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Pysy ajantasalla! 

Nettisivuilta löytyy hyödyllistä infoa Mikrovilluksen toiminnasta ja 
tapahtumista. Nettisivujen kautta voit tilata mm. haalarimerkkejä!  
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Facebook (jos siellä kukaan enää on):  Mikrovillus ry 

Nettisivut: mikrovillus.fi 

Muista myös tilata mikroinfo sähköpostiisi! 
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Päätoimittajan 
tervehdys  



Tällä hetkellä elämässä parasta on hiihto. 
Erityisen parasta on se, että sitä voi seurata 
telkkarista perjantaista sunnuntaihin ja 
keväällä vieläpä olympialaisten merkeissä. 
Sillon kun hiihtoa ei katsota telkkarista, niin 
ollaan itse ladulla — tietenkin.  

Toiseksi parasta on se, että on talvi ja lunta, 
mikä tarkoittaa eläinten jälkiä, joita voi lähteä 
seuraamaan. Onhan se nyt kiinnostavaa 
katsoa mistä ne on tullu ja minne menny! 

Totta kai elämään mahtuu myös huolia, kuten 
ilmastonmuutos (kenenpä elämään ei) ja 
närhet, joita olen nyt seurannut pari viikkoa. 
Muuten ei mitään, mutta mokomat syövät 
kaikki tiaisten ruoat lintulaudalla.  

Palatakseni hiihtoon, olen tuumannut, että opiskeluaika muistuttaa sitä 
hyvinkin paljon. Välillä noustaan ylämäkiä ja välillä taas lasketaan alas. Joskus 
luistaa hyvin ja joskus tökkii paljonkin. Toisinaan jopa kupsahdetaan nurin. 
Mitaleiden sijaan ollaan opintopisteiden perässä. Opiskelua ei sentään voi 
katsoa ruudulta… tai no etäopiskelun myötä sekin on nyt pakkomahdollistettu. 

Tähän loppuun eiku sukset suhisemmaa ja hyvvee joulua!
Kampuksella tavataan! 

Halkovastaava ja päätoimittaja 

Aada Penttinen  



Koronaa ja 
normaalimpaakin 
elämää 
Hei kaikki villuslaiset ja villusmieliset!  

Kuluvaa syksyä on vietetty 
pitkälti samanlaisissa 
tunnelmissa, kuin edeltävää 

syksyä ja kevättäkin: etäluentoja, 
yksinäisyyttä ja vaihtelevan asteista 
hajoilua neljän seinän sisällä 
jököttämiseen. Järjestyksessään jo toinen 
vuosikurssi uusia opiskelijoita on joutunut 
aloittamaan opintonsa poikkeusoloissa, 
eikä koronaa edeltävän ajan perinteitä ja 
tapoja ole voitu siirtää eteenpäin uudelle 
polvelle kaikessa loistossaan. Samalla 
vuosikurssien välille on päässyt muutenkin 
muodostumaan sosiaalinen railo, kun 
yhteisiä illanistujaisia ja ajanvietteitä on 
jouduttu karsimaan.  

Toivoa kuitenkin on. Kirjoittaessani tätä 
tervehdystäni, muistelen nimittäin jo 
lämmöllä pari viikkoa aiemmin pidettyä 
syysexcursiota, joka nyt päästiin jälleen 
vuoden tauon jälkeen järjestämään ja oli 
hauskaa nähdä, miten hetkeksi tauolle 
pakotettu perinne ponnahti takaisin 
elävien kirjoihin. Muutenkin elämä on jo 
palailemassa normaaleihin uomiinsa, 
vajaan kahden vuoden hiljaiselon jälkeen: 
on saatu Naturan ravintola auki, kaikkia 

luentoja ei enää pidetä etänä ja mikä 
parasta (ainakin tällaisen paatuneen 
Kopilla laiskottelijan mielestä), Kopillakin 
näkee ihmisiä! Ja näkeehän niitä kavereita 
jo onneksi muuallakin, kuin luennoilla ja 
sitten siellä Kopilla.  

Hyvää lähestyvää joulua ja nähdään 
taas ensi vuonna uusien kujeiden parissa, 
toivottaa PJ-Sauli!  

Kuva Aada Penttinen 



Tarinoita 
syysekskursiolta 
Kauko J. Aho, FM 

Se oli kaunis, vähäsaasteinen perjantai. 
Ilmassa oli odotusta ja seikkailun 
tuntua. Kopilla lähtölaukausta 

odottavat excuilijat kihisivät jännityksen 
pingoittamina ja pomppivat pitkin seiniä. 
Tänään olisi excu-päivä! Lattia oli täynnä 
erilaisia rinkkoja, reppuja ja muovipusseja, 
kaikki täynnä tarpeellista ja vähemmän 
hyödyllistä tavaraa, joka tulisi auttamaan 
omistajansa viikonlopun yli hengissä. 
Lopulta saatiin tieto linja-auton 
saapumisesta ja ihmismeri siirtyi 
parkkipaikalle lastaamaan itsensä ja 
kantamuksensa komeimpaan linja-biiliin, 
mitä ihmiskunta on koskaan nähnyt. Auton 
istuimet olivat mukavat ja huolimatta 
hillittömästä yleisöryntäyksestä, riitti 
kaikille istumapaikkoja.  

  

Kuva bussista. Kosonen on mukava mies ja 
katsokaa nyt, miten hieno tuo auto on! 
Täydellinen värimaailma! Ei läheskään niin 
tunkkaisen näköinen, kuten esimerkiksi 
Pohjolanmatkojen autot ovat. Taivas 
enteilee pahaenteisyyttä.  

Matka sujui rattoisasti Lokki- ja 
Käärmelevyjä, sekä Hillmanin ja Lotginsin 
seikkailuja kuunnellen ja vaikka aikaa 
päämäärään pääsemiseen kuluikin vain reilu 
tunti, oli se juuri sopiva 
tunnelmankohottaja. Tässä oli nyt sitä 
jotakin! Tämä tapahtui todella!  

”Bussissa oli huisin kivaa! Sellaista 
odotteluhypetystä. Mökin lähestyessä lumen 
määrä lisääntyi ja oli kuin olisimme 
saapuneet Lappiin, tai Etelämantereelle.” 
Kertoo nimimerkki Naparetkeilijä.  

Mökin edustalla bussi-osasto kohtasi lopun 
excuseurueen, joka oli saapunut paikalle 
omia reittejään pitkin. Tämä osasto oli jo 
hetken epäillyt eksyneensä ja soitti 
hädissään apua bussi-osastolta, mutta 
rajaseudulla eivät signaalit kulje eivätkä 
avunhuudot kuulu. Viidennellä yrittämällä 
puhelu kuitenkin yhdistyi ja kohtauspaikka 
saatiin varmistettua. Riemukkaan 
jälleennäkemisen jälkeen ryhdyttiin 
tyhjentämään tavaroita mökkiin, joka 
vastoin sovittua oli pimeänä ja kylmillään. 
Mökki-Isäntä vaikutti laiminlyöneen 
tehtävänsä ja edessä olisi kylmä yö, ennen 



kuin paikka olisi asuinkuntoinen. Pimeyttä 
valaisivat vain poistuvan bussin perävalot ja 
taivaalla uhkaavana kuumottava täysikuu. 
Kohdattaisiinko tänä yönä lykantrooppeja? 
Olisiko hopealuodeille tarvetta?  

”Järjestäjän näkökulma Exculla oli 
poikkeuksellisen paljon vauhtia ja 
jännittäviä tilanteita hyvässä mielessä! 
Kukaan excuvastaava ei ollut vieraillut 
Jouhtenmajalla ennen tätä ja mökki 
vaikuttikin järjestäjän näkökulmasta 
yllättävän pimeältä, kylmältä ja 
sähköttömältä (ottaen huomioon että mökin 
isäntä lupasi pistää mökin lämpimäksi ja 
paikat kuntoon ennen saapumistamme). 
Avaimia mökkiin ei ollut, sähköt eivät 
toimineet, ei mökki-isäntää mailla- 
halmeilla. Kaiken lisäksi alueella ei ollut 
ollenkaan kenttää tai internet yhteyttä. 
Olimme konkreettisesti herran selän takana. 
Oliko Excuryhmän kohtalo rakentaa iglu 
pihalle ja selviytyä pakonomaisessa 
lusikkaringissä koko viikonlopun?” Kertaa 
nimimerkki Excuisi saapumishetken 
tunnelmia.  

  

Täysikuu mökin yllä. Mökki ei kylläkään 
näy kuvassa, mutta täysikuu siellä loistaa. 
Kuvitelkaa mökki siihen viereen. Se oli 
puusta tehty.  

Lopulta mökin ovi saatiin auki ja pikaisen 
tarkastuksen jälkeen sähköt toimivat ja 

valot loistivat. Mökki täytettiin hallitusti, 
akateemisessa ikäjärjestyksessä ja pian 
kaikki olivat löytäneet itselleen enemmän 
tai vähemmän jyrsijän ulosteen 
kuorruttamat makuupaikat ja asetelleet 
elintarvikkeensa kylmään. Tosin, koska 
mökissä oli kylmempää kuin ulkona, ei 
muonan sijoittaminen tuottanut suurempia 
ongelmia.  

”Parhaimmat tapahtumanjärjestäjät tietävät, 
että kaikki haasteet on tehty voitettaviksi. 
Ryhmämme järjestäjäryhmäksi olikin 
valikoitunut timanttinen ryhmä, jonka 
edessä pimeä ja kylmä mökkikin 
metaforisesti vapisi. Tiukalla yhteistyöllä 
kenties Merlinin siunaamana saimme 
yhteyden mökinomistajaan, löysimme 
piilotetut avaimet ja onnistuimme 
järjestämään sähkönsiirron pistorasioihin.” 
Jatkaa nimimerkki Excuisi tapahtumien 
kertaamista. 

Seuraavaksi olivat vuorossa perinteiset 
excu-avajaiset, halimurhaajan 
lähtölaukaukset ja saunan lämmitys. Ilta 
sujui rattoisasti uusia ystävyyksiä 
muodostaessa ja vanhoja lujittaessa, 
muutama ruumiskin kertyi halimurhaajien 
tehdessä kauhutekojaan. Hauskuutta riitti 
myös läpi yön kestävissä REIVI 
PARTYISSÄ, jotka päättyivät vasta 
seitsemältä aamulla. Moni yritti, mutta 
harva onnistui nukkumaan juhlakansan 
tanssiessa pöydillä ja paukuttaessa 
huonekaluja tohveleillaan!  

”Parasta oli se kun hyvää musaa ja 
meininkiä oli aamuun asti, eikä tarvinnut 
nukkua. Mä olen monesti väsyny mutta en 
oikeesti tykkää nukkumisesta. Niin oli 
hyvä, että exculla ei nukuta!” Kertoo 
nimimerkki Nuorempi Excuilija 
kokemuksistaan, ihmetellen samalla 
vanhusten turnauskestävyyttä.  



”Mun mielestä oli tosi hyvät excut! Siellä 
oli koko ajan jotain äksöniä ja kaikilla 
sellanen puuhakas meininki. Olis ehkä ollu 
kiva jos yöllä ei olis niin meluttu ja kiljuttu 
kun joku ehkä tahtois nukkuu. Mutta saatan 
olla vaa kade, kun en ite jaksanu REIVATA 
niide kans.” Pohdiskelee nimimerkki 
Excuimmeinen01.  

  

Näkymä parvelta mökin tupaan. Huomatkaa 
tyylikäs valkoinen lattia ja lukuisat 
metsästystrofeet. Viereisessä kuvassa 
tanssiva ihmistorni yöllisissä reiveissä.  

  
   
Aamun jo valjetessa viimeisetkin reivaajat 
suuntasivat sänkyihinsä hyvin ansaituille 
nokosille. Lupaukset aamiaismunakkaasta 
klo 07:00 olivat osoittautuneet huijaukseksi, 
mutta se ei haitannut. Muutamaa tuntia 
myöhemmin pedeissään kylmettyneet 
excuilijat haahuilivat lämpimien 
kahvikuppien luokse ja osa painautui 
lämpöä hehkuvan takan pintaa vasten 
syöpäsolua peittävien Tappaja T-solujen 
lailla. Aamiainen oli maukas ja mittava, 
parempaa ei ole ekskursiolla varmaan 
koskaan nähty, eikä tulla näkemäänkään! Ja 
aterian päätteeksi suunnattiin reippaalle 
luontoretkelle. Osa retkeilijöistä suunnitteli 
etsivänsä salaperäisen kodan, josta oli 
kuullut huhuja. Toiset taas tyytyivät 
kävelemään lyhyen, verenkiertoa 
vilkastuttavan lenkin ja keskustelemaan 
henkeviä ennen paluuta mökille.  

”Se oli vähän kuin Frodon ja Samin matka 
Mordoriin, paitsi emme päässeet lentämään 
kotkan selässä takaisinkaan. Polku ei oikein 
mennyt kartan mukaisesti ja oli välillä suon 



tai veden vallassa. Katsoimme noin 15 min 
välein sijaintiamme, mutta määränpää ei 
koskaan tuntunut juurikaan lähenevän. 
Kodan sijaintia ei ollut merkitty mihinkään 
karttaan selkeästi. Luotimme kuitenkin 
siihen, että polun päässä olisi oltava jotakin, 
oli se sitten kota tai jotain aivan muuta. Se 
johti lopulta auton kääntöpaikalle 
umpikujaan, jossa oli vain yksi hylätty auto. 
Katsoimme kartasta, että kodan oletettuun 
sijaintiin oli enää noin 1 km, tosin sinne ei 
näyttänyt enää jatkuvan mitään polkua, 
vaan välissä oli pelkkää metsää. Olimme 
kulkeneet jo niin pitkän matkan, että 
pelkäsimme kodan olleen merkitty väärään 
kohtaan siellä yhdessä paikassa, jonne se 
edes oli merkitty, ja että olisimme jo aikoja 
sitten menneet siitä ohi. Jos sitä nyt edes oli 
olemassa. Siinä vaiheessa oli kuitenkin liian 
myöhäistä kääntyä takaisin, joten lähdimme 
metsään tarpomaan. Jyrkän alamäen jälkeen 
tuli vastaan uusi polku, joka näytti vievän 
kutakuinkin oikeaan suuntaan. Jatkoimme 
sitä jälleen hyvän tovin, kunnes tulimme 
uudelle syrjäiselle autotielle. Kerrankin se 
kuitenkin vastasi kartassa näkyviä teitä, ja 
huomasimme että kohde oli enää yhden 
ylämäen ja mutkan takana!  

Pidättelimme henkeämme lähestyessämme 
kohdetta. Saavuimme paikkaan, jossa 
Googlen mukaan kota sijaitsisi, mutta 
kohdassa sijaitsi vain pieni eläinten 
ruokintapaikka. Harkitsimme, että söisimme 
siitä kourallisen heinää mieheen ja 
lähtisimme pettyneinä takaisin. Tie 
kuitenkin jatkui vielä eteenpäin. 
Päättelimme, että sen oli vietävä jonnekin, 
joten jatkoimme vielä. Sitten näimme sen: 
kodan! Menimme sisälle, merkkasimme 
nimemme koko Mikrovilluksen puolesta 
vieraskirjaan ja lähdimme takaisin, tällä 
kertaa tosin vähän kauempaa kiertävää 
autotietä pitkin. Kaiken kaikkiaan matkaa 
kertyi yli 14 km varsin vaikeakulkuisessa 
maastossa, mutta ehdimme vielä reippailun 

jälkeen vastoin odotuksiamme jopa luennon 
loppuun sekä toki lounaalle. 
Eläinlajihavaintojakin tuli ainakin kaksi, 
plus noin viiden elukan askeleita. Mahtava 
seikkailu! Mutta ens kerralla kyllä joku muu 
saa mennä kirjaamaan vieraskirjaan 
Mikrovilluksen puolesta.” Kertoo 
nimimerkki Vulpes seikkailuistaan 
luontoretkellä, jolla päätyi yhdessä 
nimimerkki Peinosen kanssa etsimään 
salaperäistä kotaa.  

 

  

Kuva salaperäisestä kodasta ja kodan 
vieraskirjasta. Tämän kokivat vain harvat.  



  

Mökillä tunnelma oli hieman väsynyt ja 
eron reippailemassa käyneiden ja sisälle 
jääneiden välillä huomasi heti. Luonnon 
virkistävästä voimasta reipastuneet 
excuilijat alkoivatkin järjestellä tiloja 
uudelleen videoprojektoria ja valkotaulua 
varten, sillä kohta olisi vuorossa 
apulaisprofessori Anssi Vainikan luento!  

”Se luento oli kyllä tosi mielenkiintonen ja 
siinä heräsi ajatuksia. Vähän väsytti mutta 
hyvin pysyi hereillä kun oli niin kiinnostava 
aihe ja hyvä luennoitsija. Ne kuvat oli 
mahtavia!” Luonnehtii luentoa nimimerkki 
Excuimmeinen01.  

Lauantai jatkui ruokailun ja MEVEK:n 
organisoimien excu-elokuvien merkeissä. 
Yleisön pyynnöstä esitettiin Sam Raimin 
klassiset mökkeily-leffat Evil Dead ja Evil 
Dead II. Nämä saivat suuren suosion. Ja 
myös Excuenkeleiden valmistama 
nistipataTM maistui excukansalle. 
Elokuvien jälkeen oli vuorossa lisää 
saunomista ja reivaamista! Myös makkaraa 

paistettiin, mutta edellisillan savu-episodista 
viisastuneena tulet tehtiin ulos. Yö vietettiin 
edellisen tavoin reivauksen merkeissä, 
mutta tällä kertaa musiikista vastasi 
legendaarinen DJ Peltsi! Strobovalot 
vilkkuivat ja kansa hytkyi kuin oikeassa 
diskoteekissä konsanaan! Jotkut nukahtivat, 
jotkut huusivat äänensä käheäksi, mutta 
kukaan ei itkenyt ja kaikilla oli lystiä!  

”No siihen tuli joku sellainen erä-ukko. 
Punaisilla vankkureilla se saapui. Sillä oli 
mukanaan ties mitä taikaliemiä ja 
soittorasioita, joista kuului menevää 
jytämusiikkia. Suomussalmen Shamaaniksi 
kutsuivat sitä, en minä sen oikeaa nimeä 
tiedä, mutta ikinä ennen en ole koko tyyppiä 
nähnyt. Ensimmäisen yön se nukkui, mutta 
toisena yönä se valvoi, eikä olisi antanut 
kenenkään muun nukkua! Mukava heppu 
muuten. Joku ihmeen tulimaagi tai 
pyromantikko se oli, kun siellä 
makkaranpaistopaikalla se söhäytti vaan 
kädestään tulet siihen nuotioon. Mumisi 
ensin jotain loitsuja. Yksi taikasanoista taisi 
olla ”hemuli”, mutta ei varmaan liity 
mitenkään Muumilaakson tarinoihin. Hyvin 
paistui Kabanossit siinä tulella.” 
Kertaa ekskursion tapahtumia nimimerkki 
Excuihmeen Todistaja.  

  

Mystinen tulimaagi sytyttää nuotion 
taikakeinoilla. Ympärillä excuilijat 



ihastelevat hämmennyksen vallassa tämän 
pyromantikon salaperäisiä voimia.  

Yön kääntyessä aamuun painuivat 
viimeisetkin juhlijat pehkuihin. Heidät 
herätti Excu-isännän iloinen 
huomentoivotus ja kutsu saapua 
aamiaispöytään. Tunnelma pöydässä oli 
hieman haikea, tänään se loppuisi. Enää 
muutama tunti ja sitten bussi saapuisi 
viemään heidät pois. Ruokailun jälkeen 
kaikki kynnelle kykenevät auttoivat mökin 
siivoamisessa ja tavaroiden pakkaamisessa. 
Halimurjaahapeli julistettiin päättyneeksi, 
joskin pienen sukunimisekaannuksen 
vuoksi hengissä oli vielä kolme pelaajaa, 
jotka olivat ajautuneet ikuisuuslooppiin 
kohteidensa kanssa. Voittaja oli kuitenkin 
selvä ja hän nautti täysin rinnoin 
saamastaan huomiosta ja palkinnosta.  

”Halimurhassa pääsin tuomaan syvältä 
sisimmistäni esiin tappajan vaistot. 
Noudatin murhissani tiukkaa 
järjestelmällisyyttä ja tein määrätietoisia 
iskuja. Jos murhan valmistelu edellytti 
lumessa hiipimistä paljain jaloin ja mökin 
varjoissa vaanimista, niin sitten tein niin. 
Exculla ei ollut kanssaopiskelijoita, 
ainoastaan kilpailijoita. Kuten Cersei 
Lannister sanoi: "Halimurhassa joko voittaa 
tai kuolee. Välimaastoa ei ole."” Luonnehtii 
halimurjaajapelin voittanut Excu Deus 
taktiikkaansa.  

Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin myös 
syysekskursio. Bussi saapui aikataulussa ja 
lyhyen, musiikin ja Hillmanin ja Lotginsin 
täyteisen, matkan jälkeen olivat excuilijat 
palanneet lähtöposteeseen. Väsyneinä, 
mutta onnellisina. Se oli ehkä heidän 
elämänsä paras syysekskursio. Näin 
artikkelin lopuksi haluan omasta puolestani 
kiittää kaikkia ekskursiolla olleita ja sen 
järjestelyyn osallistuneita ja siinä 
edesauttaneita tahoja. Kiitos. Ja lopuksi 

vielä muutamia kommentteja ja 
näkemyksiä. Nauttikaa!  

”Mistä on excut tehty?” 
Kissan rääkkäykseltä kuulostavista 
käärmelevyistä, nestehukasta, kylmästä 
mökistä, Kopista, fuksitornista, krapulaisten 
muminasta aamuisin, kun yrität nukkua, 
nestehukasta... siis yksinkertaisesti ihan 
v***n hauskasta viikonlopusta mukavalla 
porukalla 
Niistä on hyvät excut tehty, vaikkei 
kellaribileitä saatukaan tällä kertaa. 
Runoilee nimimerkki Exculla nukkunut.  

”ISI MAKSAA!” 
Oli ainoa kommentti, jonka nimimerkki 
Excu-Fuxi suostui antamaan.  

”Ihmiset tekevät ekskursiosta joko hyvän tai 
huonon. Ja tällä kertaa mukaan sattui vain 
niin ylivoimaisen hyvä porukka, ettei 
ekskursio voinut olla muuta kuin hyvä, tai 
sanoisin jopa erinomainen! Ja ohjelmaa oli 
sopivasti, suhteessa vapaaseen hengailuun. 
”Luontoretki” oli mukava piristys vähillä 
unilla aloitettuun lauantai-päivään, vaikka 
siellä ei sitä luontoa pahemmin 
havainnoitukaan. Sitä seurannut Vainikan 
luento oli erittäin mielenkiintoinen ja toi 
asiasisällöllistä vastapainoa seuranneelle 
elokuvahetkelle. Ruokakin oli hyvää ja 
nälkä ei päässyt yllättämään missään 
vaiheessa. Ja mökin ja saunan tarjoamat 
puitteet yllättivät iloisesti. Siinä vaiheessa 
kun kuulin, ettei siellä ole juoksevaa vettä 
ollenkaan, iski pieni pelko, mutta hyvin 
kaikki lopulta meni. Kiitos kaikille 
järjestäjille ja mukana olleille!” Ylistää 
nimimerkki Ekskursiokävijä  

”Suoraan sanottuna v*****aa kun en 
lähtenyt. *******!” Kiroaa tyhmyyttään 
nimimerkki Excunmissaaja.  

”Oliko kyseessä järjestäjien taito vai onni? 
Sillä ei ole väliä. Järjestäjien yhteistyö oli 



timanttista vaikeuksien painamista mökin 
lattiarakoihin. 
Ryhmä on aina yhtä vahva kuin sen heikoin 
lenkki. Excursio olikin siinä mielessä 
herkullinen tapahtuma, ettei heikointa 
lenkkiä voitu viikonlopun aikana havaita. 
Järjestäjien lisäksi osallistujat vetivät 
haastavan alun aikaan ja jälkeen yhtä 
köyttä, jotta tapahtuma olisi kaikille 
ikimuistoinen. Tätä ei excunjärjestäjän 
näkökulmasta voi kiittää tarpeeksi, sillä 
hyvät tapahtumat syntyvät hyvästä ja 
peräänantamattomasta meiningistä. 
Haluankin kiittää kaikki osallistujia koko 
sydämestäni. Tällaisia viikonloppuja jään 
kaipaamaan. Olisipa excut vielä kerran.” 
Summaa nimimerkki Excuisi kattavasti.  



Ajatuksia elämästä ja 
kuolemasta 

K ädessäni on junalippu, jonka päätepysäkiksi on merkattu Joensuu. 
Tarkkailen ympäristöäni. Useat matkustajista katsovat ulos ikkunasta, 
ihailevat auringon kultaamaa maaseutua. Vieressäni istuva rouva kääntää 

kirjansa sivua. Junasta lähtevän kohinan yli raikuu leikkipaikalla riehuvan lapsen 
kiljaisut. Kaikki ovat uppoutuneena tähän hetkeen. Suljen silmäni ja mietin matkan 
kestoa. Arviolta enää kolme ja puoli tuntia jäljellä.  

 Kohta kaikki nousee pois tästä vaunusta ja matka on muisto vaan. 
Seuraavalla matkalla on uudet matkustajat ja sitä seuraavalla taas uudet. 
Minkälaista ois jäädä tänne tarkkailemaan ihmisiä? Kuinka monta matkustajaa 
täällä on ollu ennen meitä? Kuinka monta tänne tulee vielä meidän jälkeen? Sama 
vaunu, mutta eri ihmiset. Jokin säilyy, pysyy ennallaan, mutta silti kaikki on 
jatkuvassa muutoksessa. 

 Memento mori, sano roomalainen. Muista kuolevaisuutesi. Tunnusta oma 
pysymättömyytesi. Katso kadulla kyyryssä kulkevaa mummoa, ja sano: ”hänkin oli 
kerran nuori, täynnä voimaa kuten minä nyt.” Kuolema on viimeinen päämäärä, jota 
kukaan ei voi välttää. Elämä on vain olemattomuuden välinen tila, johon me olemme 
tuomittuja, mutta tuomittuja myös siitä poistumaan. Älä ajattele, että elät pitkän 
elämän. Että potkaiset tyhjää vasta sitten, kun olet liian raihnainen potkaisemaan 
muualla kuin metaforassa. Tämä voi olla viimeinen päiväsi, tämä teksti viimeinen 
lukemasi. Memento mori.  

Taas hetken lähempänä kylmää hautaa, kuolemaa, 

Taas mietin milloin joudun silmät viimein ummistaa. 

En halua kadota, alas vajota pimeyteen, 

Mutta kohtaloaan ei voi kukaan valita, 

Vaan se päätyy aina iäisyyteen. 

Heikki Soininen 



 

Syitä osallistua MEVEK:n (Mikrovilluksen epävirallisen elokuvakerhon) 
toimintaan: 

 
x Yliopistolla järjestettävät elokuvaillat ovat ilmaisia 
x Elokuvailloissa on tarjolla ilmaisia herkkuja 

o Sipsiä, karkkia ja muuta  
o Tuo omat juotavasi tai kuole nestehukkaan suolaisten sipsien jälkeen 

x Katsotaan aina hyviä elokuvia 
x Saa ehdottaa elokuvatoiveita katsottavaksi 

o Ehdotukset voi ilmoittaa 

Miten osallistua: 
 

Elokuvailtoihin: 

x Tule paikalle, kun näet WhatsApp tiedotuskanavilla MEVEK:n elokuvailtailmoituksen 
x Elokuvailtoihin ei tarvitse ilmoittautua mitenkään. Tulet vain paikalle 

Elokuvateatteri excursioille: 

x Ilmoitus elokuvateatteri-excursiosta tulee WhatsApp ryhmiin 
x Lähetä viesti ilmoitusviestin lähettäneelle WhatsApp yksityisviestinä  
x Ilmoittautuminen excursiolle on sitovaa, koska ostamme sarjaliput, jotka tulevat 

halvemmiksi 
x Maksat osuutesi sarjalipusta MEVEK:n jäsenelle, joka osti sarjaliput 

 

Kysyttävää? 
 

Jos sinulla on kysyttävää MEVEK:n toiminnasta, tai haluat esittää elokuvatoivomuksen, lähetä 
meille viestiä. Meidät löytää WhatsAppista ja Facebookista (MEVEK (Villuslaisten leffa/peli-illat)) 

Puheenjohtaja: Lasse Marttinen 

Varapuheenjohtaja: Heikki Soininen 

Excursio-vastaava: Elina Rajala 



RATI RITI RALLA 
Vappuhalkoa odotellessa voit fiilistellä talvea tämän sitsilaulun ja tonttutunti -kuvan 
saattelemana. 

Rati riti ralla, huomenna on darra. 
Snapsit hyvin alas menee, 
Viinipullotkin tyhjenee. 
Rati riti ralla, siitä tulee darra.  
  
Rati riti ralla, mitä tekee darra? 
Olon saa se kamalaksi, 
Oksennetaan aamuun asti. 
Rati riti ralla, sitä tekee darra. 
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