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Perinteiset onnittelut  

  
Näinä säädyttömyyden aikoina, kun dosentit bilettävät ja koppi on lukittu 

Shrödingerin laatikkoon, on jokaisen aika kohdata pelkonsa ja kysyä itseltään 

ihmiskuntaa kautta aikain piinannut kysymys: ”Eikö mikään ole enää pyhää?” 

Vaihtoehtoisesti voidaan muotoilla tuo sangen helposti kumottavissa oleva 

probleema ytimekkäämpään ja globaalisti samaistuttavampaan muotoon: ”Mitä 

vittua?”   

Rakkaat kampamaneettini, tällaisina aikoina on tehtävä jeesukset: mentävä 

temppeliin ja alettava raivoamaan kuin kuusi miljoonaa virtahepoa allasbileiden 

loputtua. Tahi sitten voimme voidella itsemme sokeain marsujen öljyllä ja laulaa 

nakkilauluja tarttuen vierustoveria tiukasti olasta. Jälkimmäistä toimintamallia ei 

yleisesti suositella, sillä tiukan otteen saaminen ei öljyämisen jälkeen ole lainkaan 

taattua.  

Koska lähistöllä ei satu sijaitsemaan yhtään temppeleitäkään, päätimme Halon 

toimituksessa* tukeutua perinteisiin. Niinpä viime vuosina vallinneen kaverillisen 

Jouluhalko-otsakkeen sijaan tämän lehden nimi on sen virallinen nimi (Halolla 

päähän, jos ette tienneet. Ja jos et tiennyt, vaikket ole fuksi, suksi suolle**). Lisäksi 

tässä numerossa on jatkumoa parin vuoden ajan kestäneelle Villuksen 

kalenteriperinteelle, tosin pienin muutoksin. Pienet muutokset on kuitenkin peitetty 

mielenrauhan takaamiseksi. Silmien syöpyminen on silti vakava uhka, ja 

huomautamme, ettei Mikrovillus ry korvaa menetettyjä aistimia. Muitakin perinteitä 

vuosien varsilta on tähän numeroon upotettu, ja niitä eniten bongaavalle onkin 

luvassa.. tuota.. varsin tylsä ilta…  

Pitemmittä jaaritteluitta, onnea Halolle. Olet paikkasi (Villuksen arkistoissa?) 

ansainnut.  

Käykäähän toverit bilsarit kimppuun.  

 

Jussi Vesamäki, päätoimittajanne  

*Päätoimittajan pää, nk. The Head  

**Varo mylläämästä turvetta ja bongaa pikkukarpalo (Vaccinium microcarpum)  
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Puheenjohtajan tervehdys  

Ennen kuin hän poistui keskuudestamme, erakoksi kaukaisille vuorille pohtimaan 

biologian syvimpiä saloja ja ratkaisemattomia mysteereitä, hän lausui seuraavat 

profeetalliset sanat: ”Yksi meidän joukostamme on nouseva Jesseksi Jessen paikalle. 

Näin sen on oltava, ja näin se tulee olemaan.”  

Sen jälkeen tämä muuan vastavalmistunut biologi nosti laukkunsa, joka sisälsi mm. 

pipettejä, koeputkia, kasvatusmaljoja ja yhden vanhan sentrifugin, pisti 

kumisaappaat jalkaansa ja marssi ulos Naturan ovista. Minuutin jälkeen hän palasi 

noutamaan Kopin pöydälle unohtamansa lapaset ja poistui kiusallisesti uudestaan, 

kuitenkin lisäten enteelliseen sanomaansa: ”Ja nakkisitsien paikat tullaan muuten 

myymään loppuun viidessätoista minuutissa.” Kopin väki naurahti epäuskossaan.  

Kesä teki loppuaan ja syyskokous lähestyi. Fuksit olivat saapuneet ja vanhukset 

palanneet Naturan kotoisiin tiloihin. Kaikki tuntui olevan kohdillaan, mutta pinnan 

alla iti monen mielissä epävarmuuden siemen. Viime vuonna olivat syysexcut jääneet 

välistä. Järjestettäisiinkö niitä tänä vuona? Ja hei, tänä vuonnahan on Joensuun aika 

isännöidä BiTa. Tuleeko se onnistumaan? Joudummekohan tänä vuonna luopumaan 

Kopista? Pärjäävätköhän fuksit varmasti, entä jaksavatko vanhukset? Kuka voisi 

johtaa villuksia tällaisena myllerryksien ja epävakauden aikana?  

Oli syyskokouksen aika. Parisen kymmentä villusta istuutui talvipuutarhan pöytien 

ääreen. Ilmapiiristä pystyi havaitsemaan lievän hermostuneisuuden, sillä selvää 

ehdokasta puheenjohtajan manttelin perijälle ei ollut vielä tullut ilmi. Kun kysyttiin 

vapaaehtoisia, ei käsiä noussut. Kaikki katselivat toisiaan hiljaisuudessa.  

”Ehdottaisin Jesseä.” olivat suurin piirtein ne sanat, jotka rikkoivat hiljaisuuden. No, 

niin sen oli oltava, ja niin se tuli olemaan. Jo toinen Jesse puheenjohtajana peräkkäin, 

ja kolmas viimeisen kuuden vuoden aikana.  

Siitä se sitten lähti. Alamäki ja turmio. Tai sitten ei. Mitä jos tämä vuosi olisikin 

sellainen, jonka aikana me toteutamme puolitiehen tai suunnitelman tasolle jääneitä 

projektejamme, itse kukin ja yhdessä. Vuosi, jonka aikana opimme biologiasta esim. 

kaiken. Ja mikä ehkä tärkeintä, juhlimme ja järjestämme tapahtumia, vaalimme 

perinteitämme ja mahdollisesti aloitamme uusia, vietämme aikaa yhdessä iloiten. 

Näin saamme voimia pakertaa, luomme mahdollisuuksia oppia ja työskennellä 

yhdessä, ja rakennamme parempaa Mikrovillusta.  

Jesse III Taistelija, Mikrovilluksen hallitsija, Naturan suurruhtinas, kahleiden 

katkaisija ja lohikäärmeiden äiti  
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Ekskuilijoiden alkoholi-infektiolle altistavat tekijät  
Miiksmans, H.J. – Halko-instituutin erikoistutkija  

  

Johdanto  

Alkoholit (Alcoholia) ovat varsin huomattava, joskin puutteellisesti tunnettu 

nykyihmisen (Homo sapiens) loisorganismien ryhmä.   

Suuri osa niiden ruumiista on lähes nestemäistä erilaistumatonta peruslimaa, jota 

peittää vaihtelevista ainesosista muodostunut kuori. Morfologia muistuttaa eniten 

kuoriameeboja (Thecamoebia), joskaan nämä eivät ole todennäköisesti ole läheistä 

sukua alkoholeille. Alkoholien kuoret muodostuvat luonnossa runsaina esiintyvistä, 

joskin vaihtelevista materiaaleista.   

Kuoren kolme yleistä päätyyppiä poikkeavat suuresti materiaaliltaan ja 

ominaisuuksiltaan. Osa kuorista muodostuu ilmeisesti korkeassa lämpötilassa tai 

tuntemattoman kemiallisen prosessin myötävaikutuksesta sulaneista 

silikaattimineraaleista ja muodostavat kovan, mutta amorfisen kerroksen. Toinen 

päätyyppi on puhdasta alumiinia ja huomattavasti ensin mainittua kevyempi sekä 

ohuempi. Kolmas yleinen tyyppi on polymerisoituneista orgaanisista hiilivedyistä 

muodostunut sitkeä ja niin ikään kevyt kuori. Oleellisin yhtenäisyys eri kuorityyppien 

välillä on vaillinnainen lieriömäinen säteittäissymmetria. Kuoren morfologia ei 

myöskään ole tiukasti lajityypillinen, vaan heijastelee enemmänkin kunkin 

alkoholilajin luontaisessa kehittymisympäristössä vallitsevia olosuhteita.   

Alkoholien mystisten 

lisääntymistottumusten takia 

varhaisista kehitysvaiheista ei 

ole luotettavaa tutkimustietoa. 

Arvellaan kuitenkin, että 

alkoholi kasvattaa kuorensa 

täysimittaiseksi jo varhaisessa 

vaiheessa ja imee sen sisään 

ympäristöstään vettä, 

hiilihydraatteja sekä muita 

yhdisteitä. Alkoholien energian- 

tuotanto kuoren sisällä on anae- Kuva 1. Alkoholin (vas.) ja kuoriameeban (oik.) 

robista, jonka seurauksena pe- morfologian vertailu.  
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ruslimaan kertyy vähitellen etanolia, jonka pitoisuus täysikasvuisessa alkoholissa on 

lajityypillinen: tavallisesti 5-40 % mutta enimmillään noin 80 %. Lisääntymiskykyisten 

alkoholien perusliman koostumus on tiukasti lajityypillinen, ja tämänhetkisen 

tutkimuksen valossa etanolin uskotaan laukaisevan lisääntymiskierto, kun pitoisuus 

ylittää kynnysarvon.  

Ainoa tunnettu isäntälaji on ihminen, johon vapaana elävät alkoholit usein 

kiinnittyvät avustettuna erityisistä ihmisyhdyskuntien läheisyydessä sijaitsevista 

tarttumayhdyskunnista, joissa saattaa esiintyä valtavia biomassoja vaihtelevia 

alkoholilajeja. Isäntään kiinnittymisen jälkeen alkoholi saattaa pysyä inaktiivisena 

jopa vuosia. Jonka jälkeen alkoholi siirtää peruslimansa ihmisen 

ruoansulatuskanavaan. Tämä edellyttää, että isäntä aukaisee suojakuoren ja juo 

perusliman, joka todennäköisesti edellyttää monimutkaista manipulaatiota.   

Alkoholin lisääntymiskierron onnistuminen riippuu sekä isännän käyttäytymisestä, 

että laajemmasta isäntälajin kulttuurista, joka altistaa yksilöitä alkoholitartunnalle. 

Kulttuurin manipuloimista pidetään yleisesti alkoholien merkittävimpänä 

avainsopeumana, jonka avulla ne ovat levinneet lähes kaikkialle, missä ihmisiä 

esiintyy.   

Akuutti alkoholi-infektio saa aikaan monia muutoksia isännän käyttäytymisessä ja 

elintoiminnoissa. Tämä tulee usein huomattavasti sosiaalisemmaksi, mikä lisää 

muiden isäntälajin yksilöiden saamaa kulttuurivaikutusta. Infektion vaikutuksesta 

isäntäeliö juo todennäköisemmin lisää peruslimaa, minkä seurauksena alkoholin 

kuori tyhjenee usein täysin ja isäntä aloittaa usein välittömästi uuden alkoholiyksilön 

perusliman juomisen. Infektio etenee ja sen vaikutukset muuttuvat 

voimakkaammiksi tavallisesti 

niin kauan kuin isäntä juo lisää 

alkoholeja. Vaikka akuutti 

alkoholi-infektio onkin 

ohimenevä ja suhteellisen 

vaaraton tila, useamman 

tunnin jatkuvan infektion 

aikana alkaa tavallisesti esiintyä 

harkinta- ja henkisten kykyjen 

alentumista, mikä tekee 

isännästä alttiin 

elämänlaatuaan Kuva 2. Voimakas alkoholi-infektio on alentanut kroonisesti 

alentavalle toiminisännän elämänlaatua  
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nalle. Tämä altistaa isäntää edelleen uusille alkoholi-infektioille, sillä kiinnittyvien 

alkoholien määrän ja isännän elämänlaadun välillä on havaittavissa selvä 

negatiivinen korrelaatio. Toistuvat infektiot näyttävät ajavan isännän krooniseen 

alkoholismiin, johon liittyy tyypillisesti voimakas riippuvuus isännässä lisääntyvistä 

alkoholeista.  

Alkoholien lisääntymissyklin loppuvaihe on toistaiseksi tuntematon. On epäilty, että 

ihminen olisikin vain väli-isäntä ja pääisäntänä toimisi muut selkärankaiset. Akuutti 

infektio johtaa usein isännän oksentamiseen ja erityisesti linnut, kuten talitiainen 

(Parus major), syövät tätä mahdollista vektorieritettä. Hypoteesia on kuitenkin 

kritisoitu perustuen vähäiseen todistusaineistoon. Kuitenkin lähes kaikilla 

alkoholitutkimuksen alueilla tarvitaan lisäpanoksia, jotta kyseisen loistutkimuksen 

ekologinen merkitys ymmärrettäisiin paremmin.   

Ekskuilijat (Homo sapiens var. excuensis) kerääntyvät syysvaelluksensa aikana 

massoittain kauppoihin, joissa yhteen ekskuilijaan saattaa kiinnittyä jopa 30 

alkoholia, joiden yhteisbiomassa voi ylittää 10 kilogrammaa. Ekskuilijoiden merkitys 

alkoholin levittäjinä uskotaankin olevan huomattava.   

Tämä ihmismuoto on myös aikaisempien tutkimusten valossa altis akuuteille 

alkoholi-infektioille, mikä tekee erilaisten vasteiden mittaamisesta helppoa. 

Alkoholien ja ekskuilijoiden vuorovaikutukset ovat muihin ihmismuotoihin 

verrattuna myös erittäin säännöllisiä, sillä ekskuilijoihin kiinnittyneet alkoholit 

aloittavat lisääntymissyklinsä lähes poikkeuksetta yhden tai kahden vuorokauden 

sisällä kiinnittymisestä.  Nämä syyt tekevät ekskuilijoista hyvän alkoholitutkimuksen 

malliorganismin.  

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ekskuilijoiden ominaisuuksien vaikutusta 

kiinnittyvien alkoholien määrään ja laatuun. Hypoteesina on, että erityisesti 

sosiaalinen sukupuoli vaikuttaa altistukseen, siten että miehiin kiinnittyvät 

alkoholiyhteisöt ovat runsaampia ja monimuotoisempia. Lisäksi selvitetään 

sosiaaliseen statukseen vaikuttavien suureiden vaikutusta kiinnittyvään 

alkoholiyhteisöön, sillä altistus on voimakkaasti kulttuurivälitteistä.  

  

Aineisto ja menetelmät  

Kiinnittyneiden alkoholien määrä ja laatu mitattiin yksinkertaisella 

kyselytutkimuksella, eräästä ekskuilijaryhmästä pohjois-savolaisessa Rautavaaran 

kunnassa. Ryhmän oli havaittu vierailevan tartunnalle altistavassa kauppapaikassa 

aiemmin samana päivänä, minkä takia alkoholiyhteisöt ovat vertailukelpoisia 
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tutkimusyksilöiden välillä. Ryhmästä tutkittiin kaikki yksilöt, jotka saatiin kiinni ja 

vastaamaan kysymyksiin. Ekskuilijoiden ekologisesti tärkeän vaelluksen 

suojelemiseksi säädetty syysrauhoitus esti väkivallan käytön kyselytutkimuksen 

aikana, minkä takia lopulliseksi otoskooksi saatiin 32, joista 30:en oli kiinnittynyt 

alkoholeja.   

Kyselytutkimuksessa määritettiin seuraavat ominaisuudet: vuosikurssi, massa, 

sosiaalinen sukupuoli ja kiinnittyneiden alkoholien lukumäärä suvuittain. Kyseisiä 

ominaisuuksia ei pystynyt määrittämään epäinvasiivisilla menetelmillä ja 

tutkimuskohteiden käsittelyyn ei saatu lupaa. Kyselyn yhteydessä tutkija määritti 

kaikkien tutkimuskohteiden silmien ja hiusten värin silmämääräisesti 40 watin 

vanhan hehkulampun valossa.   

Alkoholisuvuille approksimoitiin 

vertailuluku kuvaamaan etanolin 

kokonaistilavuutta, joka on alkoholien 

lisääntymisekologian tärkein 

määrittävä tekijä. Kaljoille, siidereille ja 

lonkeroille (miedot alkoholit) luvuksi 

määritettiin 1, viineille ja likööreille 

(keskivahvat alkoholit) 6,5 ja viinoille, 

viskeille, rommeille, gineille sekä 

jalluille (vahvat alkoholit) 13.   

Isännän ominaisuuksien vaikutusta 

kiinnittyneeseen alkoholiyhteisöön 

testattiin NMDS ordinaatiolla, jolla 

moniulotteinen aineisto pahoinpideltiin kaksi- Kuva 3. Infektoituneita ekskuilijoita. 

Vaulotteiseen esitykseen. Saadulla kahden semmanpuoleinen mies juo parhaillaan 

synteettisen akselin määrittämällä pin- viineihin kuuluvan alkoholin peruslimaa.  

nalla alkoholitaksonien ja isännän ominaisuuksien 

vuorovaikutusta voitiin tarkastella.   
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Kuva 4. Kiinnittyneiden alkoholien etanolimäärä sukupuolittain. Vasemmalla 

kaikkien alkoholien vertailulukujen summa. Oikealla vertailulukujen summa 

jaettuna massalla.  

Tulokset ja tulosten tarkastelu  

Hypoteesin mukaisesti alkoholin kiinnittyminen oli huomattavasti runsaampaa 

miehillä, joihin kiinnittyi keskimäärin 30 mietoa alkoholia vastaava määrä etanolia. 

Naisten vastaava luku oli vain 18. Sukupuolien välinen ero pieneni, kun kiinnittyvien 

alkoholien yhteiset vertailuluvut jaettiin isäntäyksilön massalla, mutta alkoholimäärä 

miehillä pysyi edelleen merkitsevästi korkeampana kuin naisilla (kuva 4).  

NMDS-oordinaatiossa isännän sukupuoli (P = 0.004) ja silmien väri (P = 0.039) 

vaikuttivat merkitsevästi kiinnittyneeseen alkoholiyhteisöön (kuva 6). Miehiin 

erikoistuneita alkoholeja olivat erityisesti kaljat, rommit, viskit ja jallut. Etenkin kolme 

viimeistä olivat sidoksissa myös sinisiin silmiin. Naisspesialisteja ovat liköörit, siiderit 

ja ginit. Viinit kiinnittyvät erityisesti vihreäsilmäisiin ekskuilijayksilöihin sukupuolesta 

riippumatta. Viinat ovat oordinaation perusteella todellisia opportunisteja, jotka 

kiinnittyivät yhtä lailla kaikkiin isäntäyksilöihin ja esiintyivät yhdessä kaikkien muiden 

alkoholisukujen kanssa (kuva 5).  

Poikkeava kiinnittymisherkkyys sukupuolien välillä saattaa johtua morfologisesti 

altistavista tekijöistä, mutta toinen todennäköinen selitys on alkoholiloisinnan 

vinouttama seksuaalivalinta. Mikäli alkoholien kiinnittyminen miespuolisiin 

ekskuilijoihin lisäisi näiden pariutumistehokkuutta, näiden suhdetta voisi luonnehtia 

myös mutualistiseksi. Tästä huolimatta on mahdollista, että alkoholit ovat 

kulttuuriloisina  
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Kuva 5. NMDS-ordinaation tulokset. Alkoholisuvut on ilmaistu mustalla ja isännän 

ominaisuudet värillisellä tekstillä. Sininen väri tarkoittaa sukupuolta ja punainen 

väri silmien väriä.  

vinouttaneet nimenomaan naisten valintaperusteita parantamatta koko populaation 

kelpoisuutta. Näihin kysymyksiin vastaaminen kuitenkin edellyttäisi perusteellista 

kartoitusta altistuksen taustatekijöistä.   

Ekskuilijoiden ekologisen erityislaatuisuuden takia tuloksia ei ole syytä yleistää 

laajasti muihin ihmismuotoihin. Tästä huolimatta löydöksiä voitaneen käyttää 

nyrkkisääntönä tulevaisuudessa alkoholi-isäntäsuhdetutkimuksessa hypoteesien 

muodostamisessa. Vaikka, alkoholien haitallisuudesta ei olekaan täyttä varmuutta, 

niiden voimakas infektointikyky (tässä tutkimuksessa 94 %) tekee siitä potentiaalisen 

taustavaikuttajan kaikille ihmisten kannanvaihteluille.   
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  Fuksitervehdys 
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Ennen kuin alat lukea, haluamme varoittaa kyseisen tekstin edustavan 

kehnointa tunnettua tutkijapornoa. Näin ollen kehotamme lukijaa 

perääntymään. Teksti ei edusta Mkirovilluksen, sen jäsenten tahi kenenkään 

selvän ihmisen näkemyksiä.   

Ulkopuolisen tarkkailijan raportti Kaiken Kaavan lopullisesta 

ratkaisusta  

  
Professori Emäkasvi tutkimusryhmineen ryhtyi selvittämään luonnossa useasti 

toistuvan symmetrisyyden ja säännönmukaisuuden perimmäistä syytä. 

Huipputieteellisissä piireissä on usein spekuloitu tämän muotojen ja 

kokosuhdanteiden harmonian olevan kiistämätön osoitus ns. yliluonnollisen 

maailmankaikkeuden luojan olemassaolosta. Niinpä Emäkasvi päätti saada nimensä 

historiankirjoihin selvittämällä tämän Kaiken Kaavaksi kutsutun muodon ja 

merkityksen. On yleisesti hyväksytty teoria, että Kaava sisältäisi Jumalan todellisen 

viimeisen viestin luomakunnalleen. Tämä viesti ei ole, kuten jotkut saattavat luulla, 

Douglas Adamsin levittämän harhaopin tarjoama pahoittelu, joka on itse asiassa 

vain yritys pitää ihmiskunta pimennossa Totuudesta.  

Hankittuaan rahoituksen EU:lta väittäen tekevänsä lääketieteellistä tutkimusta 

mieskuntoa parantavista nopeavaikutteisista valmisteista ja lupaamalla lähettää 

näytteet rahoituksesta vastaaville virkamiehille, Emäkasvi palkkasi työryhmän 

selvittämään tärkeimmät tunnetut luonnolliset ja luonnottomat luku- ja 

julkkissuhteet. Työryhmän tehtävä oli mm. tutkia ihmisen ruumiinmuotojen mittoja, 

koostumuksia ja elintapojen rappiollista puolta ikään ja sukupuoleen katsoen. 

Satunnaisotannalla kohderyhmäksi valikoituivat Suomen, Ruotsin ja Italian vuoden 

2016 missit sekä Conchita Wurst. Toisen työryhmän tehtävänä oli vaientaa kaikki, 

jotka kyseenalaistivat projektin tieteellisyyden, eettisyyden tai tärkeyden.  

Vähitellen alkoivat löytyä Kaiken Kaavan tärkeimmät muuttujat, jotka näyttävät 

esiintyvän lähes poikkeuksetta kaikkialla parin sikurivodkapullon jälkeen. Näiden 

muuttujien pohjalta saatiin luotua alla esitetty kaava:  

  
jossa:  
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p=sosiaalinen paine(sosiaalinen paskal)  

V(Li)=keskivertotaloudesta löytyvän pariston litiumin tilavuus(ml)  

V=maitotölkin tilavuus(l)  

E(Ti)=energia(kcal), joka malesialaisilla lapsiorjilla kului titaanin eristämiseen 

maaperästä σ=tyydyttymättömien sidosten keskimääräinen keskiarvo 

parisuhteissa c=tutkimuksen toteuttamisessa kuluneen alkoholin 

konsentraatio(mol/pullo)  

  

Tässä vaiheessa tutkimusryhmä pyrki antamaan muuttujille jonkinsorttiset lukuarvot, 

mutta koska ryhmässä alkoi selviämisen myötä esiintyä itkua ja, tieteellisesti asian 

ilmaisten, moraalista darraa, oli välttämätöntä tyydyttävien tulosten kannalta nostaa 

nimittäjän lukuarvoa. Lopulta eräs tutkimusryhmän Phil Collinseista ehdotti, että 

lykättäisiin lukuarvojen antamista ja nimittäjää käsiteltäisiin ”toistaiseksi 

äärettömänä”. Kyseistä päätöstä seurasi eräs merkittävimmistä tutkimuksen 

löydöistä. Phil Collins#2 hihkaisi heurekansa, ja kertoi oivaltaneensa äärettömän 

nimittäjän toiseen korotettuna merkitsevän paitsi paradoksaalista dilemmaa, myös 

sitä, että lopullinen lukuarvo koputtelisi nollaa lähempää kuin Antti Tuisku, mikä 

voitaisiin tulkita maailmankaikkeuden ristiriitaiseksi mitättömyydeksi. Tästä 

yhtäkkisestä löydöksestä kimpaantuneena Emäkasvi -paitsi suurena keinumisen 

ystävänä, myös ahneena ihmishylkiönä, joka haluaa itse tehdä tieteelliset 

löydöksensä- määräsi Phil Collins#2:n lynkattavaksi.  

Lukuarvojen sijoittamisesta yhtälöön näin ollen luovuttiin. Päätöksen jälkeen ainoa 

vähääkään järkevältä tuntuva ajatus oli pyöritellä yhtälöä. Emäkasvin kehotus 

mainittuun pyörittelyyn otettiin kuitenkin kirjaimellisesti, ja jokikinen paperi ja 

muistilappu, jolle Kaava oli kirjoitettu, rypistettiin tolloksi, paperisellaiseksi. Kun 

Emäkasvi yritti selittää tarkoittaneensa esimerkiksi yhtälön pilkkomista pienimpiin 

tekijöihinsä, tutkimusryhmäläiset (ex-Collinsit, nyk. Duracellit (piristeillä oli osuutta 

transformaatioon)) avasivat tollot ja repivät ne. Tästä raivostuneena seurasi lyhyt 

mutta tehokas jäniksenmetsästyskausi á la Emäkasvi. Viimeisen tutisevan 

pupuraunion kohdalla Emäkasvi kuitenkin pysähtyi, sillä tuo surkuteltava olento oli –

toisin kuin kollegansa- alusta alkaen noudattanut esimiehensä käskyjä ja pilkkonut 

yhtälön muuttujat alkuluvuiksi ynnä poistanut jakajan potenssiluonteen. Kun 

Emäkasvi pyysi rohkeutta keräilevää tupsukorvaa lukemaan aikaansaannoksensa, 
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sillä hänen lukulasinsa olivat sillä hetkellä ”kiireellisissä tehtävissä aiheuttamassa 

lieviä epämukavia tuntemuksia kollegasi anaalisissa ruumiinosissa”, Duracellista 

limahytykäksi taantunut nuori tieteilijäjuoppo lausahti tutisten niin kuin kuka 

tahansa limahytykkä vastaavassa tilanteessa: ”Pee-vee-li-ve-ti-kolme-kertaa-sigma-

pii-kaa-per-cee-cee.”  

  

  
  

Yllättäen kuin malaria eskimolla Emäkasvi oli viimein ratkaissut Kaiken Kaavan ja 

maailmankaikkeuden luojan viimeisen viestin. Viesti voidaan ilmaista useilla keinoin, 

sillä kuten mainittu, se on kätketty kaikkialle maailman objekteihin. Sanallisesti 

ilmaisten viesti kuitenkin kuuluu: ”Peeveli veti kolme kertaa Sigmapiikaa perseesee.” 

Tutkimustulostensa lopussa Emäkasvi pohtii, että Sigma-piian kakkostempun on 

täytynyt olla peevelin kova paikka  ̶ Sigma-piialle kirjaimellisesti ̶ luojalle, kun tällaisen 

kaikkeuden pläjäytti. Aiheesta tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisää tutkimustietoa 

teorian vahvistamiseksi.  

  

 

 

Kuva 1. Kaiken Kaavan ratkaisun bileiden jatkot.  
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KÄÄPÄRALLI 2017  
Karoliina Hämäläinen  

  
  

(Kyllä, tämä on suora kopio rallin jälkeisestä tapahtumapäivityksestä, koska allekirjoittanut 

on kiireinen ihmisraunio)  

Kääpäurheilun kuningastapahtuma, Kääpäralli 2017, kisattiin lauantaina 7.10 kello 

13:27-16:00 perinteikkäästi Kuhasalossa, jossa ralli on järjestetty jo kolme kertaa 

aiemminkin. Kääpärallissa nähtiin suorastaan ennätyksellinen yleisöryntäys, kun 

peräti 23 kääpämielistä saapasjalkalaista ja kolme vähemmän kääpämielistä koiraa 

saapuivat ottamaan osaa rallihumuun. Käsinkosketeltava innostus kuohui 

osallistujajoukossa ja Twitterkelpoiset ”#Kääpäralli2017, #KääpäralliSuomi100!” –

huudot halkoivat ilmaa. Moni osallistujista kertoi preparoineensa psyykettään 

kääpärallia varten jo edellisenä päivänä, esimerkiksi lukemalla neljästi läpi arvossa 

pidetyn T. Niemelän kirjoittaman kääpäraamatun, tai uneksimalla kääpien 

määrittämisestä. Onhan henkinen valmentautuminen tässäkin urheilulajissa 

menestymisen kulmakivi.  

Äärimmäisen tiukkojen kriteerien perusteella osallistujajoukosta seulottiin viisi 

kääpäsenseitä (syn. kääpämestari, kääpäguru), joille kullekin määrättiin lähes 

umpimähkäisesti kolme joukkuejäsentä (syn. kääpämielinen pitkäaikaistyötön, 

käävänetsijäorja). Joukkueet on eritelty tämän artikkelin lopussa. Erillisenä 

joukkueena toimi KokkitiimiTM, jonka tehtäväksi lankeutui paitsi luoda hämmennystä 

varsinaisissa kääpäjoukkueissa tuomalla heille epämääräisiä organisminäytteitä, 

myös huolehtia rallin näännyttämien ihmisraunioiden ravitsemuksesta 

purkutilaisuudessa.  

Rallin lähtötaputukset kajahtivat kello 13:27 ja joukkueet säntäsivät nenä edellä 

kääpiä pursuavaan maastoon. Kilpailuhengen lietsomat joukkueet yrittivät horjuttaa 

toisten joukkueiden taistelutahtoa huutamalla näille solvauksia, kuten ”Haisee 

pohjustukselta!”. Rallissa havaittiin lähes epäurheilijamaisia keinoja, kun eräs 

joukkue huhujen mukaan olisi tarkoituksella kytistänyt toista joukkuetta ja lokkeili 

paikalle kesken kääpäin määrityksen. Asianmukainen kritiikki, muun muassa ”Mene 

sinä katsomaan vaikka tuosta noita limahiippoja, se sopii niljakkaalle luonteellesi 

paremmin”, ei ollutkaan tavatonta kuultavaa kääpäralliväen ja kääpien täyttämässä 

metsässä.  
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Kaikkensa antaneet, sateen ja hien marinoimat joukkueet saapuivat purkupaikalle 

Kalmonkatiskalle melko tarkkaan rallin loppumisajankohtaan mennessä. Muun 

ralliväen iloksi KokkitiimiTM oli valmistanut tulipesän ja asianmukaiset 

ravitsemustuotteet valmiiksi. Mikrovilluksen sponsoroimien makkaroiden ja 

perunasipulipaistoksen kadotessa nälkäisen kääpäkansan sisuksiin alkoi rallin purku 

eli havaintojen huuto. Kheeros 3D-joukkueen (24 lajia) epäonneksi koitui se, ettei 

kääpärallin järjestäjä tapahtuman alustuksessa ollut muistanut ohjeistaa 

arinakääpien määrittämisestä. Tämän vuoksi joukkueen havainto lepänarinakäävästä 

pelkistyi geneeriseksi arinakääväksi, eikä joukkue ei päässyt jaetulle kolmossijalle 

Pörristen ja Sphagnum alphan (25 lajia) kanssa.  

Kisajännitys tiivistyi rallikansan keskuudessa, kun Kääpänäiset ja Näävän Kännit 

jatkoivat kaksintaisteluaan ykkössijasta. Lajitykityksessä heijastuivat näiden kahden 

joukkueen erilaiset taktiikat: Kääpänäiset olivat pystyneet määrittämään kaikenlaista 

valkoista muhjua kääpäsenseinsä vuosikymmenien kääpäisän elämäntavan johdosta, 

kun taas Näävän Kännit oli panostanut lukuisiin helpommin määritettäviin lajeihin. 

Jälkimmäinen lähestymistapa koitui tässä rallissa eduksi, sillä Kääpänäiset saivat 

kakkossijan 33 lajilla ja NK kiilasi johtoon 38 lajilla. NK:n kääpäsensei oli tosin 

rallannut Kuhasalossa aiemminkin, kun taas kakkossijan saaneen joukkueen 

kääpäsensei osallistui kääpäralliin ensimmäistä kertaa. Puolueettoman 

kääpärallipaneelin lausunnon mukaan kotikenttäetu saattoi olla merkittävä 

lopputulosta selittävä tekijä. Maskoteiksi naamioiduilla vihikoirilla ei havaittu olevan 

tilastollista merkitsevyyttä kääpimisetua antavana elementtinä.  

Purun jälkeen kukin joukkue sai kertoa suosikkikääpähetkensä, kääpimistaktiikastaan 

tai yleisesti ottaen ralliin liittyviä ajatuksia. Sulokas ja herkkä rusokantokääpä 

ilahdutti useampaa joukkuetta ja pohjanrypykän runsaus loi ihastelevaa 

hämmennystä. Vastaavasti riukukäävän puuttuminen herätti kysymyksiä, olihan laji 

havaittu aiempina vuosina useampaan otteeseen Kuhasalossa. Kheeros 3D –

joukkueen kapteeni kuvasi ytimekkäästi oman joukkueensa tarkkaan hiottua 

taktiikkaa: ”Kun muut joukkueet lähtivät juoksemaan sinne, missä on kääpiä, niin me 

mentiin sinne, missä on nokkosia ja pöpelikköä”.  

Kaikkiaan rallissa havaittiin spektaakkelimaiset 51 kääpätaksonia. Indikaattorikääpiä 

havaittiin peräti 9 lajia ja lisäksi epäkääpä pohjanrypykkä. Uhanalaisia lajeja löytyi 

rallialueelta kolme kappaletta. Koko rallihistorialle uusia lajeja tuli kuusi kappaletta  

(+ 2 jälkimääritettyä lajia, heltta-aidaskääpä ja viherkerikääpä), suurelti Kääpänäisten 

panoksen ansiosta.  

JOUKKUEET (Ensimmäisenä kääpäsensei, muut joukkuejäsenet on esitetty 

mielivaltaisessa järjestyksessä):  
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Näävän Kännit: Karoliina Hämäläinen, Petri Kesti, Otto Koskinen, Joni Sisso. 38 lajia  

Kääpänäiset: Kaisa Junninen, Eveliina Korkiatupa, Inga Kujala, Laura Oinas. Maskotti: 

Fazer-koira. 33 lajia.  

Pörrikset: Joni-Matti Kusmin, Jesse Kettunen, Jenni Tahvanainen, Laura Koivu. 25 

lajia.  

Sphagnum alpha: Pyry Veteli, Niko Hyytiäinen, Jarkko Peltoniemi, Akseli Koskinen. 25 

lajia  

Kheeros 3D: Miika Kotila, Emma Nikkinen, Iida Liukkonen, Michelle Kozlova. 

Maskotti: Onni-koira. 24 lajia  

KokkitiimiTM: Samuel Adouchief, Ilari Soppela, Janina Keskiniva. Maskotti: 

Muurakoira  

Ensi vuonna rallataan jälleen! Rallihimojaan pääsee auttavasti tyydyttämään jo 

helmikuussa Helmirallissa, jolloin otetaan jälleen mittaa siitä, ken on biologeista 

biologein.  

 
         

Kuva 1. Voittoisa Näävän Kännit –joukkue kääpämetsässä kääpimässä kääpäpuita.  
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  Endwater  

Kauko J. Aho, LuK.  

  

Luku I. Väsynyt matkaaja  

Bill oli ratsastanut kaksi päivää, kun hän näki taivaanrannassa kohoavan 

kaupungin. Hän oli ollut kolme kuukautta karjanajossa Armadillon piirikunnassa ja 

nyt, saatuaan tilin, hän oli matkalla takaisin kotiin rakkaan Bella-vaimonsa ja vielä 

kastamattoman poikansa luokse. Nopeuttaakseen paluutaan, oli Bill päättänyt oikaista 

läntisen preeria-alueen lävitse, vaikka seudulla tiedettiin liikuskelevan intiaaneja. Hän 

oli kuitenkin eksynyt suunnasta ja nyt, kahden päivän harhailun jälkeen edessä 

kohoava kaupunki tuntui Jumalan lahjalta.  

 ”Vihdoinkin, kaupunki.”, Bill sanoi hevoselleen Mercurylle. ”Tuolta saamme 

ruokaa ja vettä. Ja varmasti he voivat myös neuvoa meidät takaisin oikealle tielle.”  

Väsynyt hevonen ei vastannut mitään, mutta Bill tiesi sen ilostuneen. Hän kehotti 

hevosta nopeuttamaan askellustaan ja kohta kaupunki olikin jo näköetäisyydellä.  

Ensimmäinen asia, minkä Bill havaitsi, oli että ”kaupunki” oli aivan liian 

mahtipontinen sana kuvaamaan paikkaa. Kyseessä oli ennemminkin osittain laudoista 

ja telttakankaista kasattujen hökkeleiden muodostama kylä. Bill kierteli hieman 

saadakseen yleiskuvan kylästä. Sen halki kulki leveämpi pääkatu, jonka varrelta 

löytyivät sekatavarakauppa, pankki, koulu, saluuna ja sheriffin toimisto. Pääkadun 

kanssa ristesi kaksi kapeampaa katua, joiden varsilta löytyivät parturinliike, apteekki, 

jossa kyltin perusteella toimi myös paikallisen lääkärin vastaanotto, ja rakennus jota 

Bill epäili bordelliksi. Näiden liikelaitosten lisäksi katujen varsilla oli erinäisiä, 

ilmeisesti asumiskäytössä olevia rakennuksia ja hieman kylän ulkopuolella, pääkadun 

varrella, sijaitsivat kirkko ja hautausmaa. Sekatavarakaupan vieressä kohoavasta 

vesitornista Bill saattoi lukea kylän nimen, ’Endwater’.  

”Jaa’a, kuomaseni. Millaiseenhan paikkaan me olemme joutuneet?”, Bill sanoi 

hevoselleen. ”Toivottavasti kaupungin nimi ei ole enne. Muuten meille saattaa tulla 

jano.”. Hevonen ei vastannut mitään, mutta Bill tiesi sen jakavan saman epäilyksen, 

jota hän tunsi rinnassaan, lehmännahkaliivin ja puna-harmaan flanellipaidan alla.  

Bill pysäytti hevosensa saluunan eteen ja huomasi helpotuksekseen, että kuistin 

edessä oleva juottokaukalo oli puolillaan vettä. Hän sitoi Mercuryn kiinni ja kehotti 

sitä juomaan. Sitten hän asteli heiluriovista sisään saluunaan. Saluuna oli pienehkö, 

kaksikerroksinen rakennus. Alakerrassa oli baaritiski ja muutama pöytä, sekä piano 

nurkassa. Tiskin takana oli ovi, joka johti ilmeisesti keittiöntapaiseen. Yläkertaan 
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johtivat huterannäköiset lankkutikkaat ja siellä sijaitsivat ilmeisesti matkustavaisten 

käyttöön vuokrattavat huoneet. Bill asteli tiskille ja hattunsa riisuen tervehti 

punaraidalliseen liiviin ja valkoiseen siipikauluspaitaan pukeutunutta miestä, joka 

kiillotti laseja.   

”Haudi, kyyppari. Saisikos janoinen matkustaja lasillisen viskiä?”  

Mies ei nostanut katsettaan vaan jatkoi kädessään olevan lasin hinkkaamista, kuin 

se olisi ollut tärkeintä maailmassa.  

”Terveeks vaan, kaippari.”, hän lopulta sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen. ”Eipä saa 

janoinen matkustaja lasillista viskiä. Ei ainakaan tässä kapakassa.”, mies jatkoi, 

edelleen lasia kiillottaen.   

Bill hämmentyi hieman, mutta sai kuitenkin kysyttyä, ”Ai. No miksikäs ei saa, 

partneri?”.  

Baarimikko laski lasin kädestään ja alkoi kiillottaa seuraavaa. Työnsä lomassa hän 

vastasi, ”Asia on kuules sillä lailla, toveri, että viski on loppu. Brandyä on ja kotona 

polettuu perunaviiniäkin löytyy. Samoin sarsaparillaa ja Mooneyn äijän itse tislaamaa 

pontikkaa, mutta siihen en itse koskisi, ellen haluaisi tieten tahtoen unohtaa tätä ja 

huomista päivää.”  

Bill puntaroi hetken vaihtoehtojaan ja päätti lopulta ottaa brandyä. Baarimikko otti 

vasta kiillottamansa lasin ja lorautti sen täyteen helmeilevää ruskeaa nestettä yhdestä 

hyllyllä nököttävistä pulloista. Bill maistoi lasista varovaisesti. Eihän neste kaikkein 

laadukkainta brandyä ollut, mutta kahden päivän harhailun jälkeen sekin maistui 

jumalten nektarilta. Juomaansa siemaillen hän tarkkaili baarimikkoa, joka oli taas 

alkanut kiillottaa uutta lasia.  Laseja oli kaiken kaikkiaan yhdeksän, mukaan lukien se, 

joka oli Billin käytössä. Asia kiinnosti häntä, joten hän päätti kysyä siitä.  

”Kuulkaas, kyyppari. Teillä näyttää olevan vain yhdeksän lasia. Riittävätkö ne 

todella?”   

Baarimikko piti pienen tauon kiillotusurakassaan ja kävi katseellaan läpi kaikki 

lasit, ikään kuin laskien ne. Sitten hän jatkoi kiillotusta vastaten, ”Kyllä niitä yhdeksän 

on. Ennen oli kymmenen, mutta pormestari Horse särki yhden viime mikkelinpäivänä. 

Sen jälkeen on saatu pärjätä yhdeksällä.”.  

”Vai niin. Pärjäättekö te todella yhdeksällä lasilla?”, Bill kysyi hämmästyneenä.  

Baarimikko ryhtyi kiillottamaan seuraavaa lasia, lasia numero viisi. ”Kyllä me 

pärjätään. Ja on minulla peltimukeja sitten tuolla tiskin alla. kymmenkunta. Riittävät 

hyvin tällaisessa yhden humman kylässä.”, mies vastasi mutisten.   
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Bill pyöritteli lasia käsissään. ”Vai yhden humman kylä? Paljonkos väkeä teillä 

asuu täällä?”, hän kysyi pitääkseen yllä keskustelua. Viimeiset kaksi päivää hänen 

ainoa juttukaverinsa oli ollut Mercury ja se ei ollut kovin puhelias luonne. Billistä 

tuntui mukavalta keskustella taas vaihteeksi jonkun kanssa, joka vastasi.  

Baarimikko taitteli rätistä uuden kulman ja jatkoi työtään. ”Onhan meitä jonkun 

verran. Yli kymmenen, mutta alle sata. Lapset ja lähialueen farmarit mukaan luettuna 

varmaankin lähemmäksi sitä sataa. Sitten on satunnaisia matkailijoita, sellaisia kuten 

te.”   

Bill otti taas siemauksen lasistaan. ”Jaa, jaa. Vai sellainen pikkukylä tämä 

Endwater on? Mistäs se nimi muuten tulee? Juottokaukalosta päätellen teillä ei 

ainakaan vielä ole vesi loppunut.”, hän sanoi, yrittäen vitsailla.   

”Se on vähän sellainen sattuman kautta saatu nimi.”, baarimikko tuhahti ja hinkkasi 

voimakkaasti lasin pohjaa. ”Irlantilaiset tämän kylän perustivat aikoinaan. Joskus 

toissavuosisadalla. Porukka oli kuulemma ajettu ensin kotimaastaan ja sitten 

itärannikon puritaani-yhdyskunnista pois, tänne Jumalan hylkäämään länteen, 

uskonnollisten erimielisyyksien vuoksi. Näillä paikkeilla heiltä loppui vesi ja he 

päättivät perustaa kaupunkinsa tähän. Siitä se nimikin sitten tulee.”  

Bill siemaisi lasinsa tyhjäksi. ”Vai sellainen tarina. On kyllä kunnioitettavan pitkä 

historia tällaiselle kyläpahaselle. Luulisi, että tuossa ajassa kaupunki olisi ehtinyt 

kasvaa suuremmaksi.”  

”Niinhän sitä voisi luulla.”, baarimikko mutisi aloittaen kuudennen lasin 

kiillotuksen. ”Mutta mites kasvatat kaupunkia, kun ei ole mitään, mikä vetäisi 

porukkaa? Suurin osa nykyisistä asukkaista on tavalla tai toisella sukua niille irkuille, 

jotka kylän perustivat. Kultaryntäyksen aikoihin meillä oli pientä toivoa, että nyt 

saadaan Endwaterista suurkaupunki, mutta eipä siitäkään mitään tullut. Mainarit 

tulivat, kaivelivat aikansa ja lähtivät sitten pettyneinä pois, kiroten mennessään koko 

pitäjän alimpaan helvettiin. Ei täällä ikinä mitään kultaa kyllä ollutkaan. Koko huhu 

lähti liikkeelle kuivaneesta perunasta, jonka rouva Duckley löysi O’Learyn pellolta. 

Nätti pottu, ei siinä mitään, mutta tuskin kullanarvoinen. On kirkon eteisessä 

näytteillä.”   

Bill pyysi toisen lasillisen, mutta tällä kertaa sarsaparillaa. Ei olisi hyvä idea juoda 

liikaa brandyä tyhjään vatsaan. Baarimikko kumartui kohti hyllyä ja nappasi sieltä 

pullon. Hän aikoi myös antaa Billille uuden lasin, mutta Bill sanoi voivansa ihan hyvin 

käyttää vanhaa lasiaan. Baarimikko täytti lasin ja jatkoi kiillotusta.  

”Vai että peruna kirkossa? Kaikkea sitä kuuleekin… Mutta, eivätkös irlantilaiset 

pidä perunoista aivan erityisesti?”  Bill kysyi ja yritti hymyillä leikkisästi.   
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Baarimikko hymähti. ”Hmh. Tiedä hänestä. Ruokaa ne ovat siinä missä muutkin. 

Ja viiniä niistä voi myös polkea. Olis muuten muhennosta tuolla kyökin puolella 

tuloilla. Jos siis matkalaiselle maistuu.”  

Bill nyökkäsi myöntyvästi. ”Kyllä, kiitos. Voisihan sitä jotain syödäkin. Ja olisiko 

teillä vapaata huonetta? Viettäisin mieluusti yön täällä ja jatkaisin matkaa vasta 

aamulla, kunhan saan suunnan selville.”   

Baarimikko otti tiskin alta vahakantisen vihon ja kynän. ”Onhan meillä vapaata. 

Yläkerrassa on viisi huonetta, pienen laisia, mutta kyllä siellä yönsä viettää. Yhdessä 

niistä on majaillut jo toista viikkoa joku etelän poika. Kortinpeluri. On kohta kyninyt 

kaikkien täkäläisten rahat. Tai ainakin niiden, jotka ovat olleet tarpeeksi rohkeita tai 

tyhmiä pelaamaan hänen kanssaan. Veikkaanpa, että tulee kohta äkkilähtö pojalle, ellei 

ymmärrä oma aloitteisesti häipyä vähin äänin. Muut huoneet ovat vapaita.”  

Bill raapusti puumerkkinsä vihkoon ja baarimikko ojensi hänelle avaimen numero 

2. Hevosen kyyppari ohjeisti viemään rakennuksen takana olevaan talliin, josta löytyisi 

myös heinää ja kauroja. Bill kiitti ja jatkoi lasinsa tyhjentämistä.  

”Tämä taitaa olla sitten varsin hiljainen kylä. Ei tapahdu paljoa?”, Bill kysäisi 

tyhjentäessään viimeisiä sarsaparillapisaroita lasistaan.  

Baarimikko oli päässyt viimeisen lasin kimppuun ja puunasi sitä erinomaisen 

suurella tarmolla ja päättäväisyydellä. ”Tiedä häntä. Tapahtuu, mitä tapahtuu. Näillä 

main tapahtuu paljon sellaista, mitä ei passaa mennä selittämään.”, mies vastasi 

salaperäisesti, ilme hieman synkentyen.   

Bill nosti päätään ja katsoi tarkemmin baarimikon kasvoja. ”Mitäs te tuolla 

tarkoitatte?”, hän kysyi kiinnostuneena.  

Baarimikko pyöritteli lasia valoa vasten, tarkastellen työnsä jälkiä. ”Tarkoitan mitä 

tarkoitan. Täällä tapahtuu toisinaan outoja asioita. Eilenkin kaupungin läpi ratsasti 

kaksi miestä, kahlehditun villin kanssa. Olivat kaikki kovasti nääntyneen oloisia, mutta 

eivät pysähtyneet kuin hetkeksi. Toinen miehistä, se jolla oli päässään koristeellinen 

sulkapäähine, puhui jotain jostain päivästä ja miehet lähtivät kovalla kiireellä 

jatkamaan matkaansa. Ja sitten öisin on tapahtunut myös selittämättömiä asioita, mutta 

niistä ei matkalaisen kannata murehtia.”  

Bill tunsi taas huolen karvaan piston lehmännahkaliivinsä ja punaharmaan 

flanellipaitansa alla. Nielaisten hän kysyi, ”Mitä selittämättömiä asioita?”.  

Baarimikko alkoi asetella kiillottamiaan laseja hyllylle pullojen viereen ja vastasi 

jokseenkin välinpitämättömästi. ”Mitäpä noita. Outoja ääniä, tavaroita liikuteltu, karja 

ollut levotonta ja onpa muutama pää tainnut ihan kadota. Ja aamuisin on löytynyt 

outoja raapimisjälkiä seinistä ja ovenpielistä. Kolme yötä sitten oli revitty auki 
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telttakangasseinä Läski-Jerryn talosta ja viety lapsi kehdosta. Jerryn ja sen vaimon 

niskat oli katkottu ja kasvot isketty mäsäksi. Pitäisi varmaan ottaa asiaksi ja pykätä 

kunnon seinät näihin tönöihin, mutta eipä oikein ole varaa sellaiseen.”  

Bill tunsi kauhun väristysten kulkevan pitkin selkärankaansa. ”Vai että sellaisia 

selittämättömyyksiä… Oletteko tehneet mitään asialle? Onko sheriffi järjestänyt 

etsintöjä? Ilmoittanut liittovaltion viranomaisille?”   

Baarimikko naurahti kuivasti. ”Ai sheriffi O'Hooligan? Siinä on niin patalaiska ja 

saamaton mies, ettei se saisi edes hevosvarasta kiinni, vaikka tämä pakenisi 

konttaamalla. Jaa, kyllä se jonkun kirjeen taisi liittovaltion pojille lähettää, mutta 

tokkopa nuo mitään tekevät. Täällä Jumalan hylkäämässä lännessä saavat pirut ja 

paholaiset mellastaa vapaasti ilman, että kukaan puuttuu asiaan. Otattekos te tuota 

muhennosta nyt, vai käyttekö ensin viemässä hevosenne talliin ja tavaranne 

huoneeseen?”   

Vastausta ei kuitenkaan kuulunut ja kun baarimikko kääntyi katsomaan, hän 

huomasi matkalaisen kadonneen. Kurkistaessaan ulos saluunan ovesta hän näki 

yksinäisen ratsastajan katoavan vinhaa vauhtia horisonttiin.  

”Voi noita turisteja.”, baarimikko tuhahti. ”Mitään ei voi kertoa ilman, että ne 

säikkyvät ja juoksevat karkuun…”. Mies laahusti takaisin tiskille, otti Billin jättämän 

lasin ja ryhtyi puhdistamaan sitä, huolellisesti ja tarkasti, kuin se olisi tärkeintä 

maailmassa.  
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VALVEILMESTYS  

  

Edessäni virtasi mahtava joki ja sen ruohikkoinen piennar kutsui minua seuraamaan 

itseään. Kulkiessani kohti yläjuoksua huomasin virran heikkenevän ja veden 

kaikkoavan. Mitä korkeammalle ylävirtaan kapusin, sitä kuivemmaksi joen uoma kävi 

ja myös pientareiden ruoho alkoi kuivettua. Huojuessaan tuulessa kuivuvat korret 

lauloivat valitusvirttä ja pian kuivuvan uoman täyttävät kalamassat yhtyivät lauluun. 

Kuolinkouristuksissaan lohet itkivät anoen armoa ja ennen tukehtumistaan niiden 

epätoivo purkaantui vihana koko luomakuntaa kohtaan. Syntymättömät lapset valuivat 

ulos lohinaaraista ja jostain ryömi esiin koskikorentoja ja jokirapuja ahmimaan 

punaista mätiä.   

Kun saavuin yläjuoksulle, oli minua vastassa korkea pato, joka pysäytti veden. Padon 

laella seisoi hahmo päässään valkoinen Petzlin suojakypärä ja kädessään Wisentin 

muurauslasta. Se oli Jeesus.  

 Vapahtaja katsoi kättensä työtä ja totesi sen hyväksi. Padon toiselle puolelle 

muodostui valtava tekoallas, jonka ympärille nousi rantasaunoja ja mökkejä.   

Ihmisen poika riisui kypäränsä ja loikkasi padon harjalta sukeltaen luomaansa 

lampeen. Kun Karitsan pää nousi pintaan, huusi tämä kuuluvalla äänellä ”Älkää 

peljätkö, sillä se on täytetty!”   

Silloin taivaalta laskeutui satapäin lokkeja, jotka tarttuivat Kristukseen nostaen hänet 

ilmaan ja kuljettaen padon toiselle puolelle, kuivuneeseen jokiuomaan. Siellä lokit 

liittyivät rapujen ja koskikorentojen ruokajuhlaan, mässäillen kuolleilla kaloilla. 

Auringon laskiessa kaikki värjäytyi punaiseksi ja eläimet aloittivat hurjan tanssin 

kuolleen joen uomassa. Lämpö levisi ihmisten mieliin ja sanoin kuvaamaton rauhan ja 

hyvänolon tunne täytti kaikki paikallaolijat.   
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Neiti Lanta on tyytymätön  

  

Neiti Lanta (niin kuin viisaimmat meistä tarinan otsikosta voivat päätellä) oli varsin 

tyytymätön tämän hetkiseen tilanteeseensa. Kyse ei ollut siitä, millä tavalla tämä 

sanavalmis kynäniekka oli tyytymätön, vaan pikemminkin miksi. Jotta tähän 

mielenkiintoiseen kysymykseen saataisiin vastaus, on kuljettava vuosia taaksepäin 

hänen melko mitäänsanomattomassa elämässään ja tarkasteltava erilaisia kirjallisia 

tuotoksia, joita neiti Lanta tasaisin väliajoin julkaisi pseudotieteellisessä ja 

humoristisessa ainejärjestönsä Halko-nimisessä läpyskässä. Nämä maailmanmenoa 

symbolisoivat ja erityisesti Tomboloita herjaavat pakinat olivat rajakkien ja muiden 

hiukan radikaalimpien sekopäiden parodiointeja, humoristisia kyhäelmiä, joiden 

tarkoitus oli lähinnä havainnollistaa äärioikeiston argumenttien typeryys.  

 Nyt neiti Lanta oli kuitenkin tyytymätön, sillä hänen niin hauskat tekstinsä käsitettiin 

uusien opiskelijoiden keskuudessa aivan väärin. Oli syntynyt omituinen ja kasvava 

Tombolo-viha, joka sisälsi vielä humoristisia piirteitä, mutta saattaisi riistäytyä 

käsistä hetkenä minä hyvänsä kuin Lontoon palo. Uusi sukupolvi ei ymmärtänyt 

hänen hauskanpitoaan. Oli aika toimia. Kirjoittaa Tomboloita ylistävä teksti, joka 

hautaisi ainejärjestön sotakirveen ennen kuin se oli edes kaivettu esiin.  

 Mutta tämä kaikki teki neiti Lannan entistä tyytymättömämmäksi, sillä Tomboloita 

ylistävän tekstin tuottaminen tuotti hänelle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Hän 

aloitti kirjoitelmansa sanoilla ”Tombolot ovat hyviä ihmisiä”. Mutta se kuulosti 

hänen mielestään teennäiseltä, keksityltä, ylimalkaiselta. Ihmiset mieluusti 

kuvittelevat olevansa hyviä, vain satunnaisiin pahuuden tekoihin heikkoina hetkinä 

sortuvia yksilöitä. Mutta todellisuudessa pahuus on aivan yhtä suuri osa jokaisen 

minuutta siinä missä hyvyyskin, alati läsnä ja alati valmiina toimimaan.  

 Neiti Lanta päätti tyytymättömänä kokeilla muita aloituksia. ”Tombolot ovat 

ahkeria.” Opiskelijatko muka ahkeria? Ehkä jossain määrin, mutta niin ihmiset eivät 

meistä ajattele; ei toimi. ”Tombolot ovat rohkeita.” Mitä rohkeus edes merkitsi nyky 

-yhteiskunnassa? Sitä, että ottaa äkkilähdön Goalle, löytää itsensä, eikä koskaan 

palaa? Vai sitä, että kouluttaudutaan alalle, jossa työpaikat ovat kiven alla? Kenties 

se merkitsi omien unelmien jahtaamista jossain abstraktissa mielessä? Liian sekavaa; 

ei jatkoon. ”Tombolot ovat rehellisiä.” Mutta eikö se juuri ollut eniten kaikkia 
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Suomalaisia suuressa maailmassa leimaavaa ominaisuus? Liian geneerinen; ei 

kelpaa.  

 Neiti Lanta tunsi tyytymättömyytensä kasvavan eksponentiaalisesti. Jokainen uusi 

aloitus oli uusi isku vasten hänen kasvojaan. Hän tuijotti Tombolo-sanaa kasvavan 

lohduttomuuden vallassa. Miten hän voisi puolustaa ihmisiä, jotka olivat valmiita 

kutsumaan itseään niin älyttömällä nimellä? Tombolo kuulosti sellaiselta henkilöltä, 

joka nai serkkunsa ja hakkaa tupansa seinät säpäleiksi saadakseen sisään lisää valoa. 

Neiti Lanta yritti etsiä tämän kirotun sanan puolustuksesta jotain aukkoa, mutta se 

ryhmittyi hänen eteensä siilipuolustukseen peitset tanassa eikä hänen hyökkäyksestään 

tullut mitään. T-O-M-B-O-L-O.  

 Neiti Lanta katseli tyytymättömänä seinällä roikkuvaa kelloa. Kuunteli sen 

sekuntiviisarin hiljaista naksutusta. Yleensä sen olemassaolon havaitsee vain silloin, 

kun on juuri saanut itsensä sänkyyn, valot sammutettua ja valmistautuu nukkumaan. 

Mutta siinä se nyt kuitenkin piti sietämätöntä meteliään. Jokainen naksahdus vei hänet 

lähemmäksi elämän lohdutonta päätepistettä ja täällä hän vain tuhlasi aikaansa 

saadakseen sanotuksi edes yhden hyvän sanan toisesta ainejärjestöstä. Neiti Lanta 

tajusi, että tämä Titanic oli jo törmännyt hänen tietokoneruudullaan loistavaan 

valkoiseen jäävuoreen ja upposi hyvää vauhtia. Pelastautukoon ken voi, naiset ja 

lapset ensin, orkesteri, jatkakaa soittamista!  

 Tyytymättömyytensä puuskassa Neiti Lanta päätti heittää koko homman läskiksi. Sen 

hän osasi. Maantieteen ja pedagogiikan opinnot olivat iskostaneet hänen 

selkärankaansa paskanjauhamisen jalon taidon. Syntyi seuraavan lainen teksti.  

  

Tombolot ovat puolijumalia. Käsittämättömän lahjakkaita maantieteellisiä neroja! 

Pelkkää heidän läsnäoloaan pitäisi pitää taivaan lahjana ja varmana merkkinä 

lähestyvästä onnesta. Oi jospa minä voisin vain koskettaa Tomboloa, tuntea hänen 

pyhyytensä pehmeyden, haroa hänen lihaksiensa uljasta muotoa, nuolla silsat hänen 

varpaidensa välistä! Kunpa vain minua siunattaisiin niin että pääsisin astumaan 

sisään heidän uuteen uljaaseen (neiti Lanta tunsi suurta kiusausta kirjoittaa  

”minareettiin”) laitokseensa, nähdä heidän hyvien tekojensa hedelmät ja itkuisin 

silmin katsella kaikkea sitä riemua ja rakkautta mihin vain nämä nykyajan kerubit ovat 
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kykeneviä! Jos Tombolo minulle lahjottaisi hilsenokareen omasta pyhästä päälaestaan 

pitäisin sitä kalleimpana aarteenani!  

 Älkää siis rakkaat opiskelijatoveri Tomboloita vihatko, vaan rakastakaa! Rakastakaa 

kuin äiti lastaan tai lapsi äitiään! Niin kuin maanviljelijä kevätaurinkoa ja merimies 

lähestyvää satamaa! Sillä Tombolot, ja vain Tombolot, ovat kaiken sen kunnian, 

maineen ja hyvän tahdon veroisia mitä me suinkin pystymme mitättömissä 

sydämissämme rakentamaan! Ylistäkää ystäväni! Ylistäkää ja rakastaa!  

  

Kaikesta huolimatta Neiti Lanta oli tekstiinsä jossain määrin tyytymätön.   
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Synttäreiden kunniaksi, kauan odotettu ja toivottu:  

Vappupyllyn paluu   
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Halolla päähän -30-

vuotiskatsaus  

Jussi Vesamäki  

  
”Kun lyö halolla päähän, risupiiska tuntuu 

mukavalta”  

-Iisalmen sanomat 24.1.2017-  

Prolog              
Joku aiempi Halon päätoimareista mainitsi lyhykäisesti joko Joulu- tai Vappuhalon 

pääkirjoituksessa jonakin vuonna -pitäisi ehkä tarkistaa- siitä kuinka taaskaan ei  

valtaisista ponnistuksista huolimatta saatu säädyllistä ja asiallista Halkoa.  Nyt on 

kuitenkin meikäläisen etuoikeutettuna tehtävänä ilmoittaa villuskansalle ynnä 

muulle lukijakunnalle (sekä niille, jotka lehden silkkaa snobiuttansa lukematta 

jättävät): Vuosien stabiili luokattomuutemme on palkittu. Samalla kun suhteellinen 

asemamme muiden medioiden kanssa on noususuhdanteessa ja menemme ylöspäin 

katsellen muiden lehtien ja uutiskanavien hillitöntä alamäkeä, olemme saavuttaneet 

aika-avaruudellisen virstanpylvään. Jo 30 vuotta Halolla päähän on välittänyt 

eteenpäin biologien ajatuksia ja tuntemuksia, vaihto-oppaita, 

ruumiinluovutustestamentteja, vappupyllyjä ja paljon muuta. Tässäpä sen kunniaksi 

lyhykäisesti Halon kehityksestä vuosien varrella.  

  

Log  
Halolla Päähän ei ollut ensimmäinen bilsareiden sielunmaisemaa edustava julkaisu. 

Tätä ennen oli jo Mikrovilluksen vaippaiän vaiheista (eli1970-luvun puolivälistä) 

lähtien julkaistu Mikroinfo-nimistä lehteä, joka ilmestyi epäsäännöllisesti ja unohtui 

villusten mielistä 1980-luvun puolivälissä. Koska jo tuolloin bilsareiden suuret pienet 

mielet huusivat vapautta ajatuksillensa, seurasi pian lehden perustaminen uutena ja 

entistä ehompana.  
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Halolla päähän perustettiin 1987. Ajatus lehden nimeen saatiin aikalaiskertojan 

mukaan kenttäkurssilla halonhakkuun yhteydessä heitetyn herjan pohjalta. Tämä käy 

myös ilmi Pekka Ylhäisen ”Mikrovillus ry:n historiikista (kevyt versio) - 20 vuotta 

huuhaata?” –artikkelista (Halolla päähän 

1/93 – suuri 20-vuotisjuhlanumero): 

”Syysvedellä Kolovedellä syntyi lentävä 

lausahdus ´halolla päähän´, kun 

halonhakkuussa jumiutunutta kirvestä lyötiin 

halolla”. (Tosin kyseisen artikkelin kertoja on 

myös samainen aikalaiskertoja. 

Tietolähteiden monipuolisuus 1/5, mutta 

riittäähän se ykkönen Kelallekin).   

Halon fenotyyppi on ikääntymisensä myötä 

kehittynyt huimasti. Vanhin Villuksen Halolla 

päähän -arkistosta löytyvä numero on 

vuodelta 1988 peräisin oleva vihertävä, 

vanhuudenvaivainen muutaman sivun 

vihkonen. Ilmeisesti alunperinkin Halon koko 

on ollut A5, mutta läpi 90-luvun rakas 

lehtemme pönkitti egoaan julkistautumalla                    

A4-koossa 

(Tosin 

tällöin Halko taitettiin itse 

tulostelemalla ja teippailemalla kuvia ynnä muuta härpäkettä lehden sivuille. 

Ymmärtäähän tuon egoilun tarpeen tuossa tilanteessa).   

Lapsuusvuosinaan Halko ilmestyi peräti neljä kertaa vuodessa, mutta ajan myötä 

määrä laski ajan myötä kahteen numeroon per vuosi.  Luojan kiitos siitä. 

Harventuneen ilmestymisen kompensoimiseksi Halko on kuitenkin kerryttänyt 

painoansa peräti parinkymmenen sivun verran.  Wohoo.  

Henkinen kehitys on ollut vaihtelevaa. 90-luvun ja 2000-luvun alun Haloissa sisältö  

oli selvästi biologia-aiheisempaa, osin jopa asiallista. Jossakin vaiheessa alettiin 

julkaista entistä monipuolisempaa materiaalia Mikrovilluksen 

tapahtumakertomuksista aina runoihin asti. Viime vuosina on kuitenkin 

pseudotieteen suosio ollut selvästi kasvamaan päin, mikä puolustaa Halon asemaa 

tieteentekijöiden aivopierusuolena.   
  

Monessa mukana. 
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Epilog                          
Oli laatu ja sisältö mikä oli, Halolla päähän on selvinnyt läpi vuosikymmenten 

ainoastaan sen tekoon osallistuneiden opiskelijoiden, opettajien ja ehkä muidenkin 

ryhmien edustajien ansiosta. Kiitos siis kaikille heille!   

Ja eikun kohti nelikymppisiä.  

LÄHTEET  

Pääosa artikkelin tiedoista on peräisin Pekka Ylhäisen artikkelista ”Mikrovillus ry:n 

historiikki (kevyt versio) – 20 vuotta huuhaata?” (Halolla päähän 1/93 – Suuri 

20vuotisjuhlanumero).  

 

Halkonainen, ”Log Lady”. Pöllöt eivät ole sitä miltä näyttävät, vaan eipä ole kyllä 

meidän Halkommekaan!  
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Ei nimi tarinaa pahenna  
  
  
Vihdoin sarasti se aamu, jota mikrovillukset olivat ilolla odottaneet. Möreä-ääninen 
karhu urahteli jossain kaukana metsän siimeksessä, kun ahon laitaan kokoontuneet 
biologinalut pulisivat innostuneina ja kertasivat matkasuunnitelmaansa. Nopein reitti 
kulkisi yli kosken, rinnettä ylös lammen rannalle.   
  

"Mutta rinne vaikuttaa liukkaalta, olisiko jokin toinen reittivalinta kuitenkin 
parempi?", kysyi mukaan eksynyt kauppatieteilijä ja vilkuili huolestuneena valkoisia 
pillifarkkujaan.   
  

"Voisimme toki kulkea vaihtoehtoisesti kahden vanhan vainion lävitse, mutta siinä 
kestäisi niin kauan, että tukkakin ehtisi harveta. Ja eihän me mitään hitaita hämäläisiä 
olla", myhäili pitkä parrakas biologi ja viittasi rinteen suuntaan. "Mennään!", hän 
totesi ja lähti johdattamaan joukkoa kohti rantaa.   
  

Villukset saapuivat lammelle ja ryhtyivät laskemaan venettä vesille. Sillä välin osa 
määritti rannalla kasvavia villejä saroja. Kun kaikki oli saatu veneeseen, soutumatka 
kohti saarta alkoi. Sää oli selkeä, mutta leppeä tuuli nostatti laineita, jotka 
keinuttelivat pientä venettä rauhaisasti. Tunnelma oli eteerinen, kunnes toinen 
soutajista päätti rikkoa hiljaisuuden:   
  

”Niin sitä vaan ollaan taas kaikki samassa veneessä.”   

  

Kommentti sai aikaan pari tympääntynyttä hymähdystä ja jupinaa päivän 
vitsipalkinnon jakamisesta, mutta oli kuitenkin omiaan säihköistämään tunnelmaa 
siinä määrin, että veneilijät ryhtyivät havainnoimaan tarkkaavaisemmin 
ympäristöään ja lähestyvää saarta.   
  

”Palmuko se tuolla rannalla on?”,  mukaan eksynyt hankenilainen kysyi.  ”Se 
on koivu, Bror”, kuului opastus.   
”No ei se sitten varmaan ole palmu.”   

  

Virhemääritys jäi vaille suurempaa huomiota, kun venekunta havaitsi saaren 
rannassa liikettä. Pieni karvainen otus singahteli pitkin saaren rantakivikkoa kuin 
villlintynyt aropupu. Havainto herätti veneessä riemunkiljahtelua ja innostuneita 
huudahduksia.  
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"Voi, onko se pienenpieni näätänen? Vaiko peräti kettunen? Oih!", ihasteli 
ensimmäinen.   
"No karhu se ei ainakaan ole", hymähti toinen.   

"Eikä metso", lisäsi kolmas virnistäen.   

"Se on minkki. Se on haitallinen vieraslaji, eikä siinä ole mitään söpöä", totesi 
vanhempi opiskelija asiantuntevan kylmästi anorakkinsa uumenista.   
  

Keskustelun lomassa vesistön ylitys oli ehtinyt tulla päätökseensä ja vene karahti 
kevyesti rantahiekkaan. Retkiseurue alkoi ripeästi purkautua veneestä maihin, 
täynnä tarmoa leiripaikan rakentamisesta ja innoissaan saaren ekologiaan 
tutustumisesta. Ensimmäinen määritystehtävä ei antanutkaan kauan odotuttaa 
itseään:   
  

”Yyh, kengälläni on hämis”, tuleva KTM parahti.   

”Se on hyönteinen, Bror. Siivet ja kuusi jalkaa”, opasti vieressä istunut biologi.   

”No ei se sitten varmaan ole hämähäkki”   

”Hetkinen, sehän näytti eräältä harvinaiselta kempiltä! Ojentaisitko sen tänne 
tarkempaa määritystä varten?”, sivustaseuraaja huudahti innostuneesti.   
”Ett ögonblick... Minnehän se hävisi... Joo, se...”, mutisi hankenilainen 
kiusaantuneesti, sillä oli juuri ehtinyt litistää kyseisen tunkeilijan tunnistamattomaksi 
mössöksi.   

  
”Hei senkin ötökkäautistit”, huudahti Adidas-paitainen opiskelija ännänen vuoden 
tuomalla auktoriteetilla ja poliittisella epäkorrektiudella, ”lakatkaa haaveksimasta ja 
tulkaa auttamaan tulien teossa!”   
  

Ryhtyminen nuotiotalkoisiin säästi innokkaat biologinalut ja vähemmän innokkaan 
kauppatieteilijän kiusalliselta konfliktilta pienen vainajan kohtalosta. Talkoot eivät 
toki olleet suuren suuret, sillä neuvokkaat ja kaukokatseiset retkeilijät olivat 
varanneet mukaan kuivia halkoja, jolla saatiin nuotio pystyyn alta aikayksikön. Työn 
jälki ja elävä tuli kuitenkin sai aikaan ansaitsemansa ihailun.   
  

”Kylläpäs meillä on komea roihu! Tästähän olisi ihan kokoksi!”, huudahtelu kuului.  
”Ei nyt sentään liioitella. Oikea termi tämänkokoiselle tulelle olisi korkeintaan 
kokkonen”, kuului jälleen anorakin uumenista.   
”Ah, saivartelu ja viisastelu, se on tämän seuran suola. Mutta ravitsemuksesta 
puheenollen, miten on eväiden laita? Pitääkö kenties lähteä kalastamaan jotakin 
henkemme pitimiksi?”, tokaisi mukaan lähtenyt vanhempi villus, jo maisterishenkilö, 
hieman ivallisesti – varmana siitä, että nuoremmat ovat taas mokanneet.   
”Höpsis, tuosta lammikosta ei kiiskeä kummempaa nouse, joten tietenkin meillä on 
omat eväät. Ostimme koko retkeen varatulla budjetilla nakkeja ja Marie-keksejä koko 
porukalle”, vastasi hallituslainen tomerasti.   
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”No sittenhän meillä on oikein kestit!”, läsnäolijat huudahtivat kuin yhdestä suusta.   

  

Hyväntahtoinen puheensorina ja nauru täytti hämärtyvän illan. Toveruuden ilo täytti 
jokaisen läsnäolijan, ja toivo ikuisesta ystävyydestä laineili heidän rinnassaan. 
”Kestäisipä tämä ihana retki ikuisesti”, huokaisi villustulokas kaihoisasti miettiessään 
ensimmäistä retkeään biologian opiskelijana.   
  

(”No kestihän se”, hankenilainen murahti itsekseen noin 22 tuntia, vähintään sataa 
vierasta termiä, herraties kuinka montaa kuulemaansa puujalkavitsiä ja yhtä 
kaatunutta venettä myöhemmin, taitellessaan valkeita Hugo Bossin farkkujaan 
pesulaa varten.)       
  

- Nimeämätön, botanisesti kiinnostava vesistö & anonyymiksi jäävä kitkaton 

kuokkamies   
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Oodi 

Amicalle  

Amica...   

Missä se tartar on  

Ei 

tarjoile rapeita kalapaloja Amican 

neitit  

Onko tämä syy kohtalon?  

Missä on meidän rakas pane- 

roitu seiti   

  
Ei kuulu nauru, vain opiskelijoiden itku  

Kuin kurkkuumme olisi tungettu syöttöletku,  

Kuin maailman likaisin pedofiili  

Veit tartarin, ei sitä korvaa 

se paska  

Viili.  

  
Polvillaan edessäsi 

rukoilen  

Velä tahtoisin nähdä kalan niin  

kultaisen  

Kypsän ja niin rapean   

Sen omega-3 avasi mieleni kapean  

Koska olen siis pässi enkä osaa  syödä  

  
Siis seiti kultainen, kello missä on sinun piilo  

Ottakkaamme yhdessä vielä viimeinen kiito  

Kohti Naturan ruokalaa käsi kädessä käykäämme  

Ja tartar, ihana tartar  

Sut mä ottaisin aina milloin 

vain kalan  
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