muuttuu tunkkaiseksi homeiseksi marjamehuksi tuoksu ja maku kohtaavat. Suositus: surulliset kännit yksin suklaan kera.
Epäilisimme korkkivikaiseksi, mutta pullossa on kruunukorkki.
Car Lazar (Serbia) 1 l 12,0 % 255 din (n. 2,05 €)
Laimea, marjainen, kotiviinimäinen, käynyt, ummehtunut, pistävä tuoksu.
Maku todella hämmentävä. Ei maistu juurikaan viiniltä. Maku voimakkaan
tanniininen, imupaperimaisen kuiva, aavistuksen viinimäinen, etova, epämiellyttävä. Kolmas lasillinen uppoaa jo ihan hyvin. Etiketti 5/5 (ks. kuva), viedään tuliaisiksi.

Vero Italia (Italia) 0,75 l 11,0 % 329 din (n. 2,65 €)
Tuoksu: pistävä; käyneestä mummon mansikkamehusta tehty etikka. Sekä
tuoksun että maun puolesta voisi toimia glühweinina. Ummehtuneesta maus32

ta tulee mieleen navetta. Vähän vetisen
oloinen. Jos lisäisi limeä ja hiilihappoja,
olisi mansikka Rekordelig -siideri. Etiketti
on kiva! (Sen – ja hinnan – perusteella
valittukin.)
Nostalgija (Serbia/Makedonia) 0,75 l 13,5
% 399 din (n. 3,25 €)

Mitäänsanomaton tuoksu; hyvin mieto ja
aavistuksen marjaisa. Maku ensin pistävä, mutta hapettuessaan muuttuu paremmaksi. Oikein juotava. Mieto, mutta yllättävän miellyttävä.
Morando (Italia) 1,5 l 10,5 % 399 din (n.
3,25 €)
Tuoksu käynyt, terävä, pistävä, maanläheinen, punaviinimarjaisa; soluasunnon
vessa vesivahingon jälkeen. Maku mieto,
ohut, mehumainen, josta rakentuu paperinen jälkimaku. Vähän oksennusmainen
käynyt punaherukkamehu. Pistävyys tulee esiin kunnon hörpyn myötä. Alkoholin lämpö tuntuu. Kaiken kaikkiaan
yksinkertainen, rehellinen, teeskentelemätön makumaailma.

Roseviinit:
Rubin Rose (Serbia) 0,75 l 11,0 % 249 din (n. 2,00 €)
Jos pidät etanolin mausta, tämä on hyvää. Kannattaa dekantoida hyvin niin
enimmät lasol-tuoksut katoavat. Saattaisi toimia hyvin kesäisessä boolissa
esimerkiksi vesimelonin tai mansikan kanssa.
Stobi Rose (Makedonia) 1,0 l 10,5 % 294 din (n. 2,40 €)
Mansikkaesanssinen pilaantuneen kotiviinin ja etikkaisen pistävä, pilaantunut
oksennusmainen tuoksu. Ei tee mieli haistaa toiste. Myös maussa tuntuu
pilaantunut marjamehu. Ensiajatus on, että tässä on jotakin vikaa, mutta sitten tajuaakin, että se on vain paikallisen viinin ominaisuus. Vedellä lantrattua
kotiviiniä. Ei minkäänlaista jälkimakua. Kiva etiketti. Plussaa myös kierrekorkista (kruunukorkin sijaan). Vrt. Rose deset.
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Rose deset (Serbia/Makenodia) 1 l 10 %
Tuoksu vähän käynyt mummon mansikkamehu tai mansikkalaatikon jämät.
”Lapsuuden mansikkakesän tuoksu”. Maku aavistuksen happamampi kuin
odottaisi. Mansikkaetikkainen. Kuin serbialaisen jääkaapin haju – pilaantuneesta etikkaiseen. Viini, joka sopii parhaiten yhteen viemärin kanssa. Vrt.
Stobi Rose

Muut:
Musecco (Slovenia) 0,75 l 11,0 % (kuohuviini)
Siis mitä, tämä ei ole pahaa! Tuoksu mieto, vähän hapan. Maultaan vähän
hedelmäinen ja hyvin makea. Alkoholi lämmittää iloisesti kurkussa. Helposti
juotavaa. Tavallaan raskas – pullokaupalla juominen saattaa olla haasteellista.
Di Luna Sangria 1 l 8,5 % 240 din (n. 1,95 €) (sangria)
Mehumainen. Melko mauton. Sangriaksi ei erityisen hyvä, mutta alkoholijuomaksi ihan juotava. Tarjoile kylmänä. Appelsiinin lisäämisestä saa vähän
makua.

ERIKOISREPORTTERI EMMAN SERBIALAINEN OLUTKATSAUS

Oluet ovat maistelujärjestyksessä (huom. juotu yhden illan aikana - saattaa
vaikuttaa
arviointeihin/
arviointikykyyn).
Kaikki olivat 0,5 l
tölkkejä. Emma ei
pidä oluesta.
Huom.
normaalisti
ostamme oluet 2
litran pulloissa, jolloin litrahinta ei ole
yhtä korkea kuin
näissä pienissä tölkeissä
(suurempi
dokabiliteetti).
34

Zajecarsko 66 din (n. 0,55 €)
Maistuu tosi kaljalle. Ja laimeelle. Pahalle. En muista koskaan juoneeni kusta
mutta voisin kuvitella, että se olisi tää maku. Alkuun kitkerä ja loppuun vetinen.
Jelen 82 din (n. 0,65 €)

Maistuu kaljalta, mutta parempi kuin äsköinen. Aika tylsä. Kuivakka. Aika
mitäänsanomaton.
Nikšicko 85 din (n. 0,70 €)
Ei maistu niin kaljalta. Aika kaljaisa mutta ei sit kuitenkaan yhtä kaljaisa kuin
edelliset. Alku vetinen ja loppu pistävä. En tykkää.
Lav 80 din (n. 0,65 €)
Ei maistu kaljalle. Ainakaan niin paljon. Aika mieto maku. Vähän vetinen. Kyl
mä tätä pystyn juomaan, mutta en mitenkään nauti.
Pivo K-Plus 50 din (n. 0,40 €)
Maistuu vaan vähän oluelta, ihan hyvää. Noin niinkun muuten ei maistu juuri
miltään muutenkaan. Vetinen ja mauton. On kyllä ihan juotava.

SANASTO
Veliki – iso
Pivo – olut
Živeli – kippis
Pljeskavica – serbialainen eräänlainen hampurilainen
Palaèinka – lettu

Da – kyllä
Ne – ei
Sutra – huomenna
Ja se ne zovem Tamara – minun nimeni ei ole Tamara
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Ne brini / don’t worry – tätä asiaa ei ole valmisteltu eikä sovittu etukäteen,
mutta heti lähdettyänne yritän ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka ovat vastuussa
asiasta, ja yritän saada sovittua miten asia hoidetaan; tämän lisäksi yritän
sopia tapaamisen, joka tapahtuu tai ei tapahdu sovittuna päivänä tai aikana;
myös saattaa olla, että kyseinen vastuuhenkilö ei vastaa puhelimeen, jolloin
menemme etsimään tätä ilman sovittua tapaamista, ja joko löydämme tai
emme löydä häntä; jos tapaaminen tapahtuu, voi olla, että vastuuhenkilö harmittelee sitä, ettei tiennyt teistä etukäteen, koska muuten olisi voinut valmistella materiaaleja jo etukäteen; voi olla ettemme löydä kyseistä henkilöä vielä
muutamaan viikkoon; ei, ei teidän tarvitse lähettää sähköpostia, kyllä saamme jossain vaiheessa yhteyden puhelimitsekin. – Kaikki menee hyvin ja tulette saamaan hyviä arvosanoja.

JÄIKÖ KYSYTTÄVÄÄ? Tiedämme vielä paljon enemmän kuin mitä tähän
oppaaseen kirjoitimme, joten jos kaipaat vinkkejä tai apua Novi Sadiin tai
Serbiaan liittyen, lähetä viestiä tai nykäise hihasta!

Reetta Eriksson, Emma Thitz, Jussi Liukas
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Epätyypillinen työsuhde
Heikki Simola

J

Joulukuun alussa jäin eläkkeelle työsuhteesta, joka lähes yhtäjaksoisena kesti
kuukautta vaille 35 vuotta. Tuona aikana virka ehti vaihtua työsuhteeksi, nimike tutkijasta erikoistutkijaksi ja lopulta yliopistonlehtoriksi, ja työpaikkakin
Karjalan tutkimuslaitoksesta parin vaiheen jälkeen ymp.bio-laitokseksi. Työnantaja ennätti muuttua Joensuun korkeakoulusta ensin Joensuun ja sitten Itä-Suomen
yliopistoksi. Työhuoneeni kuitenkin on koko ajan pysynyt Naturan kolmoskerroksessa, ja kuukausipalkka juossut lyhyitä virka-ja vuorotteluvapaita lukuun ottamatta
säännöllisesti. Työhistoriani on siten ollut onnekas, ja nykymaailmassa jo aivan epätyypillinen.
Vaikka opiskelin Helsingissä ja siellä väittelinkin, on tämä nykyinen UEF ollut elämäni yliopisto, Universitas, Alma mater.

Työtovereilta eläkelahjaksi saatu villapaita –tummaneidonvaippa pukee vaariakin.
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Tulin taloon tammikuussa 1981, kun nykyinen Natura-rakennus oli juuri valmistunut, silloisen Martikkalantien (Yliopistokadun) kampuksen ensimmäisenä rakennuksena. Peruskiven oli pari vuotta aiemmin muurannut presidentti Urho Kekkonen.
Joensuun korkeakoulu oli perustettu ennen kaikkea opettajankoulutusta varten, jonka
vuoksi siihen kuului erillisenä tutkimusyksikkönä Karjalan tutkimuslaitos kolmine
osastoineen. Monitieteisen tutkimuslaitoksen organisaatiota ja tutkimusprofiilia olivat keskeisinä luomassa kaksi pohjoiskarjalaissyntyistä visionääriä: pitkäaikainen
rehtori Heikki Kirkinen ja Ekologian osaston perustamisesta alkaen yksikön johtajana ja vanhempana tutkijana toiminut Jouko Meriläinen. Tutkimuslaitos on edelleen
olemassa, mutta sen ekologian osasto on sulautettu biologian oppiaineeseen. KTL:n
ekologian osastoon minut siis nimitettiin paleoekologian tutkijaksi, kun edeltäjäni
Pertti Huttunen oli siirtynyt biologian laitokselle.
Olin käynyt Joensuussa jo 70-luvun puolella pariin kertaan vierailevana opettajana
Kimmo Tolosen vetämillä paleoekologian kursseilla. Biologian laitos toimi tuolloin
vielä vuokratiloissa Niinivaaran koululla, ja Karjalan tutkimuslaitos kokonaisuudessaan Pielisjoen linnassa, jossa myös me vierailijat saimme majoittua. Pielislinnan
kellarikerroksessa majoittuivat myös korkeakoulun siviilipalvelusmiehet, joten tilaa
(entisessä suojeluskunnan ja sotilaspiirin esikuntarakennuksessa) nimitettiin demilitarisoiduksi vyöhykkeeksi. Vuorollaan Joensuussa sivaria suorittivat myös kaksi
maineikasta opiskelu- ja kurssitoveriani, Ilkka Hanski ja Esa Ranta – molemmat sittemmin ekologian professoreita Helsingin yliopistossa, ja molemmat jo edesmenneitä. Siviilipalvelus ei meritoinut lahjakkaita mutta poliittisesti radikaaleina tunnettuja
tutkijoita jatkopesteihin Joensuussa, joten he joutuivat hakeutumaan muualle, Esa
aluksi Uppsalaan ja Ilkka Oxfordiin. Molemmat osallistuivat sittemmin Joensuussa
muutaman vuoden välein järjestettyihin ekologian tutkimuksen Pakolaisseminaaritapahtumiin, joiden erikoinen nimi viittaa juuri noihin nuivan rekrytointihistorian
vaiheisiin.
Aika 1970-80-lukujen taitteessa oli monin tavoin suotuisaa yliopistouran kannalta,
koska korkeakoululaitos oli voimakkaasti laajenemassa, samoin tutkimusrahoitukseen panostettiin. Omia opinnäytteitäni pääsin tekemään Lammin biologisen aseman
upeaan tutkijayhteisöön. Vuonna 1972 Lammilla käynnistynyt Pääjärvi-projekti oli
peräti ensimmäinen uudistetun Suomen Akatemian rahoittama laajempi tutkimushanke, joka työllisti parikymmentä opiskelijaa järviekosysteemin toiminnan kokonaisvaltaiseen kartoittamiseen. Pääjärvi-projektin yhtenä jatkeena käynnistyi pienen
eutrofisen Lovojärven tutkimus, johon pääsin mukaan yhtenä kuudesta graduntekijästä. Omalle osalleni tuli sedimentaatioprosessin ja sitten sedimenttikerrostumien
selvittäminen. Onnekkaasti juuri tuolloin havaittiin, Matti Saarniston Kanadassa oppiman jäädyttävän näytteenottomenetelmän avulla, että syvän ja pysyvästi kerrostuneen eli meromiktisen Lovojärven pohjalieju on vuosikerrallista. Lustosedimentin
löytymistä kuvaavaan julkaisuun (Saarnisto, Huttunen, Tolonen 1977) en päässyt
38

mukaan, mutta oman sedimentaatioaineistoni avulla pystyin osoittamaan, että planktonpiilevien vuosisukkessio todellakin tallentuu siistiin järjestykseen kunkin vuosiluston rakenteeseen. Siitä sain aikaan mukavan gradun sekä neitsytjulkaisuni (Simola
1977), joka yli sadalla siteerauksella on edelleen eniten viitattu tuotokseni. Kuraa
uurtavat lustoliejututkimukseni toivat minut sitten Joensuuhun, ja tuottivat myös
väitöskirjan keväällä 1983.
Joensuun paleolimnologia oli tuolloin kansainvälistä huippua etenkin Meriläisen ja
Huttusen sedimentin piileväyhteisöjen monimuuttuja-analyysien kehitystyön ansiosta. Vesien happamoituminen oli havaittu ongelmaksi, jonka syitä ja vaiheita ei kuitenkaan aktuaalisen seurantatiedon puutteessa kyetty varmuudella arvioimaan. Kvantitatiivinen paleolimnologia todisti teollisuuden rikkipäästöt ongelman aiheuttajaksi,
ja johti päästöjen tiukkaan rajoittamiseen maailmanlaajuisesti. Samaa metodiikkaa
on sittemmin kehitetty menestyksellisesti muidenkin ympäristömuutosten takautuvaan jäljittämiseen.
Omissa tutkimuksissani keskityin pitkälti nimenomaan lustoliejuihin, joiden avulla
menneitä ympäristöoloja, sekä saastumisen että esimerkiksi maankäytön ja maanviljelyn historiaa voidaan tarkasti jäljittää ja ajoittaa. Pitkäaikaisena ja tärkeänä työparinani toimi Elisabeth ’Muumi’ Grönlund, joka aloitti graduntekijänä 80-luvun alkupuolella ja sai 1995 valmiiksi arvokkaan väitöskirjan itäsuomalaisen asutuksen historiasta vuosikerrallisten järvisedimenttien siitepölyanalyyseihin perustuen. Hänen
aloitteellisuutensa niin tutkimusaiheiden kuin yhteistyökuvioiden kehittäjänä sekä
rahoituslähteiden löytäjänä täydensi aivan olennaisesti omaa varsin flegmaattista ja

Pauli Haimi ja kirjoittaja vauhdissa Äänisen Kontupohjanlahdella. (Kuva Olavi
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mukavuudenhaluista hengenlaatuani. Ratkaisevasti Muumin ansiota on, että asutusja viljelyhistorian tutkimuksemme laajenivat niin Värmlannin suomalaismetsiin kuin
Venäjän puolelle luovutetun Karjalan ja Itä-Karjalan maille, sekä myös muualle Suomeen Etelä-Karjalaa, Hämettä ja Satakuntaa myöten. Samoin hänen ansiotaan on
ollut useamman gradulaisen rekrytointi paleoekologian aiheisiin. Valitettavasti vain
Muumin tutkijanura oli lähes pelkästään apurahaprojektien varassa, ja siten pysyvästi
epävarmalla pohjalla. Vuonna 2010 hän kyllästyi prekariaan, lähti Turkuun auskultoimaan, ja sai sitten Etelä-Pohjanmaalta opettajan viran, jota ilmeisen tyytyväisenä
hoitaa.
Itse olen voinut suuressa määrin käyttää akateemisesta vapautta omien tutkimusaiheitteni valinnassa, ja puuhannut siinä sivussa kaikenlaista muutakin, kuten luonnonsuojelun järjestötoimintaa, Karjalaisen kolumneja jne. Opetusta oli urani alkuvaiheessa hyvin vähän, mutta vuosien mittaan aina enemmän, ja lehtoraatissa jo lähes
kokopäiväisesti. Siitäkin olen nauttinut, aivan amatöörinä, vailla mitään pedagogista
koulutusta. Useita vuosia luennoin Ihmislajin ekohistoriaa (Human ecohistory), joka
itseäni kiinnostaa. Muistaakseni luentosarja oli aika suosittu, mutta jossakin vaiheessa se piti lopettaa, kun opetusta järjestettiin teemallisiin kokonaisuuksiin, eikä tällainen maailmoja syleilevä aihepiiri mihinkään sopinut. Mekrijärven kenttäkurssit ja
muutama pitempi retkeily, kaksi kertaa Ruijaan ja kerran Vienanmerelle, ovat itselleni olleet ehkä kaikkein antoisimpia. Kenttäopetuksen alasajo onkin se mikä itseäni
eniten murehduttaa, yliopistojen yleisen taloudellisen kurjistumisen ohella.
Helsingissä kasvaneena ja kouluni käyneenä olen aina ollut niin kutsuttu
’junantuoma’. Yliopiston monitaustaisessa työyhteisössä tämä onneksi ei ole ollut
ongelma. Joensuussa syntyneet ja murteen hallitsevat tyttäreni, samoin ensimmäinen
lapsenlapsi, ovat aidosti pohjoiskarjalaisia. Hauska muisto itselläni on tilaisuudesta,
joskus 80-luvun lopulla, johon Heikki Kirkinen toi muutaman ranskalaisen toimittajan tutustumaan karjalaisuuteen ja yliopistoon. Jotakin laitoksen juhlaa vietettiin
Pursiseuran huvilassa Hasanniemessä, varmaankin aika eksoottisesti, kauniina kevättalven päivänä Pyhäselän valkeana hohtavan jäälakeuden äärellä. Toimittajat haastattelivat vähän minuakin, ja kyselivät taustoja, jolloin yritin selittää, että en ole ollenkaan paikallisia, johon Kirkinen kuitenkin totesi: "Mais il est complettement carelianisé", eli että hän on kyllä täydellisesti karjalaistunut. Tuntui aika mukavalta ja
jäi mieleen.
Edellä viitattu mukavuudenhalu – vai laiskuuttako lienee – ohjasi minut alun perin
sedimenttien pariin, siis tutkimaan varsin pysyviä luonnon rakenteita, joita ei tarvitse
säännöllisesti tai määräajoin käydä havainnoimassa, toisin kuin useimpia elävän
luonnon ilmiöitä. Riittää kun kerran käy hakemassa näytteet, ja tutkiskelee niitä aikansa. Ja jos ei nyt juuri ehdi tai viitsi, niin tavara on paikallaan tallessa vielä ensi
vuonnakin.
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Tieteellisen urani loppulaukassa olen siirtynyt vedestä maalle ja ekosysteemitutkimuksen piiriin. Akatemian rahoittamassa projektissani 2009-2011 selvitimme metsäojitettujen turvemaiden hiilitasetta. Aikaisemmat suomalaiset tutkimukset ovat usein
antaneet hämmentäviä tuloksia, että ojitus näyttäisi lisäävän turpeen kasvua eli hiilen
kertymistä. Meidän tulosten perusteella kuitenkin ojitus yleensä johtaa merkittäviin
hiilipäästöihin. Samaa asiaa olen viime vuodet tutkinut myös kangasmailla: avohakkuun ja maanmuokkauksen vaikutusta metsämaan (podsolin) hiilitaseeseen. Iso aineistoni, Hankonimeltä Enontekiölle, kerättynä luonnonsuojelualueiden ja muiden
vanhan metsän kuvioiden ja niihin välittömästi rajautuvien avohakkuualojen maaperästä osoittaa, että nimenomaan maanmuokkaus pysyvästi vähentää maaperän hiilivarastoa. On sinänsä ymmärrettävää, että Akatemia ei myöntänyt rahoitusta näin
alkeelliseen tutkimushankkeeseen, joka ei täytä mitään keskeisistä rahoituskriteereistä (uudet innovatiiviset menetelmät, kansainvälinen yhteistyö sekä jatkokoulutus –
ainoana analyysinä kuivattujen maanäytteiden hehkutuskevennys; kansainvälisesti
tuskin ketään kiinnostaa pohjoisen havumetsän maaperän muokkaus, joka on melkein yksinomaan suomalainen käytäntö; edes graduksi en viitsinyt tarjotella 4000
maaperänäytteen jauhamista ja hehkutusta, vaan tein homman pääosin itse). Näytteitä keräsin viiden kesän aikana,
usealla lomareissuilla ihmeellisen
ymmärtäväisen vaimoni Annin
avustuksella. Mustikoita ja suppilovahveroitakin saatiin talteen
jonkin verran. Kangasmaita käsittelevä julkaisu on parhaillaan
arvioitavana ja tuloksia kävin
vastikään esittelemässä FAOn
symposiossa Roomassa (Simola
2017). Yhdessä nämä aineistot
vievät melko lailla pohjaa niiltä
metsien hiilitaseluvuilta, joita
Suomi virallisesti raportoi kansainväliselle
ilmastopaneelille
(IPCC), ja joiden mukaan maamme metsät toimivat merkittävänä
hiilinieluna. Jotakin polemiikkia
tästä ehkä vielä syntyy.
Eläkkeelle olen siirtynyt varsin
onnellisena, toki vähän haikeana.
Kirjoittaja kuvauttaa itseään mielellään itseään paksumpien puiden rinnalla. (Kuva Anni
Simola, Kevon kanjoni 2011.)
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Viime vuosina alkoi tietynlainen alakulo sekä työn että työpaikan suhteen hiipiä mieleen, vaikka olen koettanut sitä selittää vain omasta ikääntymisestä johtuvaksi. Kautta historian ovat vanhat kääkät valittaneet aina samaa: minun nuoruudessani kaikki
oli paremmin. Ihan objektiivisesti on laitosten talous kyllä kurjistunut ja henkilöstön
työtaakka kasvanut. Joensuun korkeakouluun tullessani taloustilanne oli jopa epätodellisen hyvä, koska nuoria korkeakouluja tuettiin vuosikaudet kehittämisrahoilla,
jotka sitten aikanaan loppuivat. Uusi yliopistolaki muutti tilannetta peruuttamattomasti, universitas runnottiin tavallisen verstaan muottiin, tuotantolaitokseksi. Myös
demokratia on nitistetty, laitos- ja tiedekuntaneuvostot ja hallitus on joko lakkautettu
tai riisuttu päätösvallattomiksi. Alma mater, lempeä äitimme, on melko lailla henkitoreissaan. Surkea osoitus muuttuneesta tilanteesta on, että yliopistomme rehtori on
antanut nimittää itsensä Elinkeinoelämän keskusliiton hallitukseen. Siellä hän ei
suinkaan edusta Itä- Suomen yliopistoa, saati maamme yliopistolaitosta, vaan EK:n
nettisivujen mukaan Suomen yliopistotyönantajat ry:tä. Toisin sanoen rehtorimme ei
enää olekaan yliopistoyhteisön omasta keskuudestaan valitsema instituution edusmies, vaan asemoi itsensä jonkinlaiseksi yrityksen toimitusjohtajaksi. Tulisiko rehtori-nimityksestä kokonaan luopua, jos TJ/CEO kuvaa toimenkuvaa paremmin? Onneksi minun ei tarvitse sitäkään asiaa murehtia.
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BiTa - Teoriassa

O

On kaunis huhtikuinen perjantai. Jouko Joensuun biologian opiskelijoita on järjestäytynyt sievästi parijonoon naturan parkkipaikalle. Bussi saapuu ja kaikki kulkevat sulassa sovussa sisään täyttäen bussin järjestelmällisesti takaa eteen. Edessä on nautinnollinen matka opiskelutoverien kanssa kohti Jyväskylän BiTaa.
Matkaa on kulunut jo jonkin aikaa kunnes monen mieleen hiipii outo tunne
että jotain on vialla. Tottahan se, kukaan ei ole vieläkään aloittanut perinteikästä matkalaulua. Niinpä päätämme kajauttaa sopusoinnussa
kauniin matkavirren pariinkin kertaa jotta saadaan jokainen oikein
kunnolla matkatuulelle. Loppumatka sujuukin hymysuin ja
toisia kunnioittavasti jutellen.
Perille saapuessamme meitä odottaa vastaanottokomitea.
Pääsemme kaikki esittelemään itsemme heille henkilökohtaisesti jonka jälkeen he ohjaavat meidät tarkkaan toiveitamme vastaaviin huoneisiin. Levähdämme hetken rauhallisissa ja hyvin
hiljaisissa huoneissa ennen
kuin lähdemme koko tapahtuman aloittaviin kutsuvierasjuhliin. Pukeudumme asianmukaisesti ja matkustamme
juhlapaikalle asiaankuuluvalla tavalla – hienon auton kyyditsemänä.
Juhlissa meidät otetaan riemulla vastaan ja pääsemme tekemään tuttavuutta mitä ilahduttavimpien persoonien kanssa. Pääsemmekin pikimmiten
esittelemään rakkaan ainejärjestömme ja annamme Jyväskylän edustajille pienen lahjamme jota he arvostavat suuresti. Aika lentää kuin siivellä
DJ:n pyöritellessä tilanteeseen vain parhaiten sopivaa musiikkia ja onkin
jo melkein juhlien lopettamisen aika. Meillä on kuitenkin vielä yksi lahja
annettavana, nimittäin tarkkaan koreografioitu jumppaesityksemme, perinteikäs testosteroni. Juhlien jälkeen palaamme iloisina ja hyvävointisina majoitukseemme ja käymme
nukkumaan pehmeille patjoille nauttien yön hiljaisuudesta.
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Aamulla nousemme taas hyvin levänneinä ja pirteinä uuteen
aamuun. Kaikki voivat hyvin ja lähdemmekin hiljalleen aamupalalle. Aamiaiskattaus ylittää kaikkien odotukset ja jokainen syö itsensä kyllääksi mitä maittavimmalla aamiaisella.
Vielä virkistävä siistiytyminen ja olemmekin valmiita lähtemään Jyväskylän yliopistoa päin.
Saavumme kampukselle keväisten lintujen laulujen saattelemana lämpimän
auringon hyväillessä ihoamme. Kampus on hyvin kaunis, muttemme kerkeä
katselemaan sitä nyt, sillä olemme menossa seuraamaan luentoja. Jyväskylän parhaat professorit ovat lupautuneet luennoimaan toinen toistaan
kiinnostavammista aiheista ja seuraamme tarkkaavaisesti jokaisen minkä
suinkin kerkeämme. Luennot ovat hyvin opettavaisia ja jokainen professori ansaitsee mitä suurimmat aplodit.
Tiedonjanon täytettyämme matkaamme sivistyneenä ryhmänä ravitsemaan itsemme yliopiston ruokalassa ennen seuraavaa ohjelmanumeroa. Tällä kertaa on luvassa kaupunkiin
tutustumista jalan, joten onkin hyvä että saamme yliopistolta oikein maittavan ja tukevan lounaan.
Lähdemme tutustumaan Jyväskylän kauniiseen kaupunkiin vieläkin kauniimmassa säässä ja pääsemme samalla suorittamaan erilaisia tehtäviä
ympäri kaupunkia. Sivistyneet Jyväskylän opiskelijat ovat sijoittautuneet
keskeisiin paikkoihin ympäri kaupunkia ja meillä on erittäin
hauskaa kiertäessämme kaupunkia tehden tieteellistä osaamista vaativia, haastavia tehtäviä. Vaikka tehtävät ovat haastavia,
on joukkueemme ylivoimainen ja saamme joka tehtävästä ennätyspisteet.
Maaliin saavuttuamme olemme ensimmäisiä ja voitamme leikkimielisen kilpailun, mutta päätämme lahjoittaa palkinnon jalomielisesti heikommin pärjänneille Hyeenoille.
Kaupunkiin tutustumisen jälkeen alkaa seuraavat kutsuvierasjuhlat. Aikaa
juhlien alkamisen ja tutustumisen loppumisen välillä on hyvin vähän joten
emme kerkeä käydä huoneessa siistiytymässä. Vaikka
kävely onkin uuvuttanut montaa meistä, päätämme kuitenkin mennä juhliin vähäksi aikaa kohteliaisuuden nimissä. Juhlat ovat mitä hienoimmat juhlat joita olen
koskaan nähnyt ja nautimme joka hetkestä täysin siemauksin. Tutustumme jälleen mitä mukavimpiin henkilöihin ja poistumme juhlista ajoissa.
45

Juhlista suuntaamme suoraan huoneeseen, jossa vähän aikaa kertaamme
päivän tapahtumia muistellen kuinka kivaa kaikki on ollut. Yö sujuu jälleen
mitä parhaiten, unien vallatessa mielemme ja hiljaisuuden hivellessä yötä.
Kaikkialla on niin rauhallista vielä pitkään aamullakin että vain lämmittävät
auringonsäteet herättävät meidät yksi kerrallaan. On jo sunnuntai, siis
kotiinpaluun aika.
Aamutoimet sujuvat esimerkillisesti ja keskustelemme vieläkin edellisestä illasta ja kuinka hyvä olo jokaisella on. Aamiaisen jälkeen autamme
muutamaa liikuntarajoitteista eläkeläistä portaissa ja saamme kehuja niin
heiltä kuin ohikulkijoiltakin. Kello lähentelee puoltapäivää ja kokoonnumme jälleen siistiin parijonoon odottamaan bussiamme, joka saapuu täsmälleen ajallaan. Kaikki on kunnossa ja lähdemme takaisin Joensuuhun.
Matkan aikana muistelemme kaikki yhdessä Jyväskylän BiTaa ja kaikkea
hienoa jota saimme kokea siellä. Jokaiselta löytyy ikimuistoisia kohokohtia ja reissu oli kaikkien mielestä erittäin onnistunut. Vaikka matkat usein
väsyttävät, kukaan ei malta nukkua bussissa, vaan kaikkien päällä on syvä
tyytyväisyyden tunne.
Joensuuhun päästessämme poistumme kaikki siististi bussista ja auringon
lämmittäessä sekä lintujen laulaessa toteamme vielä yhteen ääneen
”Paras BiTa ikinä!”
Tyytyväinen BiTa-matkaaja

Vili Villus, joka näyttää mölkyltä, koska motivaatio.
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NÄKYUNI

S

Seisoin aavan suon laidalla auringon luodessa polttavia säteitä päälleni.
Katseeni vaelsi yli maiseman osuen johonkin, joka kiilsi horisontissa.

Lähdin kulkemaan sitä kohti. Suo oli kuivumassa ja kutsui luokseen auttajaa. Jokaisella askeleella kärsivät rahkasammaleet tarrautuivat jalkoihini, vetäen niitä puoleensa. Turve etsi tuskissaan pelastusta.
Kun saavuin suon laidalle, näin edessäni valtavan John Deere –traktorin, jonka perään oli kiinnitetty rumpujyrsin. Traktorin ohjaamossa istui työhaalariin ja Hankkijalippalakkiin pukeutunut hahmo. Se oli Jeesus.
Vapahtaja käänsi avainta suuren vihreän traktorin virtalukossa ja voimakkaasti ärähtäen laite käynnistyi. Peitin korvani varjellakseni niitä jylinältä, joka repi ilmaa Messiaan ohjatessa voimallisen työkoneen suolle. Maailma täyttyi turpeen ja pakokaasujen tuoksusta Hänen irrottaessa turvemattoa suon pinnasta, ja niin sammaleet väistyivät jyrsimen tieltä Karitsan ylittäessä suota paripyöräisellä traktorillaan.
Äkkiä työkoneen ääni vaimeni ja tuli aivan hiljaista. Kuulin viereltäni vaimean tö-

mähdyksen Kristuksen astuessa ohjaamosta alas, käännetylle turvematolle. Auringon
liekehtivät säteet kuivattivat turpeen ja se kerättiin turveperävaunuihin auringon laskiessa. Kun vaunut oivat lähteneet Ihmisen Poika sanoi ”Se on täytetty.” ja taivaasta
laskeutui ylistystä laulava lintujen parvi. Sammakot, vesimyyrät ja sudenkorennot
yhtyivät piiriin ja aloittivat villin tanssin kuolevan suon muistoksi. Laskeva aurinko
värjäsi kaiken punaiseksi ja lämmin, hyvä olo täytti kaikki elolliset.
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Seuraa Nakkisitsejä myös FB:ssä!
48 Tykkää jos oot vähän nakki!

