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Päätoimittajan löpinät 

 

Tervehdys vaan rakkaan villustoverit!  

Kevät on jo niin pitkällä, että on tullut se aika, jolloin kokoonnumme sankoin jou-

koin viettämään porukalla tekemisen täyteistä vappua. Siinä samalla voi hetkeksi 

rauhoittua ja syventyä lukemaan mielenkiintoisia juttuja tästä hienosta lehtisestä, 

jota myös Haloksi eli Halolla Päähän -lehdeksi kutsutaan. 

Tänä keväänä olette olleet todella ahkeria juttujen kirjoituksessa ja pitkien juttujen 

ansiosta saatiin (vaikeuksista huolimatta) oikein hieno lehti kasaan. Olen oikein tyy-

tyväinen tämän kevään juttujen saldoon, joten tästä on hyvä jatkaa samaan malliin. 

:) 

Muistakaa pitää oikein hauska Vappu ja tsempit vielä loppuihin kevään opintoihin 

sekä kivaa kesän odotusta.  

-Eevi pt 

 

 



4 

Puheenjohtajan vapputerveiset  

 

Elämme vuoden parasta aikaa. Linnut laulaa, skumppa virtaa, tempparit pyörii 

tv:ssä, Joensuussa on alle metri lunta ja minäkin viimein sain aloitettua kandin. On 

paljon siis monia syitä juhlaan, suurimpana niistä ainakin omasta mielestäni takana 

(ja vielä vähän edessäkin) oleva unohtumaton opiskelijavuosi Mikrovilluksen riveis-

sä.  

Aloitimme lukuvuotemme perinteisesti fuksien orientaatiolla, josta syksy jatkui rai-

lakkaasti muun muassa vuosijuhlien ja syysexcun merkeissä. Vuosijuhlilta muistiku-

vat ovat hämärät järjestelystressisumun ansiosta ja syysexculta ihan muista syistä. 

Hyviä tapahtumia olivat varmasti molemmat.  Näistä talvea kohti jatkoimme hallo-

ween-juhlilla, pikkumustilla sitseillä ja syystempauksella. Erilaisia tempauksia taisi 

olla myös tiistaisin eräässä kaikkien tuntemassa kapakassa ja torstaisin eräässä kaik-

kien tuntemassa kahvihuoneessa. Talven saapuessa lähdimme etsimään menetettyä 

kesää ruotsinlaivalta (ei löytynyt), juhlistimme itsenäisyyttä ja tietysti myös joulua 

perinteisten pikkujoulujen ja puurojuhlan merkeissä.  

Vuoden vaihduttua pääsimme kastamaan fuksien haalarit ja helmikuussa jahtaa-

maan havaintopinnoja helmirallissa. Väliin mahtui myös laskiaisrieha Tomboloiden 

kanssa ja paikallislehdessäkin edustimme. Maaliskuussa yhteistyö muiden järjestö-

jen kanssa jatkui, kun Hyeenat saapuivat vieraaksemme leijonakuningas-sitseille 

sekä Inkubio ry lastenohjelma-sitseille. Nyt jännityksellä odotan mitä BiTa ja 8-

appro tuovat tullessaan, mutta te, jotka tätä luette, olette jo nämäkin tapahtumat 

kokeneet. 

Näiden kaikkien tapahtumien lisäksi ainejärjestöön on mahtunut monenlaista toi-

mintaa. Hallitus on kokoustanut ahkerasti, MEVEK on pyörittänyt leffojaan, liikunta-

vuoroilla on hikoiltu, edunvalvojat ovat valvoneet etujamme, kahvivastaavamme on 

roudannut kopille kahvia, koppia on siivottu ja järjestelty ja Mikroilmasto on yrittä-

nyt saada tulta alleen (tulkaa mukaan pls) ja niin edelleen. Tämän lisäksi kaikki te 

Mikrovilluksen jäsenet olette osallistuneet toimintaamme tavalla tai toisella, ja 

olette olleet mukana luomassa tätä ainejärjestövuotta. Iso kiitos teille kaikille, olette 

vappujuhlanne ansainneet! 
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Lukuvuosi, eikä varsinkaan hallituskausi, ole kuitenkaan vielä lähimainkaan ohi, jo-

ten on aika miettiä tulevaa. Tuntuu, että elämme muutoksien aikaa, niin maailmas-

sa, Suomessa kuin ainejärjestössämme. Koska en halua tässä ottaa kantaa maail-

man enkä Suomen politiikkaan, keskityn siihen, mitä muutoksia Mikrovilluksella on 

mahdollisesti edessään. Mikrovilluksen täytyy muuttua avoimemmaksi ja suvaitse-

vammaksi yhteisöksi, jossa vallitsee kaikille turvallinen ilmapiiri. Tämän johdosta 

meidän täytyy uudelleenajatella toimintatapojamme ja –kulttuuriamme, esimerkiksi 

luomalla järjestöllemme yhteiset säännöt ja karsimalla toiminnastamme joitakin 

asioita pois ja vastavuoroisesti lisäämällä hyviä toimintatapoja. Tämän lisäksi Mikro-

villuksen tulisi entisestään panostaa toiminnassaan muihinkin meidän opiskelijoille 

tärkeisiin arvoihin, kuten luonnonsuojeluun. Haluan, näin hallituksen puheenjohta-

jana, kannustaa teitä kaikkia osallistumaan aktiivisesti muun muassa näiden muu-

toksien toteuttamiseen, jotta osaisimme kehittää meidän kaikkien yhteistä ainejär-

jestöämme meidän kaikkien haluamaan suuntaan.  

 

Toivon, että onnistumme nykyisen hallituksen kanssa jättämään jälkeemme jotain 

entistä parempaa. Toivon, että hallitus ja kaikki muutkin Mikrovilluksen jäsenet jat-

kavat työskentelyään ahkerasti niin toukokuun loppuun, kesän yli ja vielä pitkälle 

syksyynkin, jotta saamme ylläpidettyä Mikrovilluksen hyvän yhteishengen ja väli-

tettyä sen taas uudelle villus-sukupolvelle. Mutta koska elämä ei ole vain työntekoa, 

toivon myös, että kaikki Mikrovilluksen jäsenet nauttivat täysillä nyt käsillä olevasta 

vapusta ja lopuista keväisistä toukokuun tapahtumista. Ainejärjestötoiminnan pe-

rusperiaate on kuitenkin pitää hauskaa, nauttia opiskeluajasta ja tutustua opiskelu-

tovereihin, joten käyttäkäämme vielä viimeinen kevätkuukausi toteuttaen kaikkia 

näitä!  

 

Ihanaa vappua kaikille ja tsemppiä kevään loppurutistukseen!  

 

Terkuin puheenjohtajanne Riikka 
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HELMIRALLI 2019 PÄIVÄKIRJA 

 

PÄIVÄ 1.2.2019 

Ensimmäinen päivä. Edellisen illan olin viettänyt tiiraa selaillen ja kirjoittanut muis-

tiin kaikki tärkeät havainnot. Nopeimmat ja tehokkaimmat reitit oli laskettu valmiik-

si. Herätyskelloni soi kahdeksalta ja ensimmäinen etappi oli selvä: Eteläkadun ruo-

kintapaikka. Mittari näytti hurjat -24 astetta, mutta meillä oli tehtävä. Tämä ei voi-

nut odottaa. Liikkeellelähtö tapahtui noin yhdeksältä. Ensimmäinen lajini oli pyörä-

katoksesta lentoon lähtenyt talitiainen (1). Matkalta nappasin useita muitakin pe-

ruslajeja: varis (2), harakka (3), sinitiainen (4) ja viherpeippo (5). Löytyipä Noljakasta 

rummuttava käpytikkakin (6). Botanialla lenteli valtava parvi viherpeippoja ja vierei-

sellä ruokinnalla vieraili yksittäinen hömötiainen (7). Läheisestä pensasaidasta nap-

sahti pikkuvarpunen (8). 

Saavuin lopulta Eteläkadun ruokintapaikalle. Pyörä parkkiin ja kiikarit valmiuteen. 

Ruokintapaikalla ei lintuja juurikaan näkynyt. Puissa luritteli muutama punatulkku 

(9) suloisella äänellään. Lähdin liikkumaan Eteläkadun suuntaan, kohti viereistä ruo-

kintaa, kunnes silmiini osui yksittäinen lepässä istuva lintu. Nopea vilkaisu kiikareilla: 

kohde oli löytynyt. 3 tikliä (10) istuskeli lepässä, hiljaisesti viserrellen. Nopeasti ka-

mera esille ja muutama kuva. Onneksi olin nopea, sillä tiklit eivät kauaa lepässä viih-

tyneet vaan nousivat lentoon ja katosivat rakennusten taakse. Aamu oli vielä hämä-

rä, joten kuvista tuli vähän mitä sattui. Viereisellä ruokinnalla kökötti myös muuta-

ma keltasirkku (11) ja nappasinpa vielä lähellä sijaitsevasta pensasaidasta tavan var-

pusenkin (12). 

Lopulta MEVEK:n varapj saapui paikalle, myöhässä tietenkin. Yritimme vielä löytää 

tiklikolmikkoa, mutta tuloksetta. Silmiimme osui kuitenkin puussa kököttävä yksittäi-

nen naakka (13). Lähdimme vaeltamaan kohti toista etappiamme: Kuhasaloa. 
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Kuva 1. Tikli (Carduelis carduelis) on hyvin vähälukuinen talvehtija Pohjois-

Karjalassa. Liikkuvat usein (etenkin muuttoaikoina) urpiaisten ja hemppojen muo-

dostamissa sekaparvissa. 

Päivä oli aurinkoinen ja tyyni. Oikein mukava sää, siis jos rapsakkaa pakkasta ei otta-

nut huomioon. Ehdimme vaeltaa hieman jätekukkulan ohi, kun huomasimme lähei-

sissä koivuissa toimintaa. Parvi urpiaisia (14). Laskin nopeasti 7 yksilöä. Nappasin 

kamerani esille ja räpsäytin jokaisesta linnusta muutaman kuvan. Yksi lintu näytti 

hieman vaaleammalle, joten keskityin sen kuvaamiseen hieman enemmän. Kerroin 

MEVEK:n varapj:lle, että en silmämääräisesti erottanut yhtään tundraurpiaista, 

mutta lupasin vielä tarkistaa kuvat kotona. 

Matka jatkui Kuhasalon ensimmäiselle ruokinnalle. Ruokinnalta nappasimme mus-

tarastaan (15) ja valkoselkätikan (16). Siirryimme seuraavalle ruokinnalle, jolta löy-

simme vain tavallisimpia tiaisia ja närhen (17). Toivomaani pähkinänakkelia ei näky-

nyt missään. Jatkoimme syvemmälle pusikkoon, muutaman tyhjän ruokintapaikan 

ohi. Yhtäkkiä yläpuoleltamme alkoi kuulua kaunista, hyvin moninaista kujertelevaa 

ääntä. Tiirailimme kuusten latvuksiin, kunnes silmiini osui yksittäinen punertava 

lintu. Nakkasin kiikarini maahan ja kaivoin kameran esille. Nopeat räpsyt linnusta: 

pikkukäpylintu (18)! Odottamaton, mutta mukava havainto. En edes ehtinyt pakata 

kameraani laukkuun, kun samaiseen kuusen lensi yhtäkkiä tusina käpylintua lisää. 

Nappasin nopeasti niin monta kuvaa kuin vain suinkin ehdin, nopeasti linnut nousi-

vatkin siivilleen ja jatkoivat matkaa. Lupasin MEVEK:n varapj:lle tarkistaa näistäkin 

kuvista, josko seassa olisi isokäpylintuja tai kirjosiipikäpylintuja. Viimeiseltä ruokin-
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nalta löysimme vielä yksittäisen puukiipijän (19). Tiiraan ilmoitettua pähkinänakkelia 

tai palokärkeä emme löytäneet. 

 

 

Kuva 2. Käpylinnut (Loxia spp.) ovat suhteellisen yleisiä Kuhasalossa, josta niitä löy-

tyy lähes vuosittain helmirallin aikana. Tarkalla kiikaroinnilla seasta voi löytää myös 

harvinaisemman kirjosiipikäpylinnun. Käpylintujen havainnointi on kuitenkin melko 

haastavaa, sillä ne viihtyvät pääasiassa puiden latvoissa. 

 

Siirryimme Eteläkadun kautta tiedepuistolle syömään. Tiklejä ei näkynyt. Suunnitel-

mamme oli jatkaa ruokailun jälkeen ilosaaren kautta Iiksenjoelle, katsomaan mah-

dollisia sinisorsia. Ilosaaresta nappasimme alueella jo pitkään viipyneen koskikaran 

(20). Jatkoimme matkaa karsikon Nesteelle, jonka vastapäisestä ojasta oli viikko 

aiemmin ilmoitettu yksittäinen sinisorsa. Kurkkasimme ison lumikasan yli ja siellä-

hän se oli (21)! Unohdimme retken Iiksenjoelle ja menimme sen sijaan samaiselle 

Shellille kahville. Pihassa huomasin vielä kolme nopeasti ohi lentävää lintua, jotka 

paljastuivat kesykyyhkyiksi (22). 

Kotona tarkistin vielä ottamani kuvat. Kuinka ollakaan, urpiaisten seassa oli kuin 

olikin yksi tundraurpiainen (23)! Oikea malliesimerkki: pyrstön alapuoli oli puhtaan-

valkoinen ilman tummaa juovaa ja yläperässä oli suurehko valkea alue. Kaiken kuk-

kuraksi myös käpylinnut olivat liikkuneet sekaparvessa, jossa oli pikku- ja isokäpylin-

tuja (24). Ensimmäisen päivän lopullinen saalis olikin siis 24 lajia!  
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Kuva 3. Urpiaisen (Acanthis flammea) ja tundraurpiaisen (Acanthis hornemanni) 

määrittäminen. Tundraurpiaisen kyljet ovat huomattavasti vähäjuovaisemmat (A1), 

kuin urpiaisella (B1). Tundraurpiaisen alaperässä ei ole mustaa juovaa tai se on hy-

vin kapea (A2), mutta urpiasella juova on aina (B2). Tundraurpiaisen yläperässä on 

noin ”sokeripalan” kokoinen valkeahko alue, tosin nuorilla linnuilla valkoista voi olla 

hyvinkin vähän (A3). Urpiaisen yläperä on (yleensä) juovikas (B3). 

 

PÄIVÄ 2.2.2019 

Herätyskello soimaan klo 9:00. Ei mitään kummallista, kiertelin hieman Noljakan 

ruokintapaikkoja. Ei mikään hukkareissu, yhdellä ruokinnoista oli 3 peippoa (25)! 

Jatkoin vielä Höytiäisen kanavan suistoon ja kiersin koko lenkin, mutta turhaan. Illan 

kiireiden takia päivän saldo jäi tähän. 1 uusi laji. Vähän nihkeähkö päivä. 

PÄIVÄ 3.2.2019 

HELMISTARTTI! Aamulla pyöräytimme lettutaikinat emännän kanssa valmiiksi ja 

pakkasimme eväät autoon. Kuhasaloon on pitkä matka Noljakasta, mutta urheasti 

vastustin kiusausta nousta emännän kanssa autoon ja hurauttaa paikalle. Sen sijaan 



10 

hyppäsin pyöräni selkään ja tuttuun tapaan sutkutin paikalle. Sää oli sangen tuuli-

nen, eikä aurinkokaan siunannut meitä läsnäolollaan. Odotimme tovin Kuhasalon 

parkkipaikalla, kunnes koko seurueemme oli kasassa. Kymmenisen ihmistä, hieman 

vähemmän kuin odotin, mutta oikein sopivan kokoinen pienille opetustuokioille. 

Kiersimme ensimmäiset kaksi ruokintaa, mutta saimme haltuumme vain tali- ja sini-

tiaisen, sekä käpytikan. Kolmannella ruokinnalla meitä tervehti oikein kesy kuusitiai-

nen (26), joka oli mitä ilmeisimmin koulutettu syömään kädestä. Samalta paikalta 

nappasimme myös hömötiaisen. Kuusten latvuksesta kuului pikkukäpylintujen hil-

jaista kujertelua hyvin vähän aikaa, mutta kerroin seurueelle, että he voivat sen 

kirjata ylös, jos vain kehtaavat. Loppumatkalla emme sitten nähneetkään enää mi-

tään. Kuulohavaintojakin oli vaikea tehdä voimakkaan tuulen takia. Kaikki tuntuivat 

olevan hyvin innoissaan ideasta suunnata Kalmonkatiskalle. Sytytimme tulet ja pais-

toimme makkaraa. Iloinen puheensorina täytti kodan. Lopuksi vielä yllätimme seu-

rueen vetämällä lettutaikinat esille. Seurue vaikutti hyvin iloiselta, vaikka lajimää-

rämme jäikin melkoisen köyhäksi. Istuimme tulen äärellä melkein viiteen asti, kun-

nes hämärä ajoi meidät pois Kuhasalosta. Kiersimme vielä Ilosaaren kautta ja nap-

pasimme saukkopinnan (27) sangen helposti. 

 

PÄIVÄ 4.2.2019 

Kotona oli hirvittävästi puuhaa, eikä tarkoitukseni ollut juurikaan rallata tänä päivä-

nä. Minut kuitenkin yllätti viesti pohjantikasta Kuhasalossa, joten sinne oli suun-

nattava mahdollisimman nopeasti. Hyppäsin uskollisen ratsuni selkään ja polkaisin 

itseni Kuhasaloon. Pohjantikka löytyi todella helposti (28) ja sain napattua siitä oi-

kein mainioita kuvia. Homma sujui kuin rasvattu, joten vilkaisin vielä tiirasta, ehti-

sinkö napata jonkun toisenkin pinnan samalle päivälle. Ja kuinka ollakaan, Niinivaa-

ralle oli merkitty kuusi tilheä paikallisiksi, joten suuntasin ratsuni sinne. Pienellä 

haulla tilhet löytyivät suhteellisen nopeasti (29), joten ajattelin suunnata kotiin. 

Mutta kuinkas ollakaan, tällä kertaa kuhasalossa oli havaittu hiiripöllö, joten eikö-

hän sinne pitänyt mennä vielä takaisin. Noh, pöllöä sieltä ei löytynyt, mutta taustal-

la kuuluva korpin ääni (30) antoi pientä lohtua väsyneelle kulkijalle.  
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Kuva 4. Pohjantikka (Picoides tridactylus) on vaativa vanhojen (kuusi)metsien laji. 

 

PÄIVÄ 5.2.2019 

Kouluhommat veivät suurimman osan päivästäni, mutta iltamyöhällä koiran kanssa 

löysimme vielä rusakon (31) Ässätieltä. Huikea nimi, vaikka tuskin rusakosta sentään 

ässäksi on. 

 

PÄIVÄ 6.2.2019 

Taas yksi päivä Kuhasalossa. Alueella viihtynyt pähkinänakkeli oli ilmoitettu tiiraan 

lähes päivittäin, joten lähdimme MEVEK:n varapj:n kanssa sitä etsimään. Kiertelim-

me ruokintapaikkoja useampaan otteeseen: tuloksetta. Ei nakkelia. Juuri kun mär-

kyys ja kylmä oli nostattamassa v-käyrääni yli turvallisen rajan, eräs naishenkilö tuli 

tiedustelemaan meiltä mitä me oikein katselimme. Kerroin hänelle puissa vipeltävis-

tä käpylinnuista. Vastalahjaksi hän kertoi saaren toisessa päässä majailevasta palo-

kärjestä. Juoksimme hänen kertomaansa sijaintiin uskomattomalla vauhdilla ja siel-

lähän se oli (32)! Hieman arka lintu, poistui takavasemmalle ennen kuin ehdin napa-

ta yhtä ainutta kuvaa, mikä vähän harmitti. Mutta pääasia että nappasimme yhden 

pinnan tällekin päivälle, vaikkei se ollutkaan pähkinänakkeli. 
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PÄIVÄ 7.2.2019 

Päivä oli buukattu täyteen opiskelua, joten tein aamusta nopean retken Höytiäisen 

kanavan suistoon. Eräässä isommassa kuusessa ennen varsinaista suistoa kuului 

hippiäisen hentoa vikinää (33). Ihme ettei tätä oltu vielä Kuhasalosta napattu, mutta 

tulihan se sieltä viimeinkin. 

 

PÄIVÄ 8.2.2019 

Tälle päivälle olin suunnitellut retken kaatopaikalle. Axl Smith lupasi lähteä mukaa-

ni, ansaitakseen pronssisen haalarimerkin. Lähdin sutkuttelemaan uskollisella rat-

sullani kohti Karsikkoa, jossa matkani keskeytyi hetkiseksi. Kävin tarkistamassa Kar-

sikon Nesteen vastapäisen ojan, josko siellä hengaillut sinisorsa olisi jo lähtenyt. No 

ei ollut, nyt niitä oli kaksi! Naaras ja koiras. Lisäksi huomasin vedenpinnan liikkuvan 

ojan toisella reunalla. Aluksi ajattelin, että siihen lorottaa joku putki, mutta hetken 

katseltuani hetkittäin pysähtelevää lotrausta, tajusin että siellähän vipeltää joku 

pieni siimahäntä! Kamera esiin ja muutama suhaisu. Kaveri sukelteli vedessä, tai 

ainakin yritti: se ei nimittäin tuntunut millään pääsevän veden alle. Välillä se pyöri 

kuperkeikkaa veden pinnassa, jolloin huomasin sen mahan olevan täysin valkoinen. 

Huomasin myös pitkän kuonon ja määritykseni oli valmis: vesipäästäinen (34)! HUI-

KEA HAVAINTO. Tarkistin vielä nopeasti selustani: ei ketään. Poistuin paikalta vähin 

äänin. 

 

Kuva 5. Märkä ja likainen vesipäästäinen (Neomys fodiens) höyryävässä ojassa. Vesi-

päästäinen on Suomen ainoa myrkyllinen nisäkäs! 
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Kaatopaikalta löysimme Axl:n kanssa lähinnä jälkiä. Ilmeisesti ainakin kettu oli käy-

nyt pyörimässä alueella. Olin myös erottavinani jonkin näätäeläimen jälkiä, ehkä 

kärppä. Semmoisia pariloikkia se oli tehnyt. Ei mitään muuta. Tai noh, Axl sai prons-

siseen merkkiin vaadittavat lajit kasaan.  

 

PÄIVÄ 9.2.2019 

Taas Kuhasalossa. Tällä kertaa yksin. Pähkinänakkeli oli taas kerran aamulla täräy-

tetty tiiraan, joten pakkohan sinne oli mennä. Kiersin kaikki ruokintapaikat ainakin 

kolmesti, mutta ei. Ei mitään. Tässä vaiheessa mietin päässäni, onko kyseinen lintu 

edes olemassa vai vältteleekö se juuri minua jostain syystä. Juuri kun olin luopumas-

sa toivosta, eräs tuntemani lintuharrastaja köpötteli minua vastaan polulla. Kysyin 

nakkelista ja hän kertoi kuulleensa ”jotain sen tapaista” ykkösruokinnalla. Takaisin 

sinne. Ei mitään. Kiersin koko saaren vielä kerran ja suuntasin takaisin ykkösruokin-

nalle. Kertasin puhelimestani kaikki mahdolliset äänet, mitä nakkelista voi kuulua ja 

yritin tunnistaa ilmassa leijalevien äänten seasta jotain vastaavaa. Samainen lintu-

harrastaja saapui luokseni ihmettelemään, että missähän se oikein voisi olla. Puoli-

sen tuntia höpöteltyämme niitä näitä hän kertoi joutuvansa lähtemään. Sanoin vielä 

odottavani hetken ja hän lähti kävelemään pois. Hän ei ehtinyt kävellä edes sataa 

metriä, kun pähkinänakkeli jo lehahti ruokinnalle (35). Huudin vielä hänen peräänsä 

”NYT SE TULI!! SE ON TÄÄLLÄ!!” Näin kuinka hän pysähtyi murto-osa sekunniksi, 

ilmeisesti naurahti ja jatkoi matkaansa. Onko hän oikeasti muumien taikuri? En tie-

dä. 

Kotiin päästyäni päätin vielä käväistä lähikaupassa. Viiden minuutin retki kruunattiin 

kämpän yli lekottelevalla varpushaukalla (36). Joskus se on näin helppoa. 
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Kuva 6. Pähkinänakkeli (Sitta europaeus) liikkuu usein hyvin ”tikkamaisesti” runkoja 

pitkin. 

 

PÄIVÄ 10.2.2019 

Tänään oli taas retketön päivä. Onneksi ikkunani alla vilisti orava (37), joten tämä-

kään päivä ei jäänyt täysin pinnattomaksi. 

 

 

PÄIVÄ 11.2.2019 

Aamupäivästä lenkki Pilkonniityille. Alueella on paljon lehtipuita ja peltoa, joten 

haaveissani olivat esimerkiksi pyrstötiainen ja isolepinkäinen. Menomatkalla paikal-

la kujerteli ainoastaan muutama punatulkku. Vesisateen alkaessa reissu alkoi 

näyttää turhalta, mutta paluumatkalla peltoaukean toisella reunalla sijaitsevan koi-

vun latvassa näkyi yksittäinen möykky, joka kiikaroidessa paljastui isolepinkäiseksi 

(38). Reissu meni siis oikeastaan juuri kuten olin suunnitellut: ”peltoaukealla-

saattaisi-olla-isolepinkäinen-saalistamassa-myyriä-oho-tuolla-se-on”. 
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Kuva 7. Isolepinkäinen (Lanius excubitor) eli ”lapinharakka” kaukana pellon vastak-

kaisella reunalla. Isolepinkäinen on pohjoinen laji, mutta talvisin ne vaeltavat ruuan 

perässä etelämmäksi. Tästä syystä talviset isolepinkäishavainnot ovat huomattavas-

ti yleisempiä, kuin kesäiset. 

 

PÄIVÄ 13.2.2019 

Retki Iiksenjoelle, etsimään tiiraan merkittyä pikkutikkaa. Mukaan liittyi Axl ja Ped-

ros, jolla jostain syystä kesti hyvin kauan saapua paikalle. Matkalla tutkiskelimme 

Karsikon ruokintoja ja ansaitsimme jokusen uuden havainnon seurueeni jäsenille. 

Joen sulalta löysimme muutaman sinisorsan. Kiersimme koko sulan rantaosuuden, 

mutta emme löytäneet muita vesilintuja, saati sitten pikkutikkaa. Paluumatkalla 

kiertelimme vielä ruokintoja ja pilasimme jokusen ladun. Karsikko/Ranta-Mutala 

akselilla kolusimme vielä joen rantaa, kun Pedros alkoi yhtäkkiä möykkäämään 

”HAUKKA HAUKKA HAUKKA” ja kuinka ollakkaan, nopealla määrityksellä nuori kana-

haukka (39) lensi suoraan ylitsemme.  

 

PÄIVÄ 17.2.2019 

Aamulla Laura yllätti kaikki lähettämällä helmiralliportaaliin kuvan harmaapäätikas-

ta. Ois kova juttu ekosarjassa. Vedin housut jalkaan ja pyöräilin paikalle niin nopeas-

ti, kuin vain pystyin. Päivä oli ERITTÄIN tuulinen, eikä äänihavaintojen tekemisestä 

tullut yhtään mitään, joten koko retki vähän lätsähti. Palasin kotiini, pettyneenä. 

Muutaman päivän aikana havaintolistani ei ollut karttunut yhtään ja epätoivo alkoi 
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hiipiä sydämeeni. Näinkö se päättyy? Jääkö 40 lajia rikkomatta tänäkin vuonna? 

Illalla selailin tiiraa ja huomasin erään mielenkiintoisen havainnon: laulava helmipöl-

lö Marjosärkällä. Merkintä oli samalta illalta, eikä siitä ollut kuin parikymmentä mi-

nuuttia. Suorastaan räjähdin pyöräni selkään ja ilmiinnyin Raatekankaalle, josta 

matka jatkui kävellen kohti havaintopaikkaa. Ja kuinkas ollakaan, siellähän se helmi-

pöllö (40) puputteli vieläkin. Maaginen 40 lajin raja oli rikottu.  

 

PÄIVÄ 18.2.2019 

Seuraavalle päivälle olin suunnitellut retken Höytiäisen kanavan suistoon. Tätäkin 

retkeä inspiroi tiiraan ilmoitettu pikkutikkahavainto. Seuraani liittyi jälleen Axl 

Smith, joka oli suorastaan innostunut tästä helmirallijutusta, vaikkei koskaan aiem-

pina vuosina ollutkaan osallistunut. Emme ehtineet varsinaisesti edes luonnonsuo-

jelualueelle, kun huomasin puuta kaluavan palokärjen kopsuttelevan erästä koivua. 

Samalla paikalla kuului usean eri tikan rummutus, eikä niitä kaikkia oikein pystynyt 

edes erottamaan toisistaan. Huikea alku retkelle. Kiersimme lähes koko luonnon-

suojelualueen pitkospuita pitkin, eikä uusia havaintoja alkanut kuulua. Paluumatkal-

la kuitenkin onnisti meitä kirjaimellisesti vastaan juossut metsäjänis (41). Iso taakka 

putosi harteiltani, en pitänyt metsäjänistä mitenkään itsestään selvänä pinnana. 

Lintuaseman suunnasta kuulunut rummutus laukaisi jonkin alkukantaisen lintuvais-

toni ja ehdotin Axl:lle, että eiköhän tehdä vielä uusi kierros lintuasemalle. Ja niin me 

teimme. Ja kyllähän meidät tästä sitkeydestä palkittiin, Axl ei meinannut pysyä hou-

suissaan, kun aloitin tykityksen: valkoselkätikka, urpiainen ja pikkutikka (42)! Retki 

oli jättimenestys, kaikki meni juuri kuten olin suunnitellut. Samalla Axl ansaitsi kul-

taisen haalarimerkkinsä! 

 

Kuva 8. Metsäjänis (Lepus timidus), palokärki (Dryocopus martius), valkoselkätikka 

(Dendrocopos leucotos) ja pikkutikka (Dryobates minor). 
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PÄIVÄ 21.2.2019 

Tiiraan oli muutaman kerran helmikuun aikana täräytetty havainto telkistä Kuurnan 

voimalaitoksella. Itse voimala on sen verran kaukana, että edes minä en uskalla uh-

mata kohtaloani ja lähteä pyöräilemään sinne asti. Tästä kuitenkin inspiroituneena, 

olin kiertänyt Höytiäisen kanavan ylittävät kaksi siltaa useampanakin päivänä. Telk-

kiä en ollut vielä löytänyt, mutta Onttolaan johtavalla sillalla kuulin erittäin kauniin 

tirskahduksen: pyrstötiainen (43)! Tätäkään lajia ei voi mitenkään pitää varmana 

pinnana, olihan se viime vuonnakin jäänyt saamatta. Havainto oli myös siinä mieles-

sä hauska, että lintu liikkui kahden sinitiaisen seurassa. Yleensä pyrstötiaiset liikku-

vat vähän suuremmissa parvissa, omien lajitovereidensa seurassa. 

Iltapäivällä kiertelimme keskustaa tuloksetta. Pari rusakkoa hassutteli Ahmankadul-

la, mutta siinäpä se. 

PÄIVÄ 22.2.2019 

Olin saanut uuden hienon idean. Helmipöllön myötä tajusin, ettei Marjosärkkä oike-

astaan edes ole kovin kaukana. Marjosärkällä oli nimittäin nähty pyy ja Kyyrönsuolla 

teeriä, joten päätinpä vetää pikku patikan kyseisille kohteille. Jo alkumatkasta 

eräästä tiheästä kuusikosta alkoi kuulua tuttua, mielestäni jotenkin aggressiivisen 

kuuloista tirskettä. Pikku kiikaroinnilla epäilyni varmistui töyhtötiaiseksi (44). Loppu-

retki olikin sitten ankeaa ”grindaamista”, sillä loput 12 kilometriä olivat täysin la-

jittomat. Paras havainto olivat ilveksen jäljet. 

PÄIVÄ 23.2.2019 

Suoritimme öisen pöllöretken Repokalliolle lähes kaikkien opetuslasteni kanssa: 

MEVEK:n varapj, Pedros, Axl ja Metsis-Maiju. Retki oli harvinaisen huono idea. Jos-

tain syystä siellä hiihtää vihamielisiä mörököllejä vielä yölläkin ja liikenteen melu on 

jatkuva riesa. Ei havaintoja. 

PÄIVÄ 25.2.2019 

Pari päivää oli taas mennyt täysin lajeitta. Pedro kuitenkin kertoi käyneensä itsekin 

Marjosärkällä ja Kyyrönsuolla. Oli kuulemma myös havainnut pyyn, jota tukivat 

myös useat tiiraan merkityt havainnot, joten pakkohan sinne oli taas vaeltaa. Tällä 

kertaa patikka oli hieman suotuisampi, sillä minunkin listalleni tarttui pyy (45), vaik-

ka jalat itkivätkin jo niin sanotusti hoosiannaa. 
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PÄIVÄ 26.2.2019 

Lauran harmaapäätikkahavainnon jälkeen myös tiiraan oli ilmestynyt yksi harmaa-

päätikkahavainto Soikkelin metsästä, Kontiolahdelta. Siis kutakuinkin samalta alu-

eelta, Onttolan liepeiltä. Päätimme tehdä sinne emännän kanssa pikku pyörä + pa-

tikkaretken, sillä sää oli tällä kertaa erittäin kaunis ja aurinkoinen. 6 km pyöräily + 3 

km kävely suuntaansa ei edes tuntunut pahalta, sillä jo hyvissä ajoin ennen koh-

detta metsästä kuului harmaapäätikan (46) huuto. Jopa emäntä tunnisti sen, sillä 

olin kotona luukuttanut kyseistä ääntä siihen pisteeseen asti, että jopa kuuro lapsi 

olisi tunnistanut sen. Havainto oli siinä mielessä kiva, että samalla rikoin vanhan 45 

lajin ekosarjan ennätykseni. Jöppistä! 

Päivä ei kuitenkaan ollut tässä, sillä päätimme vielä iltasella tehdä uuden pöllöret-

ken. Hukanhaudan suunnalta oli ilmoitettu tiiraan laulava lehtopöllö ja sitähän sinne 

oli lähdettävä etsimään. Yö oli kylmempi kuin odotin, mutta uskollinen Axl saapui 

seuraani. Tällä kertaa myös innokas Metsis-Maiju tuli mukaan. Loput valmistautui-

vat joko seuraavan päivän räkäposkella-hiihtoon tai olivat muuten vain kipeitä/

laiskoja. Vaelsimme havaintopaikalle, kun huomasin, että tiiraan oli putkahtanut 

uusi lehtopöllöhavainto! Havainto oli tehty noin tunti ennen retkeämme, muuta-

man kilometrin päässä olinpaikastamme. Lähdimme ripeästi töpöttelemään kohtee-

seen. Matka oli pidempi kuin oletin, eikä kaikkia teitä oltu päivitetty google mapsiin. 

Tämä aiheutti hetken sekaannuksen, mutta lopulta pääsimme kohteeseen. Täydelli-

nen hiljaisuus. Ainoastaan liikenteen melu kuului jostain kaukaa. Pinnistelin ja kuu-

loelimeni lähestulkoon heiluivat öisessä tuulessa. Mutta ei, en kuullut lehtopöllöä. 

Juuri kun v-käyräni oli kohoamassa yli turvallisen rajan, Axl ja Metsis-Maiju kertoivat 

kuulevansa jonkinlaista huhuilua edestäpäin. Aivoni olivat sulkeneet kaiken ei-

lehtopöllön pois päältä, ja hetken kuunneltuani tajusin sen itsekin: viirupöllömäinen 

huhuilu kantautui jostain kaukaa. Päätimme tepastella hieman ääntä kohti ja sel-

vittää oliko se koira, auto vai ihan oikea pöllö. Tepastelimme jotain satoja metrejä ja 

pysähdyimme kuuntelemaan. Ääni oli nyt selkeämpi ja se toistui selkeästi aina sa-

malla tavalla: ”huu – huu-hu-huhu”. Ei se voinut olla mikään muu, vaan kyllä se oli 

viirupöllö (47)! Nautimme hieman Metsis-Maijun toffeeta evääksi ja palasimme 

vielä lehtopöllöpaikalle. Hetken kuulosteltuamme huomasimme, että tällä kertaa 

lehtopöllökin (48) oli liittynyt kuoroon! Pöllöt kuuluivat samalle paikalle, joskin leh-

topöllö oli huomattavasti kauempana! HUIKEA ilta! Pöllöretki oli onnistunut maini-

osti! 
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PÄIVÄ 27.2.2019 

Päivä alkoi helmikuulle tyypillisellä paniikkirynnistyksellä Ahmankadulle, josta oli 

ilmoitettu mustapääkerttu. Paikalle saapuivat myös MEVEK:n varapj, Pedros ja Axl. 

Kiertelimme ja kaartelimme ympäri pihaa, josta lintu oli ilmoitettu, mutta ei sitä 

vaan näkynyt. Samassa huomasin PK:n lintuharrastajien whatsapp-ryhmään ilmesty-

neen viestin: mustavaris kanavalla NYT. Hyppäsin pyöräni selkään ja sanoin ”ohoii-

ooo-ooohooooiii! Mää pyöräälen nyt äkkiä sinne ja otan linnun haltuuni – tulukaa te 

perästä, ristus notta!” Ja näin me teimme. Mustavaris (49) löytyi nopeasti jään reu-

nalta, kylpemästä varisten ja naakkojen seurasta, kunnes koko parvi lehahti ympä-

röiviin puihin. Osoittelin puun latvassa istuvaa lintua ja kuin ihmeen kaupalla Axl ja 

MEVEK:n varapj ehtivät nähdä sen, ennen kuin koko revohka siirtyi hautausmaan 

suuntaan. HITON kova laji! Olisiko 50:n lajin raja sittenkin mahdollinen!?! 

 

Kuva 10. Mustavaris (Corvus frugilegus) ja sen seuralaiset. Mustavaris on Suomessa 

suhteellisen vähälukuinen laji ja sen pesimäkanta keskittyy Satakunnan ja Pohjan-

maan alueelle. Pohjois-Karjalassa tehtiin koko 2018 vuoden aikana noin 20 havain-

toa kyseisestä lajista. 

 

PÄIVÄ 28.2.2019 

Viimeinen päivä: finaali. Loppuhuipennus. Olimme jännän äärellä: 49 lajia. Uusi 

ekosarjan ennätys kuumotteli käsissäni. Kaikki tärkeä oli jo saavutettu, mutta 50 

lajin maaginen raja houkutteli minua. Se oli kuin huume, joka virtasi suonissani. Päi-

vä alkoikin aikaisella herätyksellä. Sää oli suoraan sanottuna perseestä: taivaalta 

satoi sankasti räntää ja tuuli puhalsi tuimasti vasten kasvojani. Aivan kuten viime 
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vuonnakin! Aloitin päivän kaavamaisesti. Marjalan silta: ei telkkää. Onttolan silta: ei 

telkkää. Välillä oli pakko käydä luennolla, jonka jälkeen metsästys jatkui. Ilosaari: ei 

vesilintuja, lokkeja tai mitään muutakaan. Karsikon sulalla ojallakaan ei ollut sinisor-

sien seurana mitään uutta. Palasin Ilosaareen, jossa päivitin tiiran: kottarainen, Kar-

hunmäki, Kivikontie. Havainnossa ei ollut aikaa, mutta sen täytyi olla ihan tuore. 

Olin nimittäin koko päivän seurannut tiiraa lähes taukoamatta. THIS IS IT. Hyppäsin 

pyöräni selkään ja lähdin ehkä helmirallini viimeiselle retkelle. 

Osoite löytyi helposti. Olin käynyt täällä aiempina vuosina useasti. Tarkistin välittö-

mästi ruokinnan, jolta lintu oli ilmoitettu: ei jälkeäkään. Kiertelin kaikki naapuritalo-

jen ruokinnat: ei lintua. Yhtäkkiä jokin tumma lintu lensi ylitseni ja meinasi paskat 

valahtaa housuun. Kutakuinkin kottaraisen kokoinen yksittäinen lintu lensi ylitseni. 

Sen täytyi olla tuo!! Kaivoin kameran esille ja otin korkealla kuusessa istuvasta lin-

nusta kuvan: tilhi. Voi sitä pettymyksen määrää! Kiertelin alueella valehtelematta 

vielä ainakin tunnin, kunnes hämärä lopulta ajoi minut pois. Mitä ilmeisimmin lintu 

oli nähty jo aamulla, mutta ilmoitettu tiiraan vasta iltapäivällä. Kotiin päästyäni en 

enää tehnyt mitään helmiralliin liittyvää. Olisihan sitä voinut lähteä pöllöjä kuunte-

lemaan, mutta ilta oli harvinaisen kylmä eikä mikään tuntunut enää motivoivan mi-

nua. Olin hyväksynyt kohtaloni. 
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GRADUN KUTSU  
  

J.E. Hatecraft  

  

Kello lähestyi iltakymmentä Naturan atk-luokassa ja ilta oli pimentynyt hyvän aikaa 

sitten. Tummat pilvet taivaalla olivat jo alkuillasta ennustaneet sateista yötä ja oli 

vain ajan kysymys, milloin kylmä kevätsade alkaisi.  

Jukka istui yksin atk-luokassa tuijottaen tietokoneen ruudulla näkyvää tyhjää word-

tiedostoa. Hän oli seitsemännen vuoden opiskelija, jonka valmistuminen oli jäänyt 

roikkumaan gradusta kroonisen motivaation puutoksen takia. Ongelmat olivat alka-

neet Jukan alkuperäisen ohjaajan eläköitymisestä eikä hänelle määrättyä uutta oh-

jaajaa erityisemmin kiinnostanut etenikö Jukan gradu vai ei. Jukka oli viimeksi pari 

viikkoa sitten yrittänyt kysyä ohjaajaltaan olisiko hänellä pääsyä maksuvallin takana 

olevaan julkaisuun, jossa oli Jukan kipeästi tarvitsema viite. Vastausta ei koskaan 

tullut.  

Tämä yhdistettynä epäilyksiin omasta soveltuvuudestaan tutkimustyöhön ja työllis-

tymiseen söi merkittävästi Jukan opiskelumotivaatiota. Niinpä hän jäi ajelehtimaan 

laitokselle vailla suuntaa vuosikurssilaistensa valmistuessa yksi kerrallaan jättäen 

Jukan lopulta vuosikurssinsa viimeiseksi. Jukan häpeää pahensi entisestään, että 

kaksi vuotta hänen jälkeensä aloittaneet alkoivat valmistua. Jukasta oli tullut “mies, 

joka ei valmistu koskaan”. Erityisesti Jukkaa vitutti, että ammattikouluun menneillä 

yläasteen luokkakavereilla oli nyt omakotitalot, hienot autot ja perheet; kun taas 

Jukka asui sinkkuna kuppaisessa soluasunnossa Rantakylässä finninaamaisten amis-

ten kämppäkaverina.  

Opiskelumotivaation ollessa mikä oli, alkoholi oli alkanut maistua Jukasta varsin 

mainiolta, varsinkin, koska se sai hetkeksi unohtamaan hartioita painavan häpeän 

omasta saamattomuudestaan. Nytkin opiskelijachattiin tuli koko ajan kuvia vapun 

vieton aloittaneiden nuorempien opiskelijoiden illanvietosta.   

Jukka katsoi vuoron perään puhelimen ruudulla näkyviä valokuvia pöydällä olevista 

juomalaseista sekä nauravista kasvoista ja tietokoneen ruudulla näkyvää tyhjää 

word-tiedostoa. Lopulta hän huokaisi. Jukka oli ollut tässä välitilassa jo 1,5 vuotta. 

Hänen pitää joka tapauksessa hakea laitokselta opiskeluajan pidennystä, jos mieli 

valmistua joskus. Yksi nollapäivä lisää ei tuntunut tässä vaiheessa enää missään.   
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Jukka oli jo sammuttamassa tietokonetta, kun sähköposti ilmoitti saapuneesta uu-

desta viestistä. Viestissä ei näkynyt lähettäjää eikä otsikkoa. Jukan avatessa viestin 

siinä luki:” Palauta gradusi.”   

Jukka luki viestin uudestaan ihmeissään miettien kuka sen oli laittanut ja miksi. 

“Joku huono vappupila kumminkin”, Jukka pohti ja sammutti tietokoneen. Heti tie-

tokoneen sammuessa atk-luokan valot pimenivät äkkiä. Jukka jäi hetkeksi pimeään, 

kunnes sai hapuiltua puhelimensa tietokone-pöydältä ja käynnistettyä taskulamppu

-sovelluksen. Avattuaan atk-luokan oven Jukka huomasi aulan ikkunoista, että ilmei-

sesti sähköt olivat poikki koko rakennuksesta. Siellä täällä yksittäiset lamput yrittivät 

syttyä mutta saivat aikaan korkeintaan parin sekunnin mittaisia valonvälähdyksiä.  

Jukka suuntasi kännykän valossa alakertaan kokeilemaan Naturan pääovia. Harmik-

seen hän huomasi, että ovien sähkölukko ei toiminut eikä manuaalinen avauskaan 

onnistunut. “Jaha, ovatkohan muutkin ovet lukossa sähkökatkon takia”, Jukka mietti 

ärtyneenä ja lähti kävelemään toiselle ulko-ovelle laitoksen ruokalan käytävän 

kautta. Käytävää kulkiessaan Jukka alkoi haistaa vienon mutta selkeän mädäntyneen 

lihan hajun. “Onko joku idiootti kätkenyt lihaa tuuletushormiin vai onko keittiössä 

jäänyt lihanpala pöydälle?” Ikiopiskelijamme kirosi löyhytellen kättään nenänsä 

edessä. Yhtäkkiä Jukka näki raatokärpäsen lentävän ohitseen kohti Naturan aulaa. 

“Hienoa, noita tänne kaivattiinkin.”  

Mädän haju tuntui voimistuvan sitä mukaa mitä enemmän Jukka halusi päästä pois 

rakennuksesta. Haju ei tullut mistään selkeästä suunnasta vaan pikemminkin se 

huokui laitoksen itsensä rakenteista. Jukalle tuli häiritsevä tunne, että jokin ei ollut 

kohdallaan. Hajun lisäksi hän oli aistivinaan jonkin liikkuvan aivan havaintokykynsä 

rajamailla Naturan pimeydessä. Ikään kuin joku kävelisi epävarmasti jossain käytä-

vällä ja jotain raapivaa ääntä. Lamppujen harvoissa välähdyksissä ei kuitenkaan nä-

kynyt mitään tai ketään. Ainoa mikä valonvälähdyksien aikana näkyi, oli käytävän 

lasivitriineissä olevat täytetyt eläimet, jotka kaikki tuntuivat seuraavan Jukan kulkua 

lasisella katseellaan.  

Myös Naturan takaovi oli lukossa. Jukka epäili Kopin oven olevan samoin mutta 

suuntasi vielä tarkastamaan asian. Mädäntyneen lihan haju seurasi Jukkaa hänen 

kävellessään Kopille vievää käytävää ja tuntui vain voimistuvan saaden hänet voi-

maan pahoin. Jukka pelkäsi oksentavansa, jos haju voimistuisi yhtään enempää.  
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Kopin ulko-ovi oli yhtä lukossa kuin muutkin, eikä Jukka enää viitsinyt yrittää nel-

jättä ja viimeistä ulko-ovea. Hän olisi jumissa Biologian laitoksella, kunnes sähköt 

palaisivat. Tai joku päästäisi hänet ulos. Jukka yritti soittaa vartiointiliikkeelle, mutta 

puhelin ilmoitti, että numeroon ei saada yhteyttä. Sitten Jukka yritti soittaa tutuil-

leen saaden saman vastauksen.  

 

Tässä vaiheessa Jukka rohahti Kopin vihreälle sohvalle turhautuneena ja vähän huo-

lissaan puuskahtaen: “Mitähän minun nyt pitäisi tehdä”. Siinä samassa Kopin pöy-

dällä oleva lamppu syttyi itsestään. Jukka häikäistyi hetkeksi mutta oli kuitenkin 

kiitollinen lisävalaistuksesta. Puhelimen akku alkoi olla vähissä ja jatkuva taskulam-

pun käyttö kulutti sitä nopeasti. Lampun valossa Jukka näki raatokärpäsen lentävän 

vastapäiselle seinälle jääden siihen. Jukan mennessä katsomaan lähempää hän näki 

kärpäsen laskeutuneen tuoreen veripisaran viereen. “Miksi seinällä on tuoretta ver-

ta?” Jukka mietti ja näki sitten toisen raatokärpäsen laskeutuvan eri kohtaan seinäl-

lä. Siinäkin oli tuore veripisara.   

 

Veripisaroita alkoi näkyä seinällä yhä enemmän ja ne alkoivat kasvaa ja valumaan 

alaspäin. Jukka perääntyi järkyttyneenä nähdessään, kuinka Kopin seinästä valui 

verta yhä suurempina virtoina, jotka yhdistyivät toisiinsa. Sitten Jukka näki kauhuk-

seen, että veri alkoi muodostaa kirjaimia. Hitaasti seinästä vuotava veri muodosti 

sanat “Palauta gradusi”.  

Tässä vaiheessa Jukka kirkui täyttä kurkkua “Mitä saatanan vittua täällä tapah-

tuu!!?”. Tässä vaiheessa pöytälamppu sammui pimentäen Kopin kokonaan. Jukka 

kompuroi hetken kauhuissaan pimeässä yrittäen saada puhelimen lampun takaisin 

päälle. Kun hän vihdoinkin onnistui, Jukka kusi housuihinsa. Lampun valoon oli Ko-

pin käytävässä ilmestynyt groteski miehen hahmo, joka näytti siltä kuin fuksit olisi-

vat nylkeneet sen ekassa eläinmorfologian harjoituksessaan. Lattialle tippui verta ja 

kudosnestettä olennon kävellessä tuskissaan olevan näköisenä, hapuillen ihottomal-

la kädellään Jukkaa kohti yrittäen korista kurkustaan jotain:  

“Pal...pa...pa...lau...ta...gra...du...si”. Olento sai koristua ennen kuin Jukka sai 

avattua takanaan olleen välioven ja lyötyä sen kiinni itsensä ja nyljetyn piruparan 

väliin ja juoksi kauhuissaan ylös portaita.  

Päästyään portaikosta kolmannen kerroksen aulaan Jukka pysähtyi vetämään hen-

keä ja yritti rauhoittua. Hän ei tahtonut uskoa näkemäänsä. Hänen oli täytynyt nu-

kahtaa atk-luokassa ja näki nyt painajaista. Kolmas kerros oli muun talon tapaan 
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pimeänä. Ainoa valo tuli puhelimen taskulampusta. Virtaa ei tosin riittäisi enää kau-

an. Kerros oli täysin hiljainen. Kopille ilmestyneen olennon valitus oli jäänyt por-

taikon suljettujen ovien taakse.   

Kopin verta vuotava seinä ja verestä muodostuneet sanat olivat kuitenkin syöpy-

neet Jukan verkkokalvoille. “Palauta gradusi”. Ensin se teksti oli lukenut siinä mysti-

sessä sähköpostissa. Sitten sama kehotus ilmestyi verisenä Kopin seinälle. Sitten 

viimeisenä se nyljetty kuvatus, joka oli tuskissaan korissut samat sanat uudestaan, 

kuin varoittaen Jukkaa jostain.   

“Mitä helvettiä täällä oikeasti tapahtuu!” Jukka huusi tyhjään pimeään käytävään. 

”Helvettiäpä hyvinkin, fuksi rakas.” Kuului huvittunut ääni pimeydestä. Jukka käänsi 

kauhuissaan salamana valon äänen suuntaan ja näki sohvalla istumassa pitkään 

mustaan takkiin verhoutuneen hahmon. Hahmo istui rennon näköisesti jalat ristissä 

pää nojaten vasempaan käteen, pitäen oikeassa kädessään punaviinilasia. Hahmon 

kasvojen yläosa jäi tumman leveälierisen hatun varjoon. Sohvaan nojasi musta kä-

velykeppi, jonka kahvassa oli jonkin koiraeläimen kallo, mahdollisesti suden tai koi-

ran.   

Jukka erotti hahmon hymyilevän selkeästi huvittuneena, mutta hymyssä oli jotain… 

sadistista.  Ikään kuin ihmiskunnan historian hirveimmätkin sotarikokset ja etniset 

puhdistukset olisivat hymyn omistajalle yhtä suurta stand up-esitystä.   

“Kuka olet?” Jukka kysyi.   

“Voi, fuksi hyvä. Luulenpa, että nimeni ei sanoisi sinulle mitään. Olet sen verran 

nuorta sukupolvea. Sanotaan vaikka, että olen rakkaan ainejärjestömme vanhimpia 

yhä maisemissa olevia jäseniä. Normaalisti meitä ei paljoa enää näy Naturan käytä-

villä, mutta silloin tällöin tulemme niin sanotusti kummittelemaan nuoremmillem-

me.”  

”Mitä haluat minusta?”  

”Minäkö? En kerrassaan mitään. Olen täällä vain seuraamassa esitystä.” Hahmo 

vastasi pyöritellen viiniä lasissaan ja ottaen nautinnollisen siemauksen.  

“Mitä esitystä?” Jukka kysyi alkaen menettää kärsivällisyyttään.  

”Kerrohan fuksiseni, oletko koskaan ihmetellyt minne ännännen vuoden opiskelijat 

häviävät ajan kanssa?”  
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”Hä!? Mikä kysymys tuo on olevinaan!?”  

“Vastaa nyt vaan, poikaseni. Tällä kaikella on tarkoitus.”  

”Ööh… arvatenkin he lähtevät tekemään muita hommia.”  

Tämän kuultuaan hahmo räjähti nauramaan sadistisinta naurua, jonka Jukka oli kos-

kaan kuullut. Se tuntui jääkylmältä suihkulta hänen sielussaan ja tuntui pilkkaavan 

kaikkea kauniina ja hyvänä pidettyä tässä maailmassa.  

”Lähtevät tekemään muita hommia! Tavallaan olet oikeassa, fuksi hyvä!” Hahmo sai 

lopulta sanottua naurunsa lomasta.   

Jukka katsoi mustan hahmon nauramista kauhuissaan ja mietti millaiseen hulluun 

sadistiin hän oli törmännyt.   

Hahmo sai lopulta rauhoituttua sen verran naurultaan, että pystyi jatkamaan puhu-

mista.  

”Kerrohan, et sattunut näkemään Kopilla äsken jotain hauskaa?”  

”Hauskaa!? Jos verta vuotava seinä sekä nyljetty ja murrettu ihmisraunio ovat sinus-

ta hauskoja, niin kyllä!”  

”Kas kas, esityshän on sitten jo kunnolla käynnissä.”  

”Mikä esitys!?”  

”Katsohan, Naturalla on ollut muinaisista ajoista lähtien eräs mielenkiintoinen ilmiö. 

Yliopisto on kautta aikojen halunnut saada opiskelijat valmistumaan kohtuullisessa 

ajassa. Ikuisuusopiskelijoiden pitäminen yliopistolla kun on aikamoista resurssien 

tuhlausta. Aivan varma tietenkään en ole, koska tämä alkoi kauan ennen omaa 

fuksivuottani, mutta laitoksen silloinen johto teki ilmeisesti jonkinlaisen sopimuksen 

erään Lapin noidan kanssa. Tämä shamaani langetti loitsun, kirouskin voisi myös olla 

hyvä luonnehdinta, joka pyrkii motivoimaan ikuisuusopiskelijoita valmistumaan. Jos 

opiskelija ei onnistu tässä ajoissa, eräs piru tulee hakemaan opiskelijan eikä tätä 

tämän jälkeen enää koskaan nähdä. Toisinaan piru lähettää viestejä sekä vanhoja 

uhrejaan motivoimaan laiskureita, ennen kuin lähtee itse näiden perään.”  

Jukka kalpeni tasaisesti tarinan edetessä mutta rohkeni lopulta kysyä: “Mitä piru 

tekee laiskoiksi katsomilleen opiskelijoille?  
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Sohvalla istuva hahmo vaihtoi asentoa, siemaisi jälleen nautinnollisesti viiniään, ja 

vastasi virnistäen: “No, se alakerrassa näkemäsi onneton lienee mainio esimerkki.”  

Tämän kuullessaan Jukka oli paskahalvauksen partaalla ja panikoi: “Minun täytyy 

päästä pois täältä!”   

”Onnea siihen. Valitettavasti piru on sinetöinyt laitoksen ovet ja ikkunat. Vain val-

mistuneet pääsevät pois täältä tänä yönä”   

Hahmon tämän sanottua jostain laitoksen syöveristä alkoi kuulua alkuun hiljaista, 

hitaasti vahvistuvaa korisevaa valitusta sekä raapivia askelten ääniä.  

”Hmm. Sanoisin että aikasi alkaa olla vähissä, fuksi hyvä. Piru on ilmeisesti päästä-

nyt aiemmat uhrinsa etsimään sinua. Jos ne löytävät sinut, suosittelen että valmis-

taudut liittymään heidän joukkoonsa. Ymmärtääkseni piru nauttii suuresti uhriensa 

henkisestä ja fyysisestä kiduttamisesta.”  

”Auta minua, saatanan sadistinen mulkku! Mitä minä voin tehdä!?”  

”Jaa-a, mistä sinulla on valmistuminen kiinni?”  

”Gradusta”. Jukka vastasi aavistaen kauhukseen, mitä hahmo sanoisi seuraavaksi.  

”Sitten sinun pitää kirjoittaa gradusi valmiiksi, jos haluat päästä kotiin täältä”.   

”Tämän yön aikanako!?”  

”Jep. Älä pelkää. Aika kuluu hitaammin shamaanin taian vaikutuksesta, jos kirjoitat 

graduasi aktiivisesti. Mutta se kuluu silti. Ja jos gradusi ei ole valmis auringon nous-

tessa...No, toivottavasti tykkäät kovista otteista. Piru ainakin tykkää kuulemma.”  

”Miten helvetissä voit kertoa minulle tuollaisia ja juoda samalla punaviiniä kaikessa 

rauhassa. Etkö pelkää pirun vievän sinua mukanaan minun kanssani!?”  

”En. Katsos, minä valmistuin tavoiteajassa aikoja sitten. Piru ei ole kiinnostunut mi-

nusta, joten olen vapaa kulkemaan, miten lystään. Normaalisti en olisi täällä tähän 

aikaan varsinkaan nyt vappuna, mutta itsestäni riippumattomista syistä jouduin 

työstämään rahoitushakemusta myöhempään kuin alunperin suunnittelin. Eipä sii-

nä, pirua pakenevien ikiopiskelijoiden kauhun ja epätoivon seuraaminen autiopai-

kalta käy oikein hyvästä vappuyön viihteestä.”  

”Miten voin kirjoittaa graduani, jos laitoksella ei ole sähköä?”  
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“Tietokoneet toimivat kyllä. Ainakin atk-luokassa.”   

Kidutettujen ikiopiskelijoiden valitukseen alkoi sekoittua kahleiden kilinää ja voi-

makkaampaa raapivaa ääntä, ikään kuin kynsiä vedettäisiin seinää pitkin.   

”Suosittelen että alat juosta, fuksi. Jos piru saa sinut kiinni etkä ole atk-luokassa 

gradutiedosto avattuna, olet mennyttä. Muista, sinun on kirjoitettava aktiivisesti. 

Jos teet niin, piru ei nylje sinua. Se tosin saattaa jäädä arvioimaan edistymistäsi.”  

Tämän kuultuaan Jukka säntäsi juoksuun kohti atk-luokkaa. Hän juoksi lujempaa 

kuin koskaan aiemmin elämässään. Pirun tuomitsemien valitus lähestyi koko ajan 

kahleiden kilinän kanssa mutta Jukka pääsi atk-luokan ovelle näkemättä niitä. Atk-

luokan ovi aukesi ongelmitta ja Jukan suureksi yllätykseksi siellä oli tietokone val-

miiksi auki, vaikka valot eivät toimineet. Jukka kirjautui sisään ja avasi gradutiedos-

tonsa otsa kylmässä hiessä. Tiedoston avauduttua hän sattui vilkaisemaan liitutau-

lulle, ja näki ruudun heikossa valossa yli kaksi metriä korkean sarvekkaan hahmon.  

Pirulla oli päällään tumma eläimen turkki ja kasvoillaan hirven kallosta tehty naa-

mio, jossa oli valtava sarvikruunu. Naamion alaosasta erottui lihansyöjän hampaita 

täynnä oleva kita. Vyönä pirulla oli raskaat rautakettingit, josta roikkui terävistä 

hampaista ja nahasta tehty ruoska. Pirun viisisormisissa käsissä oli terävät kynnet, 

joilla olisi helposti viiltänyt Jukan kurkun auki. Piru venytteli sormiaan lähestyessään 

hitaasti Jukkaa. Laitoksen rakenteista huokuva veren ja mädän lihan haju vahvistui 

entisestään pirun lähestyessä.  

Piru katsoi alas Jukan silmiin ja kohotti oikean kätensä. Jukka odotti kuolevansa sii-

hen paikkaan mutta piru raapikin kynnellään atk-pöytään sanat: ”Palauta gradusi!”  

Tämän jälkeen piru käveli Jukan selän taakse hivellen ruoskaansa pitkäkyntisellä 

kädellään.  

“Anna armoa! En ole saanut ohjaajaltani vastauksia kysymyksiini tilastollisista tes-

teistä enkä pääse käsiksi maksuvallin takana olevaan artikkeliin”.  

Piru kallisti päätään, ikään kuin arvioiden Jukan epätoivoa. Sitten se otti turkkinsa 

alta esiin jotain ja heitti ne Jukan eteen pöydälle. Ne olivat artikkeli, jonka viitteitä 

Jukka oli tarvinnut. Julkaisu oli vaan kirjoitettu verellä ihmisen selkänahalle. Toinen 

pöydälle heitetty esine oli niin ikään ihmisnahasta tehty kirja, jonka kannessa oli 

kauhusta ja kivusta kirkuvan ihmisen kasvot. Kirjan kanteen oli kirjoitettu, jälleen 

verellä, “Biostatistiikan perusteet idiooteille”.     
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Jukan kauhu syveni entisestään. Hän tajusi, että piru oikeasti nylkisi hänet elävältä, 

jos hän ei saisi graduaan kirjoitettua valmiiksi ennen auringonnousua. Se tosin oli 

antanut hänelle mahdollisuuden selvitä tästä yöstä hengissä, mikä oli sentään jo-

tain.   

Jukan ei auttanut muu kuin lukea materiaaleja ja kirjoittaa. Pirun hiljainen mutta 

uhkaava läsnäolo siivitti Jukan työskentelyä huomattavasti ja gradu eteni nopeam-

min kuin koskaan aikaisemmin. Aika kuitenkin kului ja auringonnousu lähestyi vää-

jäämättä.   

Valon lisääntyessä hitaasti Jukka alkoi erottaa paremmin yksityiskohtia pirusta: veri-

sen turkin, hirvenluisen naamion halkeamat ja tummanruskean ihon pirun ihmis-

mäisissä käsissä ja jalkaterissä. Jukasta tuntui kuin hän olisi kirjoittanut jo päiväkau-

sia ja gradu alkoi olla johtopäätöksiä lukuun ottamatta valmis.   

Ikkunaan katsoessaan Jukka tajusi, että aurinko nousisi aivan kohta. Hän ei enää 

ehtisi saada graduaan valmiiksi. Pirukin katsoi ikkunaan nähden saman kuin Jukka, 

ja otti kettinkivyöllään olevan ruoskan käteensä.  

“Ei vielä! Ole kiltti! Olen melkein valmis! Tarvitsen vain hieman lisäaikaa!” Jukka 

kirkui kauhuissaan heittäytyen pirun jalkoihin anomaan armoa. Piru kallisti päätään 

miettivästi katsoessaan Jukan matelua. Sitten se kohautti olkapäitään, kohotti ruos-

kansa valmiusasentoon ja iski Jukkaa ruoskallaan niin, että ruoska kiertyi hänen kau-

lansa ympäri kuristaen häntä. Aikansa henkeä haukottuaan Jukan silmissä pimeni.   

Jukan herätessä aamu oli jo valjennut ja atk-luokka kylpi auringonvalossa. Pienen 

suloisen hetken ajan Jukka luuli nukahtaneensa ja nähneensä elämänsä painajaista, 

kunnes sattui näkemään pöytään kynnellä raavitut sanat: “Palauta gradusi”, joiden 

alle oli raaputettu lisäys: “Tai minä palaan”.   

Tämä oli viimeinen naula Jukan mielenterveyden arkkuun. Hänet löydettiin atk-

luokasta alastomana ja veriseksi kynsittynä kirkuen käsittämättömyyksiä häntä vai-

noavasta pirusta.   

Kuten arvata saattaa, tämä riitti järjestämään Jukalle menolipun Tikkamäen mielen-

terveysosastolle. Siellä hän edelleenkin yrittää kirjoittaa gradunsa johtopäätöksiä 

peläten pirun paluuta. Hoitohenkilökunta ei tosin koskaan onnistunut löytämään 

Jukan kirjoituksista päätä eikä häntää, koska sanat näyttivät olevan täysin satunnai-

sessa järjestyksessä eikä niistä muodostunut selväjärkiselle ymmärrettäviä lauseita.   



29 

 

MIKROVILLUKSEN SAUNAKLUBI 

  

Epävirallisen puheenjohtajan muistelmat ja alkusanat 

Eräänä pimeänä talviaamuna herätessäni radiosta pärähti ajastuksen myötä soimaan 

Tommi Soidinmäen Saunaralli. ”Lentokentältä vieraat saunaan vaan, ylös lauteille 

eikä saunan taa… Ei saunan taa, ei saunan taa…” Voin kokemuksen syvällä äänellä 

sanoa, että kyllä, kyllä saunan taa. Laulajan kissan rääkkäystä muistuttava laulu toi 

voimakkaasti mieleeni tukahdutetut muistot villusten saunavuoroista silloin kauan, 

kauan aikaa sitten, vuonna 2012, kun vasta aloitin uraani uteliaana pikku biologina... 

Kosteahkon fuksiaisten jälkeen eräät vanhemmat – renessanssikauden marmoripatsai-

ta muistuttavat – opiskelijat katsoivat kauas kaukaisuuteen ja sanoivat: ”emme voi 

jatkaa enää näin, me menemme saunaan.” He kantoivat minut puoliväkisin Skarpin -

silloisen juhlapaikan- saunaan, joka puhkui 100 asteisia löylyjä kahden tunnin lämmi-

tyksen jälkeen. Perinteisten hyvien tapojen mukaan riisuuduimme ja painuimme sit-

ten pesemään hikiset vartalomme ennen löylyjä. Suihkussa minulle kerrattiin sau-

naetiketin mukaisia tapoja: kuinka käyttämällä etuperse-takaperse-periaatetta saam-

me ahdettua vähintään 10 lihaksista ja hikistä miestä yht’aikaa vajaa kolmen metrin 

pituiselle lauteelle, vaikka joku yrittää aina kumminkin hivuttautua istumaan jonkun 

syliin.  

Päästyämme saunaan eräs villuksista otti mukaansa vastan. Muut näyttivät minulle, 

kuinka leikkisästi vasta sidotaan ja ennen kaikkea, kuinka sitä käytetään oikeaoppi-

sesti. Hikinen sidontaleikki ja vastominen kestivät tunteja, kunnes hallitsin ne täydel-

lisesti. Lopuksi painuimme saunan taakse, missä aloitimme alastonpainit lumessa. 

Aina kun tapahtui jokin virhe, sääntöjen rikkojaa läpsäistiin pakaraan tai kutkuteltiin 

kielletyistä paikoista. Heti kun kello soi, tarrasin vastustajaani lantion alapuolelta. 

Alkoi hurja tiivis välienselvittely vastasataneen pakkaslumen lumen pöllytessä. Kah-

den minuutin erä tuntui ikuisuudelta ja lopuksi makasimme hangessa kuin kuolleet 

HOPS-ohjaajat konsanaan. Se talvi tunnetaan Skarpin alueella yhä ”yhtyneiden lu-

mienkelien talvena.” Villuksen sauna… teki minusta miehen. 
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Laulajan kissan rääkkäystä muistuttava laulu toi voimakkaasti mieleeni 

tukahdutetut muistot villusten saunavuoroista silloin kauan, kauan aikaa sitten, v. 

2012 kun vasta aloitin uraani uteliaana pikku biologina. 
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Koska sauna puhututtaa aina ja jokaisessa tilanteessa., haluamme edistää saunakult-

tuuria ainejärjestömme keskuudessa. Harkitsemme toimenpiteitä, joilla voisimme 

elvyttää ne perinteet, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet unholaan ja lisätä saunassa 

kävijöiden määrää. Jos saamme kannatusta, pyrimme lämmittämään Naturan saunaa 

tietyn väliajoin, jotta kaikki halukkaat pääsisivät saunomaan – sukupuoleen, vuosi-

kurssiin tai erikoistumisalaansa katsomatta. Voisimme myös harkita ns.”SARS-/

kuppa-pyyhkeiden” pesemistä vaikka kerran kuussa ja muutaman lisäpyyhkeen sekä 

peflettien hankkimista. Lisäksi voisimme keskittyä järjestämään saunomismahdolli-

suuden ekskursioiden yhteydessä.  

Ennen kaikkea toivoisimme saunaklubin toiminnan elvyttämisen edesauttavan perin-

teisten saunaperinteiden palautusta. Kuten klassinen saunakauden avaus, jossa ko-

koonnutaan Alkukiville pyyhkeisiin ja saunahattuihin pukeutuneina kolistelemaan 

saunakiuluja ja laulamaan saunalauluja on spektaakkeli, jonka soisimme taas ilostut-

tavan yliopiston elämää. 

Osoittaaksemme toimintamme sitoutumisen olemme koonneet tähän artikkeliin tois-

taiseksi epävirallisen kerhomme mielipiteet eri saunatyypeistä sekä antaneet lisäksi 

suosituksen tarjoilusta ja lyhyen kuvauksen erityyppisten saunojen yhteydessä har-

joitetuista toimista. 

  

Sähkösauna 
 Arvosana: 2/5 

Tarjoiluehdotus: - 

• mikä tahansa halpis bisse/situkka/talousolut käy 

• sipsit ja keksit ok. Suolaiset ruoat sopivat hyvin illan viettoon 

Sähkösauna, tuo joka puolelle levinnyt saunatyyppi, mikä on yleistynyt hälyttävään 

tahtiin urbaanialueilla, puulämmitteistensaunojen hävitessä. Laatu vaihtelee huomat-

tavasti riippuen kiukaan tehokkuudesta. Perinteisesti saunaklubi keskittyy tällaisten 

saunojen yhteydessä NES:n/Mario Kartin pelaamiseen, leffojen pyörittämiseen, pas-

kan jauhantaan sekä lauantaisin katsomaan jokaisen pubivisailijoiden suosikkia: 

“Haluatko miljonääriksi?”. 

  

Telttasauna 

Arvosana: 3/5 

Tarjoiluehdotus:  
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• Perusolut ja punaviini käyvät varsinkin helvetillisinä hyttyskesinä. (Näppärä 

villus rakentaa näistä myös hetkessä tilanteeseen sopivan hyttysloukun.) 

Väkiviinaksi suositellaan jääkylmää kossua 

• kaikenlainen mökkiruoka/eräruoka: makkara, kala, tikkupullat, jotka on 

tehty kiukaalla saunomisen yhteydessä ja tarjoillaan jääkylmän koskenkor-

van kera. 

Jokaisen mökkityömaan ja pitkittyneen eräretken pelastus, joka tarjoaa suojaa ja rau-

haa tomboloitakin suuremmalta, jokavuotiselta vitasukselta: hyttysiltä - kun tukeva 

perustus vielä puuttuu. Lisäksi teltta toimii jäähtyessään majapaikkana, jossa on 

helppo harrastaa häröjäkin juttuja. Puunsaunaa muistuttava idylli on kokemuksen 

arvoinen ja kaikki perinteine mökkitoiminta sallitaan tässä yhteydessä.  Iso miinus 

johtuu kiukaan raahaamisesta ja kokoon liittyvästä epäkäytännöllisyydestä.  

  

Puusauna 

Arvosana 6/5 

Tarjoiluehdotus:  

• Kaikki juomat situkoista laatuviinoihin käyvät tähän. Edes huonosti maistu-

vat juomatkaan eivät voi pilata tätä. 

• Mielipiteet vaihtelevat välillä nötkötistä ja minkä tahansa lomahelvettien, 

huoltoasemien jne. metritiskin tarjoiluun. Kumminkin yksi elintarvike koe-

taan olennaiseksi osaksi tätä mökkityylisintä ratkaisua. Hiilen mustaksi pa-

lanut makkara, jossa voi nähdä karsinogeenien hyppivän.  Reilu sinappian-

nos kyrsän päällä pelastaa aterian. kts. telttasaunan tarjoiluehdotukset.  

Saunojen ylivoimainen kuningas! Maanpäällinen paratiisi! Keisarien rakastettu dik-

taattori! Taivas helvetistä! Ilogasmi! Enkelten virstalöylyt! Tätä ei vaan voi panna 

paremmaksi. Idyllinen tunnelma, johon kaikki perinteiset aktiviteetit kuuluvat: mölk-

ky, lumipesu, avanto, uiminen, tikanheitto, kuseminen seisaaltaan jne. Lisäpisteitä 

vain ropisee sitä enemmän mitä mökkimäisempi tunnelma tilassa on. 

  

Mikä tahansa muu kuin suomalainen sauna 

Arvosana: -6/5 

Tarjoiluehdotus:  

• Paikallisilla juomilla tai ruoilla voi hyvin harvoin onnistua parantamaan tätä 

pettymystä. 
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Jokainen sauna missä ulkomailla saunaklubin jäsenet ovat vierailleet ovat paljastu-

neet karvaiksi ja kitkeriksi pettymyksiksi. Melkein kuin politikkojen lupaukset opis-

kelijoiden etujen parantamiseksi. Niitä alemmaksi ei vaan pääse mitenkään.  

Norjalainen ja ruotsalainen sauna: 

• ”Ei vaan saa lämpimäksi tuhopolttamallakaan.” 

Japanilainen sauna: 

• ”Harvoissa tapauksissa lämpötila täyttää juuri ja juuri minimivaatimukset, 

mutta TV-ruudut saunassa ovat suoranainen pyhäinhäväistys suomalaisen 

saunakulttuurin edustajalle. ” 

Itävaltalainen sauna:  

• ”Itävallassa saunomisesta on tehty harvinaisen hankalaa. Saunaan saa men-

nä ja poistua vaan tietyin väliajoin. Kun saunan ovi on suljettu, sieltä ei 

poistuta. Löylyä saa heittää vain tietyin väliajoin, minkä jälkeen kiukaan 

päällä pyöritetään märkää pyyhettä. Tämän ilmeisesti pitäisi jakaa löyly 

tasaisesti ympäri huonetta, mutta suomalaiselle tämä lähinnä vain pilaa löy-

lyn laadun, koska pyyhkeen aiheuttama ilmavirta kuljettaa kuuman ilman 

pois iholta, jolloin suomalaiselle tuttua löylyn tunnetta ei synny.  

Serbialainen sauna:  

• ”Serbiassa ei ole saunaa lainkaan.” 

  

Esim. Saunaklubin tosi-villusten ekskursion päiväohjelma v. 2015. 

  

8.00 AAMUSAUNA 

- Oluenjuontia ja ähkimistä 

- Käydään läpi lyhyesti keskeiset kirosanat. 

  

9.00 AAMUVERRYTTELY 

- Tehdään pieni metsäretki sukat jalassa. 

- Avomaastossa kuseskelua 

- Kädenvääntöä ja Koskenkorvaa 

- Kivien heittelyä rannassa 

- Ajetaan mopolla ympyrää ilman kypärää. 
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 10.00 HENGEN NOSTATUS 

- Lisää Koskenkorvaa 

- Uhoamisen perusteet  

- Painiottelu saunan takana 

  

11.00 PILKOTAAN TOYOTA COROLA -76 KULMAHIOMAKONELLA PALA-
SIKSI 

  

11.30 LOUNAS 

- Makkaraa, hernekeittoa, olutta 

- Vihanneksia ja muita ruohoja sen verran, että niitä voi lingota lusikalla kaveria 
otsaan. 

- Ruokaryypyt 

  

12.00 RUOKALEPO 

- Mennään kengät jalassa sänkyyn 

- Sängyssä puhutaan saunakokemuksia 

- Unimusiikiksi kuunnellaan käärmelevyjä 

- Haukutaan tomboloita 

- Työnnetään käsi housuihin ja otetaan tirsat. 

- Paitsi Leppänen, joka käy salaa Kossupullolla. 

  

12.45 TOSIHOMMAT ALKAA 

- Siirretään iso kivi porukalla toiseen paikkaan ja tunnistetaan selkärangattomia. 

- Juodaan kaljaa. 

- Kehutaan kuinka kovia biologeja ollaan. 

- Siirretään kivi takaisin. 

- Juodaan Koskenkorvaa.  

  

13.30 OHJATTUA VÄLINEIDEN VALMISTELUA 

- Vuoleskellaan makkaratikut valmiiksi iltaa varten, koska puukot takavarikoidaan 
klo 17. (Arolle ei anneta puukkoa lainkaan) 
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- Valmistetaan Käpyritsat. 

  

14.30 KÄYDÄÄN SAKILLA PELOTTELEMASSA LINTUBONGAREITA 

  

15.00 HAUKUTAAN LINTUBONGARIT 

  

15.30 KÄYDÄÄN VONKAAMASSA INTIMITEETTEJÄ LÄHIKYLILLÄ 

- Palataan saamatta takaisin leiriin. 

- Pohditaan, että se yksi olisi voinut antaakin, ellei Leppänen olisi mennyt näyttä-
mään sille nakkiaan. 

- Haukutaan paikalliset 

- Puhutaan omina kokemuksina kaikki nais-/miesjutut, joita kaverit on meille valeh-
delleet. 

  

17.00 ILLALLINEN 

- Makkaraa ja hernekeittoa 

- Sinappia 

- Olutta ja Koskenkorvaa 

  

18.00 RÄJÄYTETÄÄN JOTAKIN 

- Paitsi Leppänen, joka käy salaa Kossupullolla. 

  

18.30 LÄMMITETÄÄN SAUNA 

- Jokainen kertoo vuorollaan, missä saunassa on Suomen parhaat löylyt. 

- Juodaan koskenkorvaa. 

- Käydään alasti uimassa. 

- Juodaan kaljaa ja Koskenkorvaa 

  

19.00 KÄYDÄÄN KYLÄN BAARISSA HAASTAMASSA RIITAA PAIKALLIS-
TEN KANSSA 

- Paitsi Leppänen, joka lukitaan siksi aikaa puuliiteriin. 
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20.00 TEHDÄÄN NUOTIO 

- Juodaan Koskenkorvaa. 

- Paitsi Leppänen, joka unohtuu liiteriin. 

  

21.00 MAKKARAN PAISTO ALKAA 

- Haetaan Leppänen liiteristä 

- Poltetaan makkarat tikun nokassa karrelle. 

- Vedetään reilusti sinappia kyrsän syrjään 

- Vedet silmissä kehutaan kuinka hyvää se on. 

- Paitsi Leppänen, jonka makkara tipahtaa nuotioon. 

  

22.00 LAULETAAN SITSILAULUJA 

- Juodaan kaljaa. 

- Paitsi Leppänen, joka on oksentamassa. 

  

23.30 ILTATOIMET 

- Juodaan Suomi viinaa 

- Kustaan nuotio sammuksiin. 

- Kävellään kädet toistemme hartioilla kämpille. 

- Ollaan toistemme parhaat kaverit. 

- Pyyhitään sinapit hihaan. 

- Mennään vaatteet päällä nukkumaan. 

- Kaveria ei jätetä. 

- Paitsi Leppänen, joka sammuu jo tuntia aiemmin nuotiolle. 
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Puheenjohtajan outro 

Villuksen pojat! Naturalta! …Veljeni! Näen silmissänne saman pelon joka voisi vallata 

minunkin sydämeni. Voi tulla päivä jolloin Villusten rohkeus pettää, kun me hyl-

käämme ystävämme ja petämme toveruuden siteet. Mutta se ei ole tämä päivä. 

Hyeenojen ja murtuneiden elokuvaunelmien tunti, kun MEVEK:in aikakausi tulee 

romahtaen alas. Mutta se ei ole tämä päivä! Tänään me katsomme elokuvia! Kaiken 

sen vuoksi mitä pidätte tässä hyvässä maassa tärkeänä, kutsun teitä nousemaan 

ylös, MEVEK:n miehet! 

… ”MEVEK”. Sillä sanalla on uusi merkitys tänä päivänä. Me emme voi enää jäädä 

pikkumaisten erimielisyyksiemme kalvamiksi. Me yhdistymme keskeisissä intresseis-

sämme. Ja kenties on kohtalomme, että tänään me taistelemme vapautemme puo-

lesta, emme tyranniasta, sorrosta tai vainosta, vaan viihteettömyydestä. Me taiste-

lemme oikeudestamme katsoa elokuvia, olla olemassa. Ja mikäli me voitamme tyl-

syyden tänään, tätä päivää ei enää tulla tuntemaan vain vappuna, vaan päivänä jol-

loin me kaikki julistimme yhteen ääneen: 

”Haec non democratia est!” 

Kunnioittaen, 

Mika Paloheinä, MEVEK:n väistyvä pj. 
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RÄYRINGINJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITELMAN 

SALAINEN LISÄPÖYTÄKIRJA 

 

Tämän kunnostussuunnitelman laati Räyringin kalastuskunnan silloinen hallitus 

erään kosteamman saunapalaverin päätteeksi. Suunnitelman syntymiseen oli myötä-

vaikuttamassa myös eräs biologisti, jonka nimeä toimituksella ei ole lupaa mainita. 

Tutkiskeleva journalistimme löysi tämän lisäpöytäkirjan kalastuskunnan arkistosta, 

raamatun ja MILF Hunters: The Legacy Collection DVD-boxin alta. Oletettavaa on, 

ettei lisäpöytäkirjan kuvaamaa suunnitelmaa koskaan toteutettu. Ainakaan vielä… 

 

 

1. RÄYRINGINJÄRVI JA SEN KUNNOSTUS 

  

Kunnostettava kohde (Kuva 1.) sijaitsee Kruunupyynjoen keskijuoksulla, Vetelin 

Räyringissä. Järven koko on noin 3,8 km2, keskisyvyys 1,5 m ja suurin syvyys hie-

man alle 4 m. Pintavesityypiltään järvi on matala humusjärvi. Järven valuma-alue ei 

ole merkittävästi järveä suurempi. Järvestä on Pesuojana tunnetun laskupuron kautta 

yhteys Porasenjokeen, joka kulkee muutaman muun järven läpi ja muuttuu Kruunu-

pyynjoeksi. Järven itäpuolella kulkee Perhonjoen (ent. Vetelinjoki (Pirun perholaiset, 

senkin meiltä varastivat!)) vedenjakaja.  
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Kuva 1. Räyringinjärvi ja sen ympärillä sijaitsevat asumakylät (Google Maps).  

 

Järvi on rehevöitynyt tasaista tahtia 60-luvulta alkaen. Asiaa ovat pahentaneet 

ympäröivä maatalous ja järven pieni vesitilavuus. Vuonna 2003 järveä kohtasi vaka-

va happikato, joka tuhosi kalakannan ja johti mm. mateen katoamiseen järven 

ekosysteemistä.  Järven tilaa yritettiin parantaa keinotekoisella hapetuksella ja istu-

tuksilla (mm. siikaa), mutta tulokset olivat väliaikaisia. Tästä syystä kalastuskunta 

päätti laatia varsinaisen kunnostussuunnitelman vuonna 2006. Suunnitelma piti sisäl-

lään vedenpinnan väliaikaisen laskun ja rantojen ruoppauksen sekä ravinnerikkaan 

maa-aineksen poiston. Lisäksi suunnitelman keskeisenä osana oli Pesuojan kunnos-

tus ja suunnitelma järven pohjaan asennettavasta putkesta, jonka tulisi taata veden 
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riittävä vaihtuminen ja edesauttaa happipitoisuuden pysymistä suotuisana. Osana 

suunnitelmaa olivat myös keinotekoinen hapetus, vesikasvien niitto ja kalakannan 

tervehdyttäminen hoitokalastuksen ja istutusten kautta. 

Kunnostussuunnitelma hyväksyttiin 2008 ja sitä päästiin toteuttamaan 2014 

(koska erinäisiä vastoinkäymisiä sekä kylien ja vanhojen sukujen välisiä ristiriitoja. 

vrt. Game of Thrones ja Broadwalk Empire.). Ruoppaukset ja poistoputken asennus 

saatiin suoritettua vuoteen 2017 mennessä ja tämän jälkeen kunnon ylläpitoa on jat-

kettu säännöllisillä vesikasvien niitoilla sekä hoitokalastuksella. Suunnitteilla on 

suorittaa istutuksia keväällä 2018 ja 2019. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä peto-

kalojen istutuksiin, jotta ravintoverkot saadaan kunnostettua. 

 

2. LISÄPÖYTÄKIRJA: Järven ravintoverkkojen uusiminen istutusten avulla 

 

Johtuen siitä, että järven kalakanta muodostuu etupäässä särjistä, kiiskistä, ahvenista 

ja hauista, on kalastuskunnan sisällä herännyt idea kalakannan monimuotoistamises-

ta istutusten avulla. Tuomalla ekosysteemiin uusia petokaloja, voitaisiin vääristyneet 

ravintoverkot saada kunnostettua ja särkikantaa vähennettyä huomattavasti. 

Aiemmilta vuosilta on kokemusta siikojen istutuksesta. Siiat menestyivät aluksi 

hyvin, mutta sitten kasvava särkipopulaatio koitui niiden tuhoksi. Siiat saavuttavat 

sukukypsyyden 4-5 vuoden iässä ja niiden kuteminen tapahtuu talvella. Ne laskevat 

mädin 0,5-4 m syvyyteen pohjan soran sekaan ja poikaset kuoriutuvat keväällä jäi-

den lähdön aikaan. Kuteminen kuitenkin epäonnistui useina peräkkäisinä vuosina, 

sillä särjet ja muut kalat söivät mädin ennen kuin poikaset ehtivät kuoriutua. Näin 

ollen uusia sukukypsiä siikayksilöitä ei enää kasvanut, vaan kanta hävisi vanhojen 

yksilöiden kuollessa. Oman osansa siikakannan hupenemiseen tekivät myös yli-

innokkaat kalamiehet, jotka saattoivat verkoillaan kerätä jopa 50 siikaa päivässä.  

Näistä virheistä on kalastuskunta kuitenkin ottanut opiksi ja tavoitteena on uusien 

istutusten aloittaminen keväällä 2018. Jotta vastaavaa ei toistuisi, on kiinnitettävä 

erityistä huomiota istutettavaan lajiin. Valittavan lajin on kyettävä selviämään kutu- 

ja poikasvaiheesta, jotta yksilöt voivat saavuttaa sukukypsyyden ja lisääntyä. Lisäksi 



41 

lajin on oltava tarpeeksi tehokas saalistaja, jotta siitä on konkreettista hyötyä särki-

kannan säätelyssä. Yli-innokkaiden kalastajien tuomaan ongelmaan on puututtava 

rajoittamalla kalastusta ja sallittua verkkojen määrää. 

Kun otetaan huomioon kaikki istutettavalle kalalajille asetettavat vaatimukset, 

nousee yksi ryhmä selvästi muiden vaihtoehtojen yläpuolelle. Tämä ryhmä ovat ah-

venkaloihin kuuluvat käärmeenpääkalat (Channidae). Käärmeenpääkalat ovat ma-

keanveden kaloja, joiden luonnollista elinaluetta ovat Afrikka ja Aasia. Akvaariohar-

rastajien toimesta ne ovat kuitenkin onnistuneet levittäytymään Amerikan Yhdysval-

toihin, jossa ne ovat aiheuttaneet suuria muutoksia monien sikäläisten järvien 

ekosysteemeissä mm. poistamalla niistä (haitallisia) lajeja. Juuri tällaisia muutoksia 

tarvitaan myös Räyringinjärvessä ja siksi kalastuskunta on päättänyt istuttaa järveen 

ensi tilassa käärmeenpääkaloja. Toinen harkittu vaihtoehto olivat merinahkiaiset, 

mutta kohteena oleva vesistö ei vastannut niiden elinympäristövaatimuksia. 

 

3. KÄÄRMEENPÄÄKALAT: Sopivin laji ja hankinta 

 

Kuten edellä todettiin käärmeenpääkalat ovat Aasiassa ja Afrikassa tavattavia ma-

keanveden kaloja. Lajeja tunnetaan yli kolmekymmentä, kahdesta eri suvusta.  

Channa-suvun kaloja tavataan Aasiassa, Malesiassa ja Indonesiassa ja Parachanna-

suvun kolmea lajia esiintyy trooppisessa Afrikassa. Käärmeenpääkalat ovat muodol-

taan torpedomaisia ja niiden pää muistuttaa muodoltaan käärmeiden päätä, mistä 

niiden nimi on peräisin. Suurimmat lajit voivat kasvaa liki 2 metrisiksi ja painaa 20 

kiloa. Kaloille tyypillisiä piirteitä ovat pitkät parta- ja selkäevät, sekä kookas suu. 

Käärmeenpääkalojen kiinnostavin ominaisuus on kuitenkin niiden kyky hengittää 

ilmaa. Kalat selviytyvät vähähappisissa vesissä ja eräät lajit kykenevät liikkumaan 

myös kuivalla maalla vahvojen eviensä avulla. Nämä ominaisuudet edesauttaisivat 

merkittävästi kyseisten kalojen selviämistä happikadon kohdatessa Räyringinjärveä. 

Käärmeenpääkalat ovat luonteeltaan jokseenkin aggressiivisia ja niiden ruokavalio 

on monipuolinen pitäen sisällään planktonia, vesiselkärangattomia, pikkukaloja, 

isompia kaloja, sammakkoeläimiä, vesilintujen poikasia, vesilintuja, pieniä nisäkkäi-
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tä ja joissain tapauksissa suurempiakin nisäkkäitä. Varsinkin lisääntymiskauden ai-

kana käärmeenpääkalojen aggressiivisuus korostuu monilla lajeilla, sillä niillä on 

tapana vartioida mätiä ja nuoria poikasia. Tämä on ominaisuus, joka on erittäin suo-

tava, jotta siikojen kohtalo ei toistuisi. Eräät lähteet kertovat tapauksista, jossa muni-

aan puolustavat käärmeenpääkalat olisivat tappaneet jopa ihmisiä, mutta näihin tulee 

suhtautua varauksella.  

Koska käärmeenpääkalat ovat alkujaan lämpimien alueiden lajeja, herätti kalastus-

kunnassa huolta niiden selviäminen talvesta. Vastaus löytyi kuitenkin pienen vertai-

lun ja amerikkalaisten ennakkotapausten tutkimisen jälkeen ja sopivimmaksi lajiksi 

valikoitui idänkäärmeenpää (Channa argus) (Kuva 2.). Tätä lajia tavataan luonnon-

varaisena Kiinan, Venäjän ja Korean niemimaan alueilla, sekä tulokaslajina Ameri-

kan Yhdysvalloissa. Euroopan alueella ensimmäiset havainnot lajista tehtiin vuonna 

1956 silloisen Tšekkoslovakian alueelta. Laji on kykenevä selviämään kylmissä, jään 

peittämissä vesissä ja olisi siksi erinomainen valinta.  

Myös lajin lisääntymisstrategia olisi tarkoituksiin sopiva. Idänkäärmeenpäillä on 

tapana rakentaa pyöreä, noin metrin levyinen pesä kasvillisuuden sekaan ja laskea 

mäti siihen. Kalat lisääntyvät 1-5 kertaa vuodessa ja mäti kehittyy verrattain nopeas-

ti, ympäristöolosuhteista riippuen, ja poikaset kuoriutuvat 28-120 h kuluessa. Poika-

set elävät pesässä ruskuaispussin turvin toisen tai molempien vanhempien vahtiessa 

pesää. Tämä vähentää merkittävästi poikaskuolleisuutta. Kun poikaset saavuttavat 

noin 18 mm pituuden ne ovat valmiita poistumaan pesästä ja aloittamaan itsenäisen 

elämän. Täysikasvuiset yksilöt voivat olla 85 cm mittaisia, joskin eräät lähteet mai-

nitsevat kalojen voivan kasvaa jopa 1,5 m pituisiksi. Sukukypsyyden yksilöt savutta-

vat 2-3 vuoden iässä.  

Samoin kuin muutkin käärmeenpääkalat, idänkäärmeenpäät kykenevät hengittä-

mään ilmaa ja selviävät kuivalla maalla jopa neljä päivää. Nuoret yksilöt kykenevät 

myös siirtymään maalla lammikosta toiseen ja levittäytymään uusiin vesistöihin. 

Tämä on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi Pesuojan suulle ja penke-

reille tulisi asentaa jonkinlainen kanaverkosta valmistettu aita, tai vastaava, joka es-

täisi kalojen vaeltelun muihin alueen vesistöihin. 
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Kalojen hankkiminen voi tuottaa vaikeuksia, erityisesti toimittajan löytäminen, 

sekä aiheeseen liittyvät tullimuodollisuudet, yms. ihmisten luovuutta rajoittavat by-

rokratian koukerot. Alustavasti voidaan sivuuttaa ajatus istutuslupien hankkimisesta 

ja toteuttaa suunnitelma talkoo-periaatteella ja kuutamourakointina. Vaihtoehtoisia 

suuntia kalojen hankkimiselle on kaksi; Amerikan Yhdysvallat ja Venäjä. Koska laji 

on Yhdysvalloissa mielletty vaaralliseksi vieraslajiksi, voisivat paikalliset olla haluk-

kaita luopumaan kaloista edulliseen hintaan, mahdollisesti jopa ilmaiseksi. Ajatus 

kalasafarista Marylandiin herätti suurta kannatusta kalastuskunnan jäsenten keskuu-

dessa, mutta valitettavasti rahastonhoitaja torppasi idean pitäen sitä liian kalliina. 

Myös logistiikka saattaisi tuottaa ongelmia, sillä kalat tai niiden mäti olisi kuljetetta-

va Atlantin valtameren yli. Tältä kannalta idän suunnalta tilatut kalat voisivat osoit-

tautua kannattavammiksi.   

Pitkällisen arvioinnin, päättelyn ja puntaroinnin jälkeen tultiin johtopäätökseen, 

että kalojen kuljetus säiliöautolla olisi liian riskialtista. Lisäksi kuljettajan löytämi-

nen ja sopivan ajoneuvon hankkiminen voisi myös tuottaa ongelmia ja ylimääräisiä 

kustannuksia. Näin ollen päätettiin suorittaa kalojen tuonti niiden ollessa vielä kuo-

riutumattomia. Mäti saataisiin piilotettua näppärästi vodkapulloihin tai matkalaukun 

valepohjan sisälle minigrip pusseissa ja kuljetettua huomaamattomasti tullin läpi. 

Tarvittaessa mäti voitaisiin myös niellä muovipakkausten sisälle säilöttynä, samoin 

kuin salakuljettajat tekevät huumeille. Seuraava vaihe olisi kuitenkin toimittajan 

löytäminen ja tämän vuoksi olisi tehtävä tiedusteluja mahdollisia kanavia myöten ja 

luultavasti lähetettävä edustaja neuvottelemaan kaupankäynnistä paikan päällä. 

Kun mäti on saatu maahan, on se kasvatettava. Tätä varten on suunnitteilla perus-

taa kasvattamo Maanpään tilan vanhaan navettaan. Pienillä muutoksilla navetan kar-

jakeittiöstä saataisiin erinomainen kasvatushuone, sillä sieltä löytyy vesipiste ja mah-

dollisuudet lämmityslaitteille, sekä riittävästi tilaa kasvatusaltaille. Kalastuskuntaa 

konsultoiva biologisti huomautti, että kalat saattavat kantaa erinäisiä tauteja ja mah-

dollisesti myös Gnathostoma-sukkulamatoja, jotka voivat aiheuttaa haittaa myös 

ihmiselle. Tämän vuoksi olisi suotavaa kasvattaa kaloja karanteenissa ainakin kah-

den sukupolven ajan ja tehdä tarvittavat tarkastukset ennen kuin ne laskettaisiin jär-

veen. Tämä tietenkin aiheuttaisi jokusen vuoden viivästystä suunnitelman toteuttami-

selle, mutta olisi pidemmän päälle kannattavaa. Olisi nimittäin varsin ikävää, jos 
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siperialainen kalakolera tappaisi kaikki järven kalat juuri, kun ekosysteemi on saatu 

kuntoon.  

 

 

Kuva 2. Idänkäärmeenpää (Channa argus). Kalan ruumis on muodoltaan pitku-

lainen, pyrstöä kohti suippeneva. Kalalla on yksi pitkä selkäevä ja yksi pitkä perä-

evä, pyrstö on muodoltaan puikulainen. Kalan tunnusomainen väritys on tummia 

läikkiä vaaleammalla kullan tai tummanruskean sävyisellä pohjalla. Väritys voi olla 

ympäristöstä riippuen tummempi tai vaaleampi (Piirros After Berg, 1933).   

 

 

4. SUUNNITELMAN LOPPUTULEMA: Edut & haitat 

 

Suunnitelman suurimpana etuna on sen helppous ja luonnonmukaisuus. Vaikein osa 

on kalojen hankinta ja niiden kasvatus, mutta kun ensimmäiset 100-1000 yksilöä on 

saatu laskettua järveen, hoituu loppu kuin itsestään. Kalat syövät ylimääräiset särjet 

ja kiisket pois, ehkä siinä samalla menee pari ahventa ja haukeakin, mutta ne ovat 

hyväksyttävää sivullista vahinkoa. Oletettavaa on, että muutamassa vuodessa nämä 

upeat eläimet ovat tehneet sen, mihin ei kyetty yli kymmenen vuotta kestäneellä 

nuottauksella ja hoitokalastuksella. Saamme terveen ja elinvoimaisen järven, jossa 

jokaisella kalalla on paikkansa ja vedet pysyvät kirkkaina. 
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Kiinnostavia ovat myös mahdollisuudet, joita uusi lajia tarjoaa sekä paikallisille, 

että turisteille. Suureksi kasvavat kalat olisivat houkutteleva saalis ja lajin erikoisuus 

herättäisi mielenkiintoa sekä paikallisissa, että ulkopaikkakuntalaisissa. Mahdollises-

ti saataisiin varautua ulkomailta asti saapuviin kalastusturisteihin, jotka silmät innos-

ta kiiluen olisivat valmiita maksamaan merkittäviä summia kalastusluvista sekä ma-

joituksesta ja ylläpidosta. Tämä olisi erinomainen piristysruiske Räyringin ja miksei 

myös koko Vetelin taloudelle. Kalastuskunta voisi järjestää opastettuja kalastusretkiä 

ja kalastuskunnan ponttonilautalle voitaisiin asentaa paineilmalla toimiva harppuuna-

tykki, jolla turistit saisivat ampua käärmeenpääkaloja. Aiheen ympärille voitaisiin 

järjestää myös kilpailuhenkinen kesätapahtuma.  

Aasiassa käärmeenpääkalat ovat arvostettuja ruokakaloja ja pienen totuttelun 

jälkeen paikalliset ihastuisivat varmasti kalan makuun ja lihan laatuun. Paikalliset 

ravintolat voisivat ottaa inspiraatiota aasialaisesta keittiöstä ja tuoda sikäläiset käär-

meenpääkala-annokset myös paikallisten saataville. Näin saataisiin kaivattua piris-

tystä alueen tarjoamiin kulinaristisiin elämyksiin niin paikallisten, kuin turistienkin 

iloksi.  

Ainoa mahdollinen uhkakuva on käärmeenpääkalojen levittäytyminen muihin 

alueen vesistöihin. Tämä voidaan kuitenkin estää asianmukaisilla varotoimilla, kuten 

aidoilla ja muilla esteillä. Pientä huolta saattaa myös herättää kalojen luonteenomai-

nen aggressiivisuus ja niiden mahdollinen vaarallisuus uimareille ja muille vesillä 

liikkujille. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että mitään todellista vaaraa olisi ja 

vaikka eräät lähteet mainitsivatkin kyseisten kalojen tappaneen ihmisiä, ei varmaa 

tietoa asiasta löytynyt. Kalojen aggressiivisuus on suurimmillaan lisääntymisaikoina, 

joten lienee asianmukaista vielä yleisille uimarannoille ilmoitus, jossa varoitetaan 

lähestymästä kalojen pesiä. Hyvin hoidetulla tiedottamisella ja keskusteluyhteyden 

ylläpidolla paikallisten ja turistien kanssa saadaan tämäkin ongelma ratkaistua varsin 

vaivattomasti. 

Kaiken kaikkiaan suunnitelma idänkäärmeenpäiden istutuksesta Räyringinjär-

veen osana kunnostusprojektia voi aluksi kuulostaa epäilyttävältä, mutta sen tarjoa-

mat edut ja mahdollisuudet ovat niin suuret potentiaalisiin haittoihin verrattuna, että 

suunnitelman toteuttamatta jättämiselle ei ole olemassa mitään perusteita. Kuten 
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edellä mainittiin suurimmaksi ongelmaksi voi muodostua kalojen hankinta ja mah-

dolliset byrokraattiset tai juridiset yksityiskohdat, mutta niiden ratkaisu tai kiertämi-

nen on puhtaasti luovuutta ja yritteliäisyyttä kysyvä prosessi ja siitä tullaan varmasti 

selviämään. Näin ollen olemmekin vakuuttuneita projektin tarpeellisuudesta ja py-

rimme toteuttamaan sen niin pian kuin mahdollista. 
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Pieni laskeva trendi halkojuttujen määrässä 

Kesti, P. 

 

Joensuu, Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos. 

 

Tiivistelmä 

Havaitsin halkojuttujen määrässä pienen laskevan trendin. Sen sijaan Halon koko-

naissivumäärä ja halkojuttujen keskimääräinen sivumäärä ovat noususuunnassa. Syy-

tä huolestumiseen tuskin on, kunhan Halon sisällöntuottajia muistutetaan tasaisin 

väliajoin. 

 

Johdanto 

Halolla Päähän- lehteä (tuttavallisemmin vain Halko) on julkaistu jo vuodesta 1987 

asti (Vesamäki 2017). Viime vuonna Halko saatiin vaivoin kasaan viimeisten panii-

kissa rustattujen juttujen ansiosta. Tämä herättikin minussa kysymyksen, onko rakas 

julkaisumme vaarassa kuolla sukupuuttoon? Eikö halkoartikkeleja enää tule niin 

paljon kuin ennen, vai onko taustalla jotain muita vaikuttavia tekijöitä? 

 

Materiaalit ja menetelmät 

Tutkimusaineisto koostui Haloista, jotka kerättiin pääosin Mikrovilluksen arkistosta. 

Jokaisesta Halosta laskettiin niiden sisältämien juttujen lukumäärä ja kokonaissivu-

määrä. Yhteensä analyyseihin saatiin kerättyä 37 Halkoa. Tilastolliset analyysit suo-

ritettiin Excelillä. 

 

Tulokset 

Halkodatan yhteenveto on esitelty Taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Halkodatan yhteenveto  

 

 

Halon julkaisuvuoden ja juttujen määrän väliltä löytyi pieni negatiivinen korre-

laatio (Kuva 1). Halon julkaisuvuosi sen sijaan korreloi positiivisesti sekä Halon 

kokonaissivumäärän (Kuva 2) että halkojuttujen keskimääräisen sivumäärän kanssa 

(Kuva 3).  

 

 

Kuva 1: Halkojuttujen määrän kehitys. X-akselilla on lueteltuina kaikki 37 Halkoa 

ilmestymisjärjestyksensä mukaan vanhimmasta nuorimpaan. Y-akselilla on halkojut-

tujen määrä. 

Keskimääräinen halkojuttujen 

määrä 

15,7 ± 3,5 

Keskimääräinen kokonaissivu-

määrä 

34,9 ± 10,1 

Halkojuttujen keskimääräinen 

sivumäärä 

2,3 ± 0,8 
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Kuva 2: Halon kokonaissivumäärän kehittyminen. X-akselilla on lueteltuina kaikki 

37 Halkoa ilmestymisjärjestyksensä mukaan vanhimmasta nuorimpaan. Y-akselilla 

on Halon kokonaissivu määrä. 

 

 

Kuva 3: Halkojuttujen keskimääräisen sivumäärän kehittyminen. X-akselilla on lue-

teltuina kaikki 37 Halkoa ilmestymisjärjestyksensä mukaan vanhimmasta nuorim-

paan. Y-akselilla on halkojutun keskimääräinen sivumäärä.  

 

Tulosten tarkastelu 

 

Halon tulevaisuudesta on oltu huolissaan myös muilta tahoilta. Aslak & Eronen 

(2013) arvioivat tutkimuksessaan, että Halon kokonaissivumäärä voisi laskea kah-
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deksaan sivuun vuoteen 2018 mennessä. Omien tuloksieni pohjalta keskimääräinen 

Halon kokonaissivumäärä on päinvastoin nousemassa. Tuloksien eroavaisuudet selit-

tynevät suurelta osin analysoitujen Halkojen määrillä (Aslak & Eronen tutkimukses-

sa 9 kpl, tässä tutkimuksessa 37 kpl).  

 Yhtenä syynä viime vuoden Halon viime hetken kokoon saamisessa voi olla 

sisällöntuottajien muistuttamisen puute (Kotila 2015). Viime vuoden Halko oli kui-

tenkin keskimääräiseen sivumäärään nähden keskimääräistä Halkoa selvästi pidempi 

(52 sivua), ja myös halkojuttujen keskimääräinen pituus oli keskimääräistä selvästi 

pidempi (4,0) (Taulukko 1). Halkojuttujen määrä puolestaan oli keskimääräistä pie-

nempi (13), mikä on saattanut johtaa huoleen Halon julkaisemisesta.  

 

Johtopäätökset 

 

Halko on vuosien varrella kokenut monia muutoksia, mutta on niistä kuitenkin aina 

selvinnyt. Pienestä laskevasta trendistä halkojuttujen määrässä ei tarvinne olla huo-

lissaan, kunhan nykyinen trendi ei pääse pahenemaan.   

 

Kiitokset 

Halon toimitukselle artikkelin vastaanottamisesta. 
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Biologia ja avaruus = Tulevaisuuden intohimoinen tangopari.  

Daniel Rotko 

 

Mitä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen sanasta biologia? Ei varmasti ainakaan 

avaruus. Tai voi olla, että astrobiologia nousee mieleen, mutta en puhu siitä. Nyt 

kyse on kuitenkin soveltavasta biologiasta eikä mistään pilipalitutkimuksesta. Hypät-

kääpä kyytiin nukkaset, nyt tulee tarinaa siitä, miten maailma vie mukanaan mitä 

mystisimmille seikkailuille. 

Niin se vain meni, että biologi löysi tiensä avaruusteollisuuteen. Vuosi 2016 oli se 

hetki, jolloin sain pahvit kouraan Itä-Suomen yliopistosta. Työtä ei ollut tiedossa, 

joten ensimmäinen etappi oli lähteä reppureissaamaan. Yli seitsemän kuukauden 

reissaamisen jälkeen alkoi eeppinen apurahojen haku väikkäriä varten. Koska mi-

kään ei kuitenkaan lähde heti liikkeelle, päätin myös etsiä itselleni jotakin muuta 

kiinnostavaa tekemistä.  

Avaruus on aina kiehtonut minua, ja olisin aina halunnut tehdä töitä avaruusalalla. 

Ongelmaksi tuli kuitenkin pään sisäinen blokki, joka sanoi, ettei biologilla ole mitään 

asiaa avaruusalalle. No tulipa perhana vieköön todistettua itseni vääräuskoiseksi 

pakanaksi. Ja onneksi tuli tehtyä niin. 

Koska apurahoista ei ollut tietoa, päätin ottaa riskin ja hakea opiskelemaan Rans-

kaan Kansainväliseen Avaruusyliopistoon. No mikäpä siinä, toivon mukaan joku näis-

tä monesta hakemuksesta nappaisi. Olihan sitä jo melkein vuoden odotellut reppu-

reissauksen jälkeen, ja mieli oli suhteellisen matalalla. 

Sitten tuli sähköpostia. Minut oli hyväksytty Strasbourgiin Avaruustieteiden maiste-

riohjelmaan, ja vielä stipendillä kaiken kukkuraksi (ei mikään halpa koulu). Siinä 

sitten sai ihmetellä omaa tilannetta monttu auki, ja miettiä mitä tekee seuraavaksi. 

No tiesin sen, että väikkärin apurahat selviävät parin viikon sisään, ja juuri ennen 

kuin pitäisi ottaa opiskelupaikka vastaan. Siispä jäin odottamaan. Viikot kuluivat, 

eikä apurahoja kuulunut. No sehän helpotti päätöstä: lisää työttömyyttä ja teke-

mättömyyttä, vai Ranskaan opiskelemaan kiehtovaa uutta alaa? Helppoa. Ranskaan 

mars mars.  
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Maksoin sitoutumismaksun ja otin paikan vastaan. Sitten aloin suunnittelemaan 

taloutta ja kalenteria kuntoon. Viikko sen jälkeen tuli viesti, että sain apurahan väik-

käriin (ensimmäinen kolmesta)… No perhana. 

Tiedättekö sen pirun tunteen, kun ensin on tekemättä mitään pitkän aikaan ja sitten 

yhdelle kerralle putkahtaa miljoona asiaa? No sellainen potti tipahti omaan syliin ja 

alkoi kädet loppua kesken. Ei siinä vaiheessa kuitenkaan auttanut itku markkinoilla, 

vaan piti vain saada asiat toimimaan. Niinpä kesä meni alustaessa väitöskirjaa ja 

syksyllä lähdin matkalle avaruustieteiden pariin. Kiirettä on pitänyt siitä asti. 

Eipä olisi tullut mieleen, että teen tutkintoa avaruusteollisuuden huippujen joukos-

sa. Minä, biologi. Tänne ei pääse ilman jo olemassa olevaa tutkintoa. Kävi ilmi, että 

osuin juuri siihen rakoon oman koulutukseni osalta. Biologia on yksi merkittävim-

mistä tulevista avaruusteollisuuden aloista. Siksi itsekin pääsin opiskelemaan alaa. 

Jos avaruusteollisuus kiinnostaa alana, nyt kannattaa harkita alaan tutustumista. 

Tätä tekstiä kirjoittaessa olen juuri palaamassa Brysselistä junalla. Osallistuin Elä-

män ylläpitojärjestelmät –työpajaan. Mukana oli arkkitehtejä, professoreja, ESA:n 

eksperttejä ja vaikka ketä muita. Tässä vaiheessa ei ole enää mitään epäselvyyttä 

siitä, etteikö bioregeneratiiviset järjestelmät olisi se seuraava iso asia avaruudessa. 

Marsiin pitäisi päästä, ja nykyteknologia ei riitä. Meidän pitää pystyä kierrättämään 

happea levillä, tuottaa ruokaa kasveilla ja käsitellä biologinen jäte mikrobeilla. Sen 

lisäksi näillä keinoilla pitäisi vähentää säteilytasoa. Muuten pitkät miehitetyt tehtä-

vät eivät voi onnistua. Ja se kaikki pitäisi tehdä painottomuuden pirun haastavassa 

tilassa. Luulitteko että Power Hour on haasteellista? Kuvitelkaa se ilman painovoi-

maa pitämässä teidät maan tasalla. Leijuyrjöhän siitä seuraisi. 

Seuraavaksi täällä alkaakin valinnainen kurssi elämän ylläpitojärjestelmistä, joiden 

aikana tutkitaan leviä biopattereina sähkötuotantoa varten, kasveja ruuan tuotan-

nossa, leviä hapen kierrättämisessä ja vaikka mitä muuta. Tulee biologille oiva paik-

ka näyttä näille kaikille insinööreille mistä kana kakkii (kirjaimellisesti). 

Niinpä heitän tässä haasteen teille nukkakasoille. Mikäli biomimetiikka, suljetun 

kierron järjestelmät ja pirun haastava toimintaympäristö kiinnostaa, niin kannattaa 

harkita avaruuden kiehtovaa maailmaa. Se on nyt todellisuutta, että meitä biologeja 

tarvitaan avaruusalalla. Ja palkintona kaikki ne sovellukset mitkä avaruusala keksii, 

ne löytävät myös tarkoituksen maassa. Ilmastonmuutos ei enää tunnu niin suurelta 
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uhkalta, kun katsoo mitä ratkaisuja tämä posse keksii koko ajan. Avaruus on se aja-

va voima, ja maapallo on se, joka hyötyy. 

Kesällä palaan takaisin Suomeen väikkärin ja avaruusalan töiden pariin, joten näh-

dään Naturalla piakkoin! Muistakaa, että kyllä se biologikin löytää paikkansa maail-

massa kaikesta työttömyydestä huolimatta. Joskus pitää hetki odotella, mutta se 

saattaa vain avata muita ovia, ja johtaa johonkin paljon siistimpään. 

 

Kuva 1 (Vasen). Minä ja ESAn Italialainen astronautti Paulo Nespolini 

astronauttipaneelin jälkeisellä lounaalla. Kuva. 2 (Oikealla). Astronauttipaneeli. 

 

 

Kuva 3 (Vasen). Robotiikkakilpailu. Kuva 4 (Oikealla). Raketinrakennuskilpailun pian 

laukaistavat raketit. 
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PS. Tiesittekö muuten, että ESAn astronauttien pääkouluttaja on koulutukseltaan 

biologi? Aasinsiltana hänestä puheen ollen: hän kävi tiputtamassa pienen pommin 

tuossa pari kuukautta sitten. Seuraava astronauttihaku on tulossa. Viime haussa 

suomalainen biologi oli kymmenen parhaan joukossa. Olisiko aika jonkun päästä 

tällä kertaa loppuun asti? 
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