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Päätoimittajan terveiset 

 

Muutamalla pitkällä jutulla saatiin kuin saatiinkin lehti taas kasaan, 

kiitos siitä!  

Kiirettä on varmasti pitänyt itse kullakin ja kaikkien mielessä loma jo 

häämöttää. Toivottavasti saatte lomallanne vain keskittyä lepäämi-

seen ja joulusta nauttimiseen, eivätkä mielessä pyörisi opiskelu hom-

mat. Niitä ehtii sitten taas tammikuussa ajattelemaan lisää. 

 

Toivotan teille oikein mukavaa joulun odotusta ja rentouttavaa lomaa 

sekä mukavia lukuhetkiä lehtemme parissa.  

 

Terkuin pt Eevi 
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Hejsan alla mikrovillor! Me fuksit haluamme kiittää villuskansaa kuluneesta 

syksystä sekä lämpimästä vastaanotosta osaksi yhteisöänne. Erityisen suuri 

kiitos kuuluu kauniille ja komeille tuutoreillemme, jotka ovat opastaneet 

meidät läpi pimeyden laaksojen (WebOodin käyttö) ja opettaneet meidät 

talon tavoille, kuten: on hyväksyttävää mennä luennolle humalassa, Viliä ei 

saa koskaan laskea lattialle, ja Jaakko on ehkä koko Itä-Suomen yliopiston 

kovin äijä. Tuutoreiden mahtavuudesta järjestettiin tänä vuonna suuri kysely 

fuksien keskuudessa otannalla n=33, johon vastauksia saatiin päätä huimaa-

vat kaksi kappaletta, jossa 100 prosenttia vastaajista kokivat tuutoroinnin 

tason erittäin korkeaksi.  

   On hienoa päästä opiskelemaan ja tekemään tiedettä kaltaistenne korkea-

kulttuurin edustajien kanssa, minkä tekin saatte nyt suorittaa keskiarvoltaan 

tasokkaammassa seurassa.  
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GOOGLE LENS – LAJINMÄÄRITYKSEN UUSI 

MESSIAS VAI SUSI LAMPAAN VAATTEISSA? 

Peltoniemi, J.V.1 

 

1 JOHDANTO 

Oletko ikinä joutunut kiusalliseen tilanteeseen, jossa sinua pyydetään 

tunnistamaan jokin eliö, mutta sinulla ei oikeasti ole mitään hajua mi-

kä se mahtaisi olla? Lähetteleekö mummosi sinulle jatkuvasti kuvia 

kimalaisista, jotka hän haluaisi määrittää lajitasolle? Tällaiset tilanteet 

voivat olla aloittelevalle biologille hyvin nöyryyttäviä – olemmehan 

sentään käveleviä määritysoppaita, jotka heti opintojen alettua tunnis-

tavat esim. kaiken. 

Ei hätää! Google on kehittänyt uudenlaista älypuhelimille suunnat-

tua teknologiaa, jonka avulla puhelin kykenee tunnistamaan ja teke-

mään erilaisia asioita pelkän kuvan perusteella. Tästä teknologiasta 

käytetään nimitystä ”Google Lens”. Lens löytyy nykyään lähes kaikis-

ta Android- ja iOS-käyttöjärjestelmän omaavista älypuhelimista. Mi-

käli sovellus ei ole järjestelmäsovelluksena, sen saa ladattua molem-

pien merkkien omasta kauppasovelluksesta. Esimerkiksi kaikki 

Android 8.0 tai uudemmalla käyttöjärjestelmällä varustetut puhelimet 

sisältävät järjestelmäsovelluksen ”Kuvat” (ainakin käsittääkseni), joka 

käyttää Lens-teknologiaa. Lens pystyy moneen: se voi esimerkiksi 

kääntää tekstiä kieleltä toiselle ja antaa lisätietoa suosituista maamer-

keistä. Joidenkin lähteiden mukaan se kykenee jopa antamaan ruoka-
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kuville reseptin! Mutta meidän kannaltamme tärkein ominaisuus on 

tietysti erilaisten eliöiden tunnistaminen. 

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn Elämänpuurallin ansi-

osta monen innokkaan biologin lajintuntemustaidot joutuivat koetuk-

selle. Erilaisten määritysoppaiden ja kirjojen lukeminen voi olla ras-

kasta ja noheva biologi yrittää tietysti mennä sieltä, missä aita on ma-

talin. Ensimmäinen yleisesti käytetty tekniikka on tietysti retkeillä la-

jeja erinomaisesti tuntevien ystävien kanssa ja loisia lajipisteitä heidän 

avullaan. Aina he eivät kuitenkaan ehdi retkeilemään kanssasi, jolloin 

sinun täytyy joko kerätä kuvia ja/tai näytteitä myöhempää määrittä-

mistä varten tai tunnistaa lajit itse. Tässä vaiheessa Lens astuu parras-

valoihin. Mutta miten hyvin ja luotettavasti se toimii? 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Aineistona toimi puhelimella (Huawei Honor 7) ja järjestelmäkame-

roilla (Nikon D3100 ja Nikon D500 + AF-S NIKKOR 18–55mm F/3.5

–5.6G ED II ja Tamron SP 150–600mm F/5–6.3 Di VC USD) pidem-

mällä aikavälillä otetut kuvat. Tutkimuksessa käytettiin Huawein Ho-

nor 7 älypuhelinta ja sen sisältämää Kuvat-sovellusta. Sovelluksen 

käyttö on suhteellisen yksinkertaista: sovelluksen avattuasi voit selata 

albumeitasi ja etsiä niistä kuvia. Kuvaa klikattuasi se avautuu ruudulle 

kokonaisena ja kuvaruudun alareunaan ilmestyy neljä nappulaa. Lajien 

tunnistaminen tapahtuu (vasemmalta lukien) kolmannen nappulan 

avulla.  
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Nappulaa painettuasi sovellus tekee hetken taikojaan ja lopulta ker-

too mielipiteensä eliön todellisesta identiteetistä. Lens antaa määritys-

varmuutensa perusteella mahdolliseksi lajiksi yhden tai useamman 

vaihtoehdon. Epävarmoissa tilanteissa vaihtoehdot saattavat olla kor-

keampia taksoneita, kuten esimerkiksi pelkkä ”sieni”.  

Tutkimuksessa päätimme vertailla viittä tekijää, joiden oli asiantun-

tijakaartin maastotöissä todettu vaikuttavan sovelluksen kykyyn mää-

rittää lajeja. Nämä tekijät olivat 1) kuvan laatu, 2) eliön koko ja 3) 

asento kuvassa, sekä 4) eliön suhteellinen tunnistettavuus. Myös 5) 

eliöryhmällä on suuri vaikutus.   

Tutkimme kuvanlaadun vaikutuksia Lensin lajinmäärityskykyyn 

sumentamalla kuvaa pohjantikasta (Picoides tridactylus). Käytössäm-

me oli kuvanmuokkausohjelma Adobe Photoshop (v20), jolla sumen-

simme kuvaa gauss-sumennus -asetuksen avulla 10 pikselin säteen 

verran kerralla. Toistimme sumennuksen 20 kertaa. Valitsimme kokee-

seen alkuperäisen, 10 kertaa ja 20 kertaa sumennetut kuvat. Maastossa 

huomasimme, että kuvanlaatua eniten heikentävä tekijä on niin sanottu 

”motion blur” eli kuvattava kohde on liikahtanut juuri kuvanottohet-

kellä (suljinajan ollessa suhteellisen pitkä). Tätä kutsutaan myös kuvan 

tärähtämiseksi. Tutkimme tärähtämisen vaikutuksia hieman suurem-

malla aineistolla. Valitsimme 42 arvosanan neljä saanutta eliökuvaa ja 

huononsimme niiden laatua Adobe Photoshopilla. Tämä tapahtui ”liike

-epäterävyys” asetuksen avulla, jonka suunnan arvoimme jokaisen ku-

van kohdalla erikseen (0–360°). Lisäsimme epäterävyyttä jokaiseen 

kuvaan 10, 25, 50, 100, 150 ja 200 pikselin verran ja vertailimme 

muutoksia arvosanoissa. 
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Epäilimme myös eliön suhteellisen koon ja asennon kuvassa vaikutta-

van lajinmääritykseen. Tutkimme tätä vertailemalla kahta kuvaa aro-

taskusta (Oenanthe isabellina). Ensimmäisessä kuvassa lintu on kuvat-

tu kaukaisella multakasalla, noin viidenkymmenen metrin etäisyydeltä 

ja toisessa kuvassa se on kuvattu vain muutaman metrin päästä. Eliön 

asennon vaikutusta tutkimme kahdella kuvalla arotaskusta. Ensimmäi-

sessä kuvassa arotasku seisoo kylki kohti kameraa ja toisessa kuvassa 

rinta kohti kameraa.  

Osa maapallolla elävistä eliöistä on hyvin omalaatuisia eli ”itsensä 

näköisiä”. Mitä erikoisemmalta jokin eliö näyttää, sitä helpommaksi 

ihmiset yleensä kokevat sen määrittämisen. Uskoimme tämän vaikut-

tavan myös sovelluksen lajinmäärityskykyyn. Tutkimme asiaa vertai-

lemalla kahta lintulajia, joista toisen arvelimme olevan todella helppo 

tunnistaa ja toisen olevan suhteellisen vaikea tunnistaa. Valitsimme 

tutkimukseen kuvan sinirinnasta (Luscinia svecica) ja suosirristä 

(Calidris alpina). 

 

Tutkimuksissa arvioimme Lensen lajinmäärityskykyä asteikolla 0–4: 

0 = ei tunnistanut eliötä tai sijoittanut sitä oikeaan ryhmään 

1 = sijoitti eliön suunnilleen oikeaan ryhmään 

2 = oikea eliö ei ollut ensisijainen vaihtoehto 

3 = oikea eliö oli ensisijainen vaihtoehto 

4 = ehdotti vain oikeaa eliöä 
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3 TULOKSET 

3.1 Kuvanlaatu 

Ensimmäisessä kuvassa olevan pohjantikan Lens asetti ensisijaiseksi 

vaihtoehdoksi (Kuva 1A). Lisävaihtoehtojen ehdottaminen kertoo kui-

tenkin pienestä epävarmuudesta. Toisessa kuvassa Lens ehdottaa ensi-

sijaiseksi vaihtoehdoksi nokitikkaa (Picoides arcticus), pohjantikan 

ollessa kuitenkin jo toisena vaihtoehtona (Kuva 1B). Kolmannessa ku-

vassa Lens ehdottaa lajiryhmäksi kimalaisia (Bombus) (Kuva 1C). Ku-

vat saavat siten arvosanat 3, 2 ja 0. 

 

 

Kuva 1. Kuvanlaadun vaikutus Lensen lajinmäärityskykyyn. 

 

Suuremmassa aineistossa (n = 294) kuvan tärähtämisen huomattiin 

vaikuttavan merkitsevästi arvosanaan (kaavio 1). Jo 10 pikselin 

tärähdys riitti laskemaan arvosanaa. Arvosanat laskivat hyvin 

lineaarisesti (”kauniisti”) suhteessa tärähtäneisyyteen. 
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Kaavio 1. Kuvan tärähtäneisyyden vaikutus Lensen 

lajinmäärityskykyyn. 

 

 

3.2 Eliön koko kuvassa 

Vertailimme kahta kuvaa arotaskusta. Ensimmäisessä se oli noin 50 

metrin päässä kamerasta ja toisessa noin viiden metrin päässä. 

Ensimmäisen kuvan (kuva 2A) kohdalla Lens ehdottaa ensisijaiseksi 

vaihtoehdoksi töyhtöhyyppää (Vanellus vanellus), toiseksi kivitaskua 

(Oenanthe oenanthe) ja kolmanneksi preeriapöllöä (Athene 

cunicularia). Toisessa kuvassa (kuva 2B) se asettaa arotaskun 

ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, mutta ehdottaa sen lisäksi vielä 

kivitaskua ja kirvisten sukua (Anthus). Kuvat saavat siten arvosanat 1 

ja 3. 
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Kuva 2. Eliön kuvakoon vaikutus Lensen lajinmäärityskykyyn. 

 

 

3.3 Eliön asento kuvassa 

Tutkimme eliön asennon vaikutuksia vertailemalla kahta kuvaa 

samasta eliölajista. Ensimmäisessä kuvassa (kuva 3A) olevan 

arotaskun Lens tunnistaa ongelmitta, mutta toisessa kuvassa (kuva 3B) 

se ehdottaa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi samaan sukuun kuuluvaa 

kivitaskua. Jo pieni muutos linnun asennossa saa Lensin vaihtamaan 

ensisijaista vaihtoehtoaan. Kuvat saavat arvosanat kolme ja kaksi. 

Lisäksi suoritimme tutkimuksen, jossa vertailimme kuvia perhosten 

siipien ylä- ja alapinnoista (Kaavio 2). Aineisto oli hyvin pieni (n = 

40) eikä merkitsevyyttä havaittu, mutta keskimäärin yläpinnalta 

kuvatut perhoset saivat enemmän pisteitä (2,9 ja 2,6). 
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Kuva 3. Eliön asennon vaikutus Lensen lajinmäärityskykyyn. 

 

Kaavio 2. Perhosten siipien ylä- ja alapinnan vaikutus Lensen 

lajinmäärityskykyyn. 
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3.4 Eliön suhteellinen tunnistettavuus 

Ihmisen tapa jakaa eliöitä omiksi lajeikseen on hyvin epämääräinen. 

Erittäin omalaatuisten eliöiden kohdalla se on melko helppoa, mutta 

ääritapauksissa raja voi olla häilyvä. Jotkin lajeista ovat lähes 

identtisiä, esimerkiksi useiden hyönteisten kohdalla ainoa 

lajinmäärityksen varmistava keino on mikroskopoida niiden 

sukupuolielimiä. Tästä syystä arvelimme, että osa lajeista saattaa olla 

myös Lenselle haastavampia kuin toiset. Tutkimme tätä vertailemalla 

kuvaa sinirinnasta ja suosirristä. Ensimmäisessä kuvassa (Kuva 4A) 

olevan sinirinnan Lens määrittää suurella varmuudella ja uskaltaa jopa 

ehdottaa sille tarkkaa alalajia (Luscinia svecica svecica). Tämän lisäksi 

se jättää kaikki lisävaihtoehdot pois määrityksestä. Kyseessä on 

tutkimuksen ensimmäinen täydellinen määritys. Toisessa kuvassa 

(Kuva 4B) olevia suosirrejä Lens epäilee virheellisesti palsasirreiksi 

(Calidris melanotos). Lisäksi Lens ehdottaa useita lisävaihtoehtoja, 

suosirrin puuttuessa kokonaan kolmen todennäköisimmän lajin 

luettelosta. Toistimme kokeen vielä uudestaan samalla kuvalla, jolloin 

Lens ehdotti ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tundrasirriä (Calidris mauri), 

toiseksi vaihtoehdoksi kanadansirriä (Calidris pusilla) ja kolmanneksi 

vaihtoehdoksi suosirriä. 
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Kuva 4. Eliön suhteellisen tunnistettavuuden vaikutus Lensen 

lajinmäärityskykyyn. 

 

3.5 Eliöryhmän vaikutus tunnistettavuuteen 

Asiantuntijakaartimme huomasi tutkimuksen aikana, että Lens 

tunnistaa osan eliöistä huomattavasti helpommin kuin toiset. 

Tutkimme asiaa vertailemalla suurempia aineistoja erilaisista 

eliöryhmistä. Kuva-aineistomme perusteella valitsimme neljä ryhmää: 

1) linnut, 2) hyönteiset, 3) kasvit ja 4) sienet (Kaaviot 3–6). 

Aineistoksi keräsimme joukon kuvia, joissa olevat eliöt olimme 

määrittäneet jo etukäteen. Hyönteisten ryhmä koostui pääasiassa 

perhosista, mutta siihen sisältyi jonkin verran myös kovakuoriaisia 

(Coleoptera) ja kaksisiipisiä (Diptera). 
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Kaavio 3. Arvosanojen osuudet ryhmässä linnut (n = 170, ka = 2,8) 

 

Kaavio 4. Arvosanojen osuudet ryhmässä hyönteiset (n = 110, ka = 

2,5)
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Kaavio 5. Arvosanojen osuudet ryhmässä kasvit (n = 53, ka = 2,42). 

 

 

Kaavio 6. Arvosanojen osuudet ryhmässä sienet (n = 128, ka = 1,63). 
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4 TULOSTEN POHDINTA 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, onko Lens luotettava 

väline eliöiden nopeaan määrittämiseen. Lyhyt vastaus kysymykseen 

on kyllä; tietyissä olosuhteissa. Lens kykenee määrittämään erilaisia 

eliöitä pelottavalla tarkkuudella. Tämä kuitenkin edellyttää 

käytettäviltä valokuvilta tiettyjä piirteitä.  

Valokuvan tulee olla suhteellisen laadukas. Sovelluksen 

lajinmäärityskykyyn vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi se, onko kuva 

sumea, rakeinen, yli- tai alivalottunut. Yleensä tämä ei ole ongelma, 

sillä nykyaikaisiset puhelimet sisältävät jo suhteellisen laadukkaan 

kameran. Ainoat käytännön tapaukset, joissa huomasin kuvanlaadun 

suoranaisesti vaikuttavan tunnistukseen, liittyivät kuvan tärähtämiseen. 

Tunnistettavan eliön täytyy olla riittävän suuri kuvassa ja sen 

oleellisten tuntomerkkien täytyy olla näkyvissä. Esimerkiksi arotaskun 

kohdalla linnun siiven tulee näkyä, sillä suuri osa linnun 

määrittämiseen vaadittavista tuntomerkeistä löytyy juuri siiven 

peitinhöyhenistä. Mitä paremmin lajien tuntomerkit tulevat 

valokuvissa esille, sitä paremmin Lens määrittää huomattavan 

vaikeitakin eliöitä. Tämä tietysti herättää kysymyksen, mitä ovat nämä 

oleelliset tuntomerkit, joiden tulee näkyä kuvassa? Tämä on meidän 

arvioidemme mukaan hyvin laji- ja ryhmäkohtaista. 

Tutkimustemme perusteella arvioimme, että osa lajeista on 

helpompi määrittää kuin toiset. Selvitimme eliöiden suhteellista 

tunnistettavuutta sinirinnan ja suosirrin avulla. Lens määritti sinirinnan 
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täydellisesti jopa alalajilleen, mutta suosirrin kohdalla Lens ehdotti 

virheellisesti useita suosirrin lähilajeja. Epäilemme, että suuri määrä 

läheistä sukua olevia ja toisiaan muistuttavia lajeja aiheuttaa 

sovelluksen määrityskyvyssä sekaannusta, elleivät kaikki oleelliset 

tuntomerkit ole täydellisesti näkyvissä. Tähän täytyy kuitenkin lisätä, 

että varsinkin lintujen kohdalla sovellus on erittäin tarkka. 

Asiantuntijakaartin valitsemista vaikeista lajeista se tunnisti muun 

muassa nuoren tundrakurmitsan (Pluvialis squatarola), niittykirvisen 

(Anthus pratensis), metsäkirvisen (Anthus trivialis), nuoren 

lapinsirkun (Calcarius lapponicus), tiltaltin (Phylloscopus collybita) ja 

pajulinnun (Phylloscopus trochilus). Sekaannusta esiintyy 

huomattavasti enemmän muissa eliöryhmissä, kuten hyönteisissä ja 

sienissä. 

Kasvit ovat siinä mielessä helppo ryhmä, että ne pysyvät paikallaan 

ja ne voi kuvata jokaisesta mahdollisesta kuvakulmasta hyvinkin 

tarkkaan. Kasvikuvat ovatkin pääasiassa suhteellisen laadukkaita, 

mikä ilmenee kaaviossa 3: suurin osa lajeista saa arvosanan 3 ja muita 

arvosanoja esiintyy aineistossa todella vähän. Arvosanan 4 

esiintymiseen vaikuttaa osaltaan se, että suurella osalla kasveista on 

hyvin monta näköislajia, joiden erottaminen toisistaan vaatii 

tarkempiin tuntomerkkeihin perehtymistä. Lintujen ja kasvien kaaviot 

ovat hyvin samannäköiset, mutta lintujen kaaviossa ilmenee hieman 

enemmän arvosanoja 2 ja 4. Arvioimme tämän johtuvan niiden 

vaikeasta kuvattavuudesta. Toisaalta onnistunut kuva saa helposti 

arvosanan neljä. Lintujen kaavio on myös ainoa, joka ei saanut yhtään 

arvosanaa 0. Ilmeisesti linnut ovat myös kokonaisuudessaan melko 

helposti määritettävissä, ainakin ryhmätasolle. 



 20 

Hyönteisten ryhmä oli tutkimuksessa poikkeava: arvosanat 

jakautuivat hyvin tasaisesti lähes kaikkiin kategorioihin. Tätä voidaan 

osaltaan selittää hyönteisten suhteellisella tunnistettavuudella: 

ryhmästä löytyy hyvin paljon erittäin helposti tunnistettavia lajeja 

(esimerkiksi päiväperhoset) ja toisaalta myös lajeja, jotka on lähes 

mahdotonta määrittää ilman mikroskooppia. 

Tutkimuksen toisessa ääripäässä olivat sienet. Lens ei juurikaan 

tunnista sieniä. Ainoa laji, jonka Lens tunnisti täydellisesti, oli 

käpyorakas (Auriscalpium vulgare). Lisäksi kuvaajassa on suhteellisen 

vähän tapauksia, joissa laji olisi ollut edes ehdotettujen vaihtoehtojen 

joukossa. Noin 40 % tapauksista ”sieni” tai pelkkä heimo oli 

ensisijainen vaihtoehto. Arvioidemme mukaan tämä saattaa johtua 

sienten suhteellisen vaikeasta kuvattavuudesta: kaikkia tuntomerkkejä 

on lähes mahdoton saada samaan kuvaan. Useimmilla sienillä ei ole 

vain yhtä olennaista tuntomerkkiä, vaan määritys perustuu useiden 

tuntomerkkien luomaan kokonaisuuteen. Lisäksi haju ja maku jäävät 

tässä tapauksessa kokonaan huomioimatta. 

Täydellisesti sovellukseen ei siis kannata luottaa. Se voi kuitenkin 

antaa hyvän lähtökohdan siihen, mistä määritys kannattaa aloittaa tai 

antaa lisävarmistusta omalle määritykselle. Esimerkiksi kasvien 

kohdalla sovellus voi olla erittäin hyödyllinen apuväline. 

Jatkotutkimuksissa keskittyisin muun muassa sienten kuvaamiseen. 

Toinen mahdollinen voisi olla puiden kuvaaminen: kannattaako puista 

kuvata yksittäinen lehti, oksa, lähikuva vai koko puu? 
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Kuva 5. Varoittava esimerkki, kuvattu kääpärallissa (Aho 2019). 
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Määrityskaavio toisen generaation (Generation II) 

Pokemoneihin 

 

Kesti, P. & Mäkinen, S. 

 

 

 

1: Pokemonilla 

 

 a) on siivet … 2 

 b) ei ole siipiä … 13 

 

2: Pokemonilla  

 

 a) ei ole siipien lisäksi raajoja … 3 

 b) on siipien lisäksi yksi raajapari … 4 

 c) on siipien lisäksi kaksi raajaparia … 8 

 d) on siipien lisäksi kolme raajaparia … 11 

 

3: Pokemonilla 

 

 a) on yksi siipipari – Dunsparce  

 b) on kaksi siipiparia – Crobat  
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4: Pokemonin ulkonäkö 

 

 a) on lintumainen …5 

 b) ei ole lintumainen – Lugia  

 

5: Pokemonilla on 

 

 a) pöllön kaltainen ulkonäkö … 6 

 b) vihreä keho … 7 

 c) musta höyhenpeite – Murkrow  

 d) panssarikerros – Skarmory  

 e) kultainen harja ja pyrstö – Ho-oh  

 

6: Pokemonin kulmakarvat ovat 

 

 a) mustat – Hoothoot  

 b) keltaiset – Noctowl  

 

7: Pokemonin pää 

 

 a) ei erotu selkeästi, ruumis pallomainen – Natu  

 b) erottuu selkeästi ruumiista – Xatu 
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8: Pokemonin ulkonäkö on 

 

 a) hyönteismäinen … 9 

 b) lepakkomainen – Gligar  

 c) jokin muu … 10 

 

9: Pokemonilla 

 

 a) on sakset – Scizor  

 b) ei ole saksia, ulkonäkö kovakuoriaismainen – Heracross  

 

10: Pokemonin yleisväritys on 

 

 a) vihreä – Celebi  

 b) valkoinen – Togetic  

 

11: Pokemonin lenninsiivet ovat 

 

 a) esillä – Yanma  

 b) peitinsiipien alla piilossa … 12 

 

 

 

 



 25 

12: Pokemonin alin raajapari on 

 

 a) samanlainen kuin muut – Ledyba  

 b) erilainen kuin muut – Ledian 

 

13: Pokemonilla  

 

 a) ei ole raajoja … 14 

 b) on lonkeroita … 20 

 c) on eviä … 21 

 d) on yksi raajapari … 25 

 a) Kaksi raajaparia … 26 

 b) Kolme raajaparia … 72 

 

14: Pokemonilla 

 

 a) on häntä – Qwilfish  

 b) ei ole häntää … 15 

 

15: Pokemonin 

 

 a) yleisrakenne muistuttaa vaihtelevia, silmällisiä kirjaimia – 

Unown  

 b) pää erottuu selvästi muusta ruumiista … 16 

 c) pää ei erotu selkeästi muusta ruumiista … 18 
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16: Pokemonin keho koostuu 

 

 a) magmasta … 17 

 b) ketjusta kiviä – Steelix  

 c) jostain muusta – Misdreavus  

 

17: Pokemonilla 

 

 a) on suojakuori – Magcargo 

 b) ei ole suojakuorta – Slugma  

 

18: Pokemonin pään päällä 

 

 a) on lehtiä – Sunkern 

 b) ei ole lehtiä … 19 

 

19: Pokemonilla 

 

 a) ei ole piikkejä – Forrestress  

 b) on pään yläosassa yksi piikki – Pineco  

 c) on useita piikkejä – Pupitar  
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20: Pokemonilla 

 

 a) on suojakuori – Shuckle  

 b) ei ole suojakuorta – Octillery  

 

21: Pokemonilla 

 

 a) on jalat – Chinchou  

 b) ei ole jalkoja … 22 

 

22: Pokemonin ulkonäkö on 

 

 a) merihevosmainen – Kingdra  

 b) kalamainen … 23 

 

23: Pokemonin silmät ja suu 

 

 a) ovat ruumiin alapinnalla – Mantine  

 b) eivät ole ruumiin alapinnalla … 24 

 

24: Pokemonilla 

 

 a) on kaksi bioluminesoivaa palloa – Lanturn  

 b) ei ole bioluminesoivia palloja – Remoraid  
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25: Pokemonin ulkonäkö on  

 

 a) lintumainen – Porygon 2  

 b) aksolotlimainen – Wooper  

 

26: Pokemonin takaraajat  

 

a) ovat lehtiä – Bellossom 

b) eivät ole lehtiä … 27 

 

27: Pokemonilla  

 

a) on yksi tai useampi häntä … 28 

b) ei ole häntää … 59 

 

28: Pokemonilla on  

 

 a) yksi häntä … 29 

 b) kaksi häntää – Suicune 

 c) kolme häntää (kolme sulkaa) – Sneasel 
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29: Pokemonilla  

 

 a) ei ole näkyviä kynsiä … 30 

 b) on näkyvät kynnet vähintään toisessa raajaparissa… 45 

 

30: Pokemonilla 

 

 a) ei ole sormia eturaajoissa … 31 

 b) on alle kolme sormea eturaajoissa tai eturaajat ovat kaviomai-

set … 38 

 c) on kolme sormea eturaajoissa … 40 

 d) on viisi sormea eturaajoissa … 44 

 

31: Pokemonilla  

 

 a) ei ole näkyviä korvia … 32 

 b) on näkyvät korvat … 33 

 

32: Pokemonilla  

 

 a) on käsissä villamaiset pallot – Jumpluff 

 b) ei ole käsissä villamaisia palloja – Delibird  
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33: Pokemonin 

 

 a) korvat ovat samanväriset sisä- ja ulkopuolelta … 34 

 b) ovat eriväriset sisä- ja ulkopuolelta … 35 

 

34: Pokemonin korvat ovat 

 

 a) ruskeat – Cleffa  

 b) vihreät – Skiploom  

 

35: Pokemonin häntä on  

 

 a) lyhyt – Hoppip  

 b) pitkä … 36 

 

36: Pokemonin häntä 

 

 a) ei jakaudu päässä osiin … 37 

 b) jakautuu päässä kahteen osan – Espeon  

 c) jakautuu päässä kolmeen osaan (pallomaisen osan ulokkeet) – 

Aipom  
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37: Pokemonin korvat ovat 

 

 a) pikät ja suipot – Azumarill  

 b) pyöreät – Marill  

 

38: Pokemonilla 

 

 a) ei ole hännänpäässä palloa – Pichu  

 b) on hännänpäässä pallo … 39 

 

39: Hännänpään pallo on  

 

 a) ruskea ja siinä on kasvokuvio – Girafarig  

 b) oranssi – Mareep  

 c) musta – Miltank  

 

40: Pokemonilla 

 

 a) ei ole näkyviä korvia – Quagsire  

 b) on näkyvät korvat … 41 
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41: Pokemonin hännässä 

 

 a) ei ole raitaa … 42 

 b) on yksi tai useampi raita … 43 

 

42: Pokemonin hännänpää on 

 

 a) violetti – Granbull  

 b) musta – Houndour  

 c) vihreä – Smeargle  

 

43: Pokemonin häntä 

 

 a) kapenee kärkeä kohden ja sisältää ruskeita raitoja – Furret  

 a) levenee kärkeä kohden ja siinä on kolme ruskeaa raitaa – 

Sentret  

 b) sisältää yhden keltaisen raidan – Umbreon  

 

44: Pokemonilla 

 

 a) on pään päällä punainen harja – Croconaw 

 b) ei ole pään päällä punaista harjaa – Totodile 
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45: Pokemonilla on  

 

 a) kynsi vain eturaajoissa – Stantler  

 b) kynsiä vain takaraajoissa … 46 

 c) kynsi tai kynsiä molemmissa raajapareissa … 49 

 

46: Pokemonin takaraajoissa 

 

 a) on vain yksi kynsi … 47 

 b) on useampi kuin yksi kynsi – Hitmontop  

 

47: Pokemonilla 

 

 a) on hännänpäässä pallo … 48 

 b) ei ole hännänpäässä palloa – Larvitar  

 

48: Hännänpään pallo on  

 

 a) punainen – Ampharos  

 b) sininen – Flaaffy 
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49: Pokemonilla on  

 

 a) sama määrä kynsiä molemmissa raajapareissa … 50 

 b) eturaajoissa kolme ja takaraajoissa kaksi kynttä … 57 

 c) eturaajoissa viisi kynttä … 58 

 

50: Pokemonilla on  

 

 a) yksi kynsi kaikissa raajoissa … 51 

 b) kolme kynttä kaikissa raajoissa … 54 

 

51: Pokemonilla  

 

 a) on näkyvät korvat – Phanpy 

 b) ei ole näkyviä korvia … 52 

 

52: Pokemonilla on päässä 

 

 a) lehtimäinen lisäke … 53 

 b) kotilomainen suojus – Slowking  
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53: Lehtimäisessä lisäkkeessä 

 

 a) on pyöreä aukko reunassa – Bayleef  

 b) ei ole pyöreää aukkoa reunassa – Chikorita  

 

54: Pokemonilla 

 

 a) on pitkät syöksy- tai torahampaat … 55 

 b) ei ole pitkiä torahampaita … 56 

 

55: Pokemonin häntä on 

 

 a) lyhyt – Donphan  

 b) pitkä – Raikou  

 

56: Pokemonilla 

 

 a) on pitkä ja kapea häntä – Houndoom  

 b) on lyhyt, piikitön häntä – Meganium  

 c) on piikkejä hännän varressa – Tyranitar  
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57: Pokemonilla 

 

 a) on erottuvat korvat – Teddiursa 

 b) ei ole erottuvia korvia – Magby  

 

58: Pokemonin häntä on 

 

 a) pitkä ja siinä on punainen harja – Feraligatr  

 b) pyöreä – Ursaring  

 

59: Pokemonilla 

 

 a) on näkyvät kynnet … 60 

 b) ei ole näkyviä kynsiä … 61 

 

60: Pokemonilla 

 

 a) ei ole kynsiä eturaajoissa – Cyndaquil 

 b) ei ole kynsiä takaraajoissa – Elekid  

 c) on kynsiä molemmissa raajapareissa – Piloswine  
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61: Pokemonin takaraajoissa  

 

 a) ei ole varpaita … 62 

 b) on kaksi varvasta … 66 

 c) on kolme varvasta … 67 

 

62: Pokemonin eturaajoissa 

 

 a) on kolme pallomaista uloketta – Sudowoodo  

 b) on kolme sormea – Tyrogue  

 c) ei ole sormia … 63 

 

63: Pokemonin päässä 

 

 a) on hiuksia … 64 

 b) ei ole hiuksia – Ariados  

 

64: Pokemonin vatsassa  

 

 a) on pussi – Blissey  

 b) ei ole pussia … 65 
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65: Pokemonin otsassa 

 

 a) on spiraalikuvio – Igglypuff  

 b) ei ole spiraalikuviota – Smoochum  

 

66: Pokemonin eturaajat 

 

 a) ovat lehtimäiset – Sunflora  

 b) eivät ole lehtimäiset – Togepi  

 

67: Pokemonilla  

 

 a) on näkyvät korvat … 68 

 b) ei ole näkyviä korvia … 70 

 

68: Pokemonin korvat ovat 

 

 a) isot ja litteät – Snubbull 

 b) pienet ja kapenevat kärkeä kohti … 69 

 

69: Pokemonilla on tulinen harja 

 

 a) sekä päässä että ruumiin takaosassa – Quilava  

 b) vain niskan/selän alueella – Typhlosion  
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70: Pokemonilla 

 

 a) on turkki … 71 

 b) ei ole turkkia – Politoed  

 

71: Pokemonin raajat ovat 

 

 a) pitkät – Entei  

 b) lyhyet, jäävät usein ruumiin alle piiloon – Swinub  

 

72: Pokemonin raajaparit 

 

 a) ovat samannäköisiä – Spinarak  

 b) ovat erinäköisiä … 73 

 

74: Pokemonilla 

 

 a) on häntä – Wobbuffet  

 b) ei ole häntää – Corsola  
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MEVEK:N EMERITUKSET HAASTATTELEVAT 

TOISIAAN JA ITSEJÄÄN 

 

Hei kaikki! 

Koska Halon toimitus ei lähettänyt tähtireportteriaan haastattelemaan 

meitä, päätimme tehdä sen aivan itse. Tässä on lopputulos, lukekaa ja 

nauttikaa! 

T: MEVEK:n emeritukset 

 

Kampus Bistron sohvalla istuu kaksi ahavoitunutta, varsin 

komeaa nuorta miestä. Toinen heistä on pukeutunut treenattuja 

jalkoja korostaviin tiukoihin farkkuihin ja moitteettomasti 

silitettyyn violettiin kauluspaitaan ja toisella on yllään rento 

ruskeansävyinen arkipuku ja vihreä solmuke. He ovat MEVEK:n 

perustajat ja johtoryhmän väistyvät jäsenet, 

kunniapuheenjohtaja Mika A. Paloheinä ja 

kunniavarapuheenjohtaja Kauko J. Aho.  

 

Mika A. Paloheinä, ex pj. & Kauko J. Aho, ex vpj 
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MEVEK – mieltä lämmittävä organisaatio 

 

K.A. No niin, Palis, nyt on meidän aikamme tullut päätökseen näissä 

hommissa, miltä tuntuu? 

 

M.P. Hienolta, Kake. Viimeinkin! Miksi näin isolle ja merkittävälle 

organisaatiolle on niin vaikea saada halukasta jatkajaa? Välillä vaikea 

ymmärtää. Kuitenkin, onhan siinä aina jonkinlaista vastahakoisuutta 

luopua jostain luomastaan. Mutta show must go on. 

 

K.A. Itselläkin on pinnassa tiettyä haikeutta. Oma lapsi on kasvanut 

isoksi ja lähtee maailmalle. On vähän sellainen tarpeeton ja tyhjä olo. 

Mutta kyllä se oli jo aikakin. Me olemme tehneet aika hyvän perustan, 

pohjan jolle rakentaa katedraali. Ja nyt se on näiden nuorten vuoro 

nostaa seinät pystyyn ja kutsua seurakunta ehtoolliselle. 

 

M.P. Katedraali joka on rakennettu hiellä, kyynelillä ja popcornien 

rasvalla. Aah! 

 

K.A. JEAH! Muistatkos, miten kaikki alkoi ja mikä oli meidän 

ensimmäinen leffailta? 

 

M.P. Muistan oikein eläväisesti, se oli The Raid: Redemption, 

laatukuva indonesiasta, Walesilaiselta ohjaajalta. Oikea kansainvälinen 

merkkipaalutuotos. Mutta siihen aikaan ei vielä puhuttu 

”MEVEK:istä”. Silloin vain katseltiin leffoja ja pidettiin hauskaa. Idea 

MEVEK:istä tuli vasta myöhemmin. Kumpikos meistä sen idean keksi 

alkujaan? 
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K.A. Tjaa. Minähän se taisin nimen lanseerata ja logon ideoida. 

Nimihän on kokonaisuudessaan Mikrovilluksen EpäVirallinen 

ElokuvaKerho, eli tuttavallisemmin MEVEK. Perimmäinen idea 

leffojen näyttämisestä taisi kyllä olla sinulta lähtöisin. Toiminta 

muovattiin sitten yhdessä yhteiseksi lapseksi. Ja siitä tulikin sellainen 

lapsi, ettei sitä tarvinnut lukita kellariin ja syöttää kalanpäillä.  

 

M.P. No niinhän se olikin… Mutta ei tämä kaikki kuitenkaan ruusuilla 

tanssimista ole ollut. Kyllä tähän MEVEK-toimintaan on mahtunut 

niin kivoja kuin huonoja juttujakin. Muistanpa kerrankin, kun ketään 

ei saapunut paikalle ja leffat pyörivät käytännössä tyhjälle salille, taisi 

olla joku Halloween. Onkos vpj:llä mitään kamalia MEVEK-muistoja? 

 

K.A. Kamalin MEVEK-muisto, ei sellaista olekaan. Tai asenteestahan 

se on kiinni. Eipä tuo halloween ollut ainoa tapaus. Eräänä vuonna, 

taisi olla toinen kautemme, hilpeään joululeffaan ei tullut ketään ja 

minä katselin N100:ssa yksikseni Poirottia, mutta ei se kamalaa ollut. 

Monesti olen sen jälkeenkin livahtanut sinne katselemaan elokuvia ja 

erityisesti musikaaleja, omin päin. Parasta muistoa taas on vaikea 

nimetä sen vuoksi, että niin paljon hauskoja hetkiä on koettu. On 

naurettu vedet silmissä zombie-vauvoille, ruotsalaisille 

juhannusperinteille ja ties mille kyseenalaiselle. Toisaalta on taas 

herkistytty kyyneliin (tai ainakin melkein) ja koettu vahvoja tunteita ja 

elämyksiä oikeasti hyvien elokuvien parissa.  

 

M.P. Kyllä. Ne hyvät muistot ovat kivempia kuin huonot. Parhaita 

ovat ne kerrat, kun koko yleisö on täysillä mukana leffassa, oli sitten 

kyseessä mies lanaamassa zombielaumaa ruohonleikkurilla tai Jeesus 

taistelemalla ateisteja vastaan. 
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K.A. Yleisön reaktiot, siinä osuit kyllä naulan kantaan. Se on 

merkittävä osa onnistumisen tunnetta. Sali täynnä innosta hihkuvia 

ihmisiä ja popparit loppuvat ennen ensimäistä leffaa… Se se on 

onnistunut leffailta, jos mikä! Ja sitten ne jälkipuinnit, joita on 

aktiivien kanssa saatu käydä. ”Parempi kuin Solaris” on hyvä 

esimerkki lentävistä lauseista, joita leffaillat ovat synnyttäneet. 

 

M.P. Mikään elokuva ei ole parempi kuin Solaris! Ei edes Solaris. 

Mutta kyllä, onhan noita… Vaikka mitään ei nyt tulekaan mieleen, 

niin silti mieleenpainuvia heittoja melkein jokaisesta leffaillasta on 

saatu. 

 

K.A. Ekskursioistakin on paljon lämpimiä muistoja. Mites 

lasketaankos Cinemaret ekskursioiksi, vai otetaanko vain nämä 

normaalit yhden leffan ekskursiot? 

 

M.P. Cinemare on niin kuin MEVEK, mutta oikeasti hyvä. Sanoisin 

että MEVEK on Cinemaren äpärälapsi josta Cinemare ei ole tietoinen. 

Ja ei, niitä ei voida kutsua ekskursioiksi, sillä Cinemareihin 

osallistuvat vain kaikista HC:immat jäsenet. Mutta ehkäpä tulevat 

hallitukset ottavat Cinemaren viralliseksi ekskuiluksi joskus 

tulevaisuudessa. 

 

K.A. Joo. Ne ovat aika rankkoja rupeamia ja vaativat tiettyä 

mielenlaatua ja turvauskestävyyttä. Se ei sovi kaikille. Näistä yhden 

leffan ekskursioista mieleen nousevat Tarantinon kaksi viimeisintä, 

Life ja Tuntematon sotilas. Ne ovat jääneet mieleen. 

 

M.P. Miksi hitossa Life? Se oli täyttä P*skaa. Tapion nelossalissa niin 

lähellä kangasta, että projektorin pikselit näkyy. Ja premissikin oli 
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kuin Alien, mutta huono… Tosin oli siinä se päheä kohtaus kun se 

hirviö ryömii Ryan Reynoldsin suusta sisään. Hyyy~ 

 

K.A. No, elokuvana se ehkä jätti paljon toivomisen varaan, mutta se 

oli juuri sellainen ennalta arvattava hyvän mielen hirviö-kauhu, joista 

tykkään. Ja se oli tärkeässä roolissa nykyisen ekskursiovastaavamme 

initioimisessa mukaan toimintaan.  

 

M.P Tjaa. Näen kyllä pointtisi. Pakko myöntää, että se oli hyvin 

mieleen jäävä excu. 

 

MEVEK myötä ja vastamäessä 

 

K.A. Se on kyllä sanottava, että MEVEK:n kasvua on ollut ilo seurata. 

Ensin olimme vain sinä ja minä ja sitten saatiin mukaan meidän 

ensimmäinen ekskursiovastaavamma (Kiitos ja terveisiä hänelle, missä 

ikinä menetkään nyt) ja rahoitustakin tipahti. Nyt meitä on 

parhaimmillaan 5 ihmistä häärimässä ja apurahakin on kasvanut sen 

verran, ettei aina tarvitse niitä halvimpia perunalastuja ostaa. Joskus on 

ollut varaa suklaaseenkin. 

 

M.P. Aijai, kyllä kelpaa. Herkut on oiva koukku ihmisten sisään 

heitossa. Se, mikä toimii luonnossa mm. muurahaisille, toimii myös 

villuksille. Tosin jos me oikeasti haluaisimme väkeä kuin pipoa, niin 

sitten tarjoaisimme ilmaista alkoholia… Jota sitäkin harkittiin, mutta 

nopeasti tajusimme, että siinä olisi se ongelma että elokuvan 

katsomisesta ei tulisi mitään. MEVEK on holiton tapahtuma ihan 

syystä (paitsi jos itse tuot omat juomasi, siihen me emme puutu.). Plus 

kun ottaa huomioon sen että 90% Mikrovilluksen muista tapahtumista 

on etanolissa kylpeviä, niin ihan hyvä että tällaisiakin on. 
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K.A. Niin, alkoholia ei ole tarjottu kuin muutaman kerran, kauden 

päättäjäisissä. Ihan vaan, että saatiin apuraha käytettyä kokonaan. Ja 

taisi ne leffat olla silloin niin pa***ja, ettei niitä olisi selvin päin 

kestänyt. 

 

M.P. Kauden päättäjäiset ovat aina olleet poikkeus, jotka vahvistavat 

säännön. Silloin myös tarjotaan pitsaa, koska pitäähän se budjetti 

johonkin käyttää! 

 

K.A. Ehdottomasti. Jos ei koko apurahaa käytä, saa vähemmän 

seuraavana vuotena. Ihan kuin valtionhallinnossa yleensä. Toisaalta, 

on meillä vastuksiakin ollut. Se kun N100:n valkotaulu jaettiin 

kahdeksi monitoriksi… Se oli suuri isku, mutta siitäkin selvittiin.  

 

M.P. Selvittiin ja selvittiin. Nykyään joudutaan tihrailemaan melkein 

kolmasosaa pienemmältä kankaalta kuvia. Mikä ei ole se kaikista 

optimaalisin elokuvankatselukokemus. 

 

K.A. Niin. Se on valitettavaa. Siksi itse istun yleensä kolmannella 

rivillä, siitä on optimaaliset näkymät ja akustiikka on hyvä. Ja sitten on 

ne trollit. En tarkoita sitä elokuvaa, vaan niitä vekkuleita, jotka aina 

ehdottelivat ties mitä Salkkari-leffoja, Red Sonjia ja the Roomeja oli 

illan genre mikä hyvänsä. Mutta hauskaksi vitsiksi he sen kai 

tarkoittivat. 

 

M.P. Jotkut ihmiset haluavat vain nähdä maailman palavan. Kuten eräs 

viisas Britti sen kerran totesi. 
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K.A. Se viisas, komea britti, joka näytti nuorena vähän minulta. Mutta 

eivät nämä maailman polttajat ole olleet ainoita häiriköitä. Joskus on 

joku vatipää rynnännyt lakikirja kourassa saliin ja vaatinut meidän 

pidättämistä ja koko toiminnan lakkauttamista.  

 

M.P. Haluan korostaa, että se mitä MEVEK tekee, on täysin laillista. 

Kaikki MEVEK:in elokuvaillat ovat yksityisiä tilaisuuksia, joista ei 

tiedoteta julkisesti ja niihin osallistuu vain pienen piirin toistensa 

tuntevia ihmisiä. Tosin elokuvien laillisten varmuuskopioiden 

tekeminen omaan käyttöön, joita näissä illoissa esitetään toisinaan, on 

nykyään harmillisen haastavaa puuhaa tässä kiristyvässä ilmapiirissä, 

jossa lain tiukka koura kiristyy kunniallisten lakeja noudattavien 

kansalaisten kurkkujen ympärille. 

 

K.A. Nimenomaan! Me olemme joukko ystäviä, joka kerääntyy yhteen 

katsomaan elokuvia. Kyse ei ole mistään julkisista esityksistä. Mutta 

muistatkos sen, kun ne jotkut rahanahneet perkeleet lähettelivät 

kiristyskirjeitä juurikin näille kunniallisille kansalaisille? Heh, siinä 

oltiin kyllä silloin ihan selkä seinää vasten. Pelättiin että SUPO vielä 

tulee kirveen kanssa ikkunan läpi ja sarananpuolelta sisään. Pidettiin 

muutama ”tuo omat DVD:t” -ilta. Mutta ihan hyvin nekin vetivät 

väkeä ja yleisö tykkäsi. Ja kun siitä oli selvitty, niin päästiin takaisin 

normaaliin päiväjärjestykseen. 

 

M.P. On sillä sadepilvellä hopeareunuskin. Ihmisten aktivoiminen ja 

heidän saaminen mukaan osallistumaan toimintaan on aina positiivista. 

Lisäksi se helpottaa elokuvanpyörittäjän työtä, kun ei tarvitse kissojen 

ja koirien kanssa etsiä divarit läpi vanhoja outoja tuntemattomia 

puolalaisia indieleffoja, joita valmistettiin joskus 40+ vuotta sitten 

rautaesiripun takana. 
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K.A. Sen yhden puolalaisen surrealistisen tuotoksen löytäminen oli 

varmaan eräs vaikeimmista tehtävistä, joita yleisö on päällemme 

lasettanut. Mutta hyvinpä siitäkin selvittiin ja toinen kerta toden sanoi, 

kuten elämässä yleensäkin.  

 

 

 

MEVEK:n uusi johto valmiina tositoimiin. 
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Alkukuva – Miksi/Miksi ei? 

 

K.A. Niin, alkukuvat… se onkin mielenkiintoinen tarina… 

 

M.P. Tämä alkukuvavillitys on lähtenyt elämään omaa elämäänsä, 

emmekä me arvanneet sen suosiota silloin ensimmäisillä kerroilla. 

Mistäs moinen idea syntyikään? 

 

K.A. No se taisi olla kerran, kun piti odotella porukkaa, 

paukkumaisseja tms., niin keksin, että näytetääs jotain hauskaa tässä 

välissä. Johansenin Jyrki (tuttavallisemmin JJJ, Triple-J, terkkuja vaan 

hänellekin) oli meille linkkaillut sinne ryhmächattiin niitä hauskoja 

eläinvideoita ja laitoin sitten sellaisen pyörimään. Yleisön reaktio oli 

mahtava. 

 

M.P. Juu JJJ on tarjonnut monet monituiset alkukuvat meille näiden 

vuosien aikana. Harmi vain, että mies itse ei tainnut koskaan osallistua 

niihin villeihin menoihin mitä meillä silloin aikanaan oli. No kyllähän 

siitä perinne saatiin aikaiseksi. Ja mikäpä sen parempaa. 

 

K.A. Eihän sen pitänyt olla perinne, mutta sellainen siitä tuli. Siitä 

seuraava leffailta taisi olla Halloween tai Cinemaren lämmittelyt, niin 

silloin näytin alkukuvana puhuvan papukaijan jokellusta. Ikään kuin 

elokuvan vastapainona. Mutta siitä se sitten aika pian luisui tuttuun ja 

turvalliseen linjaan. JJJ linkkaili minulle niitä videoita saatetekstillä 

”Näytäs tämä niille siellä leffakerhossa” ja lopulta minä sitten asiasta 

tehden aloin kysellä häneltä suosituksia. Sääli ettei päässyt itse 

koskaan näkemään, mihin hänen ideansa johtivat. Mutta se mies kyllä 

tuntee youtuben eläimellisen puolen.  
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M.P. Aroo! (Matkii jotakin tunnistamatonta eläintä hetken aikaa.) 

 

K.A. Heh, juurikin tuohon tyyliin! (Vilkuttaa ystävällisesti 

naapuripöytään, josta luodaan hölmistyneen paheksuvia katseita 

Paloheinän suuntaan) Yleisön reaktiot olivat, ja ovat vieläkin, paljon 

parempia silloin, kun he näkevät JJJ:n valitsemia alkukuvia kuin jos 

heille näyttää laulavia papukaijoja. Ja minä kun olen tällainen 

empaattinen ihminen niin yleisön reaktiot ovat minulle tärkeitä. 

 

M.P. Olet oikea filantrooppi ja herrasmies. Joskus olen kyllä hieman 

kummeksunut näitä JJJ:n valitsemia kuvia, mutta minkäs perinteelle 

mahdat. 

 

K.A. Kuten sanoin, ei sen pitänyt olla perinne, mutta sellainen siitä 

tuli. Eikä pidä unohtaa, että alkukuvalla on tärkeä psykologinen 

vaikutus. Se havahduttaa katsojan siihen tilaan ja tilanteeseen ja auttaa 

immersoitumaan elokuvaan. Kun on nähnyt gorillan syömässä 

ulostettaan tietää, että nyt on aika elokuvalle. Ihminen on silloin 

vastaanottavaisimmillaan ja henkisesti valmis kokemaan elokuvallisen 

elämyksen kaikessa loistossaan. 

 

M.P. Aivan. Yleisön valmisteleminen oikeanlaiseen mielentilaan on 

avain itsensä aktualisoimiselle ja avautumiselle uusien kokemuksien ja 

tunteiden, joiden olemassaoloa ei vielä tiennyt olevan, tuntemiselle. 

Se, mihin ihmismieli kykenee, on valloittava asia. 

 

K.A. Ihmismieli on moninainen ja monimutkainen ja siinä juuri piilee 

alkukuvien, ja miksei myös elokuvien, kauneus/kauheus. Kyllä minä 

toivon, että uusi johto jatkaa tällä linjalla. Ja niin kuin sanottu 
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alkukuvat eivät ole varsinaisesti meidän, vaan JJJ:n perintö ja olisi 

surku senkin puolesta, jos se katkeaisi. 

 

 

Tulevaisuuden näkymät 

M.P. Mitäs luulet, mihin MEVEK on menossa. Onko Mikrovilluksella 

vielä 10 vuoden päästä huikeita leffailtoja, vai jääkö tämä koko 

rupeama hetkelliseksi valon vilahdukseksi historiaan, jota 

tulevaisuuden ihmiset lukemassa vanhoja arkistohalkoja ihmettelevät? 

…Mikäli olet tulevaisuuden ihminen elämässä vuotta 2030 tai 

eteenpäin, hei sinulle! 

 

K.A. Terveisiä vaan sinne tulevaisuuteen minultakin! Toivottavasti 

saitte sen ilmastonmuutoksen kuntoon. Jos ette, niin olis varmaan 

kantsinu tehdä jotain. Mutta niin, MEVEK:n tulevaisuus… Vaikea 

kysymys. Kyllä minä uskon, että niin kauan, kun on elokuvia, on myös 

kysyntää MEVEK:lle. Se on sitten toinen asia, että tarjoaako näitä 

palveluita juuri meidän MEVEK, vai onko se muuttunut joksikin 

muuksi. Nykyinen johtoryhmä on kyllä sen verran topakkaa sakkia, 

että he saavat homman pyöritettyä, vähintään omaan valmistumiseensa 

asti. Ja fukseissa on monia innokkaita ja pystyviä ihmisiä, jotka 

varmasti pienellä rohkaisulla olisivat halukkaita tarttumaan ohjaksiin. 

(Kyllä, minä tarkoitan juuri Sinua! Rohkeasti vain mukaan leffailtoja 

järjestämään ☺) 

 

M.P. No niin. Meistä on moneksi. Joka tapauksessa, jatkui MEVEK tai 

ei, niin toivon että jos MEVEK kuolee pois (tai se tapetaan?!?!). Niin 

kenties silloin joku rohkea tulevaisuuden villus 

superpolymeerikuiduista valmistetuissa 0,5 grammaa painavissa tech 

wear foliohaalareissaan saisi inspiraation herättää MEVEK takaisin 

henkiin kuin tyrannosaurus konsanaan. 
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K.A. Kyllä minä luulen, että tulevaisuus-villus on pukeutunut 

koivuselluloosasta valmistettuun haalariin. #kotimaistalähivaatetta. 

Mutta niin. Tietenkin yksi mahdollinen skenaario olisi, että 

MEVEK:istä tehtäisiin virallinen osa villusta ja pj:ksi ja vara-pj:ksi 

nimettäisiin jotkut hallituksen vastaavat syyskokouksessa, tms. En 

kyllä sitten tiedä… Vähän se ehkä söisi pois MEVEK:n luonnetta ja 

olemusta, mutta toisaalta jos se olisi ainoa vaihtoehto toiminnan 

jatkumiselle, niin mikäs siinä. + olisihan se ollut kiva päästä osallisiksi 

hallituksen korruptioillallisista.  

 

M.P. MEVEK:in saaminen osaksi hallitusta tekisi MEVEK:istä 

epävirallisesta virallisen. Tosiaan Mikrovilluksen EpäVirallisen 

ElokuvaKerhon nimeksi aikanaan mietittiin ”Mirkovilluksen 

Ensimmäistä Virallista ElokuvaKerhoa”, kun budjetti saatiin, mutta se 

nimi jäi epäviralliseksi kun sitä ei taidettu koskaan lanseerata 

käyttöön. 

 

K.A. ”Virallisuus on ilomme ja epävirallisuus turvamme”, näin erästä 

maisteria mukaillen. Nimen toinen E on kyllä virallisesti 

”Epävirallinen”, mutta ehkä se aikoinaan muuttuu ”Ensimmäiseksi”. 

Aika näyttää. 
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MEVEK:n lankku, perintökalleus, johon johtoryhmän jäsenet tulevat 

vielä sadan vuoden päästä merkkaamaan puumerkkinsä. Toisin kuin 

huhutaan, lankkuun ei käytetty koko viime kauden budjettia, vaan 

ainoastaan ¼ siitä. Itse lankku saatiin ilmaiseksi eräältä roskalavalta ja 

kuluja tuottivat kaiverrukset (teetetty paikallisella yrittäjällä #kierrätys 

#eettistälähituotantoa). 

 

 

Randomeja kysymyksiä ja vielä randomimpeja vastauksia 

 

K.A. Noniin, tämä on tällainen Puoli seitsemän –ohjelmasta opittu 

haastattelumuoto. Lyhyitä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Kumpikin 

nostaa vuorollaan. Josko minä vaikka aloitan? 

 

M.P. Lauo pois, kuomaseni. 

 

K.A. Nyt sitä mennään. ”Lempielokuvasi”. Jaa’a, Tämä on paha. Ei 

voi nimetä vain yhtä… Sellaisia elokuvia, jotka katson yhä uudestaan 

ja uudestaan aina nauttien ovat mm. Pekka ja Pätkä lumimiehen 
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jäljillä, Bean – äärimmäinen katastrofielokuva ja useimmat Bond-

filmit. Mutta en menisi ehkä niin pitkälle, että nimeäisin niitä 

lempielokuvikseni… Paitsi ehkä Pekan ja Pätkän lumimiehen jäljillä. 

Se on kotimaisen elokuvateollisuuden merkittävin savutus ja nykyisten 

alan vaikuttajien pitäisi ottaa mallia siitä. Toisaalta, myös Jurassic 

Park ja Re-animator ovat pirun kovia leffoja ja listani kärjessä. 

 

M.P. Sellainen ihminen joka voisi antaa kysymykseen yhden oikean 

absoluuttisen vastauksen, ei oikeasti pidä elokuvista. Nimittäin oikeita 

vastauksia on niin monia. Lapsuudesta on jäänyt monta hyvää, kuten 

Jurassic Park, vain se ensimmäinen ja ainoa oikea, sekä Paluu 

Tulevaisuuteen. Mutta onhan noita uudempiakin lemppareita kuten 

District 9 ja Mad Max Fury Road. Mutta myös viimeajoilta Upgrade, 

joka valloitti Cinemaressa. 

 

K.A. Sitä ollaan selvästi Spielberg-miehiä. Ei se mitään, suurin osa 

miehen elokuvista on timanttia. Mutta kysyspäs sinä vuorostasi. 

 

M.P. ”Kuka näyttelijä olisi sinun henkilökohtainen esikuvasi? Olipa se 

pelkän pukeutumisteknisen tyylin mukaan, tai jonkin syvemmän 

ideaalin kyydittämänä.” Itse tykkään hakea inspiraatiota hiljaisista 

action tähdistä miehisyyden huipullaan. Ei välttämättä niistä 

muskelimasoista, kuten Isosta Arskasta, vaan enemmän Jason 

Stathamista, tai kenties jopa Michael Ironsidesta (siitä kasariversiosta). 

 

K.A. Jaa että esikuva… hmmm… Minä olen aina pitänyt erityisesti 

niistä näyttelijöistä, jotka tekevät elokuvia omasta mieltymyksestään. 

Siis tarkoitan niitä, jotka tekevät niin sanottuja B-elokuvia siksi, että 

tykkäävät niistä, vaikka ne ovat suurimman osan mielestä roskaa. 

Sellainen on inspiroivaa. Toisaalta, tämä on ehkä enemmän ohjaajien, 

kuten Ed Woodin ja Guillermo del Toron juttu, ei niinkään 
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näyttelijöiden. Vaikka monet näyttelijät kyllä vanhemmilla päivillään 

tykkäävät tehdä pieniä rooleja B-leffoissa, kuten vaikka Christopher 

Lloyd ja David Hasselhoff, mutta en ehkä sanoisi heitä esikuvikseni. 

Hmmm, hmm. Ehkäpä siis sanon, että Eddie Murphy. Nuorempi 

versio, nyttemmin hän ei ole enää yhtä rohkeasti uskaltanut toteuttaa 

omia visioitaan. 

 

M.P. No juurihan tätä haastattelua tehdessä Eddie Murphy on tehnyt 

biopic elokuvan Rudy Ray Mooresta, joka on mitä ilmeisemmin 

mainio comeback häneltä. Mutta mielenkiintoista että nimesit ohjaajia 

etkä näyttelijöitä. Tottahan tuo kyllä on. Ohjaajat ovat niitä oikeita 

sankareita jotka saavat onnistuessaan elokuvan toimimaan. Näyttelijät 

vain tekevät mitä ohjaaja käskee. Mutta ei pidä unohtaa niitä ohjaajia 

jotka toimivat sekä näyttelijöinä sekä ohjaajina, kuten Richard 

Attenborough tai Jon Favreau. Mutta minä eksyn jo hieman aiheesta 

nyt… 

 

K.A. Tuo Eddy Myrphyn uusin täytyy kyllä katsoa, viimeistään sitten 

kun se tulee Netflixiin. Mutta ladataas seuraavaa kysymystä tykkiin 

vaan. ”Jos elämästäsi tehtäisiin elokuva, kuka esittäisi sinua?”. Jaa’a. 

Nyt on taas tällainen hassu kysymys. No, parhaat vaihtoehdot ovat 

Leslie Nielsen ja Peter Cushing, mutta he ovat molemmat kuolleet. 

Samoin Roger Moore. Että ehkä Timothy Dalton tai se britti, joka 

tahtoi polttaa maailman. Mikäs sen nimi oli? 

 

M.P. Dalton osuu nappiin! Itsellä, ilman partaa ja viiksiä Mr. Robot 

sarjassa Tyler Wellickiä näyttelevä Martin Wallström. Ja parran ja 

viiksien kanssa luonnollisestikin 2018-2019 Jasper Pääkkönen. Ja jos 

hieman venytetään, niin -90 luvun Hugh Grant olisi kanssa oiva 

valinta. 
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K.A. Hän on kyllä ihan sinun näköinen! Mutta nyt kun ajattelen, niin 

voisin palata tuohon ensimmäiseen kysymykseen vielä sen verran että 

lisään myös kaikki kolme Mies ja Alaston ase leffaa Hammerin 

Draculat Top. 3 elokuvieni listalle. 

 

M.P. Tuohon sinun top kolmoseen mahtuu yllättävän monta 

elokuvaa… ”Mikä on huonoin elokuva, jonka olet katsonut?” Ja 

jatkobonus kysymys tuohon, mikä MEVEK:in esittämistä elokuvista 

nimeäisit huonoimmaksi?  

 

K.A. Huonoin elokuva.. Hmmm… MEVEK:n esittämistä mieleeni 

nousee järkyttävä sontaläjä nimeltä ’It Follows’. Puuduttavaa ja 

mielikuvituksetonta ajanhukkaa. Ei edes niin huono, että olisi hauska. 

Ja ei se Solariskaan mikään hyvä ollut, ihan rehellisesti sanottuna. It 

Follows pääsee kyllä varmaan listani kärkeen myös kaikista surkeista 

elokuvista, joita olen nähnyt. Ja 300… Voi ******** mitä ryönää.  

 

M.P. Oma IMDB-listan mukaan huonoin leffa on joko Resident Evil: 

Afterlife, tai xXx: State of Union. Mutta on niitä paskempiakin nähty. 

MEVEK tosiaan esitti niitä trollileffojakin, kuten se Salkkarit leffa ja 

Red Sonja. Mutta, niitä en itse onneksi nähnyt. Joten kait se on joko 

Death Bed: The Bed That Eats tai Rocky Horror Picture Show. 

Kauhiata kuraa. 

 

K.A. Rocky Horror Story toimii paremmin livemusikaalina, olen sen 

sellaisena nähnyt. Se elokuva on ok, mutta… No jos joskus saat 

tilaisuuden, mene katsomaan se teatteriin. Mutta se on korjattava, että 

MEVEK ei ole koskaan esittänyt yhtään Salkkari-leffaa. Ja 

toivottavasti ei esitäkään. Red Sonja kyllä katsottiin. No mutta 

kysytään vielä yksi, ikään kuin loppukevennyksenä. 

”Suosikkiohjaajasi”. No tämä on helppo. Roman Polanski.  
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M.P. Ah, klassikkomiehiä siis. Itse olen enemmän modernien 

ohjaajien suuntaan kallellaan. Siinä on tosin se vaara että niistä saattaa 

paljastua jonkinlaisia seksipervoja, tai pahempaa tekevät huonoja 

elokuvia! Kuten kävi Neill Blomkampin kanssa, yksi laatuleffa ja 

muut tavalla tai toisella pökäleitä. Höm, höm. Klassikko Spielberg ei 

kovin usein ole jättänyt kylmäksi, mutta David Fincher ja vastaavat 

”hienompien” elokuvien ohjaajat tuottavat aika tasaista laatua. 

 

K.A. Niin. Klassikkojen parissa sentään tietää valmiiksi, että mitä 

tekijä on tullut törttöilleeksi. Toki voisi olla hyvä erottaa näissä 

tapauksissa kyseessä olevan henkilön työ-minä ja yksityis-minä 

toisistaan. Jos siis sen pystyy tekemään. 

 

M.P. Tom Cruise on oiva esimerkki tällaisesta henkilöstä. Ihme 

hihhuli oikeassa elämässä, mutta hiton kova näyttelijä valkokankaalla, 

joka antaa aina kaikkensa. 

 

-- 

 

M.P. Semmonen muistelo männäajoilta. Hauskaahan tämä on ollut 

näiden vuosien varrella. Sanoisin että MEVEK on Kauhua, Asennetta 

ja Roskaa. Mutta se taitaa olla Cinemaren motto, joten totean vain että: 

Haec Non Demokratia Est. 

 

K.A. Joo, ei aleta viemään toisten mottoja, kun meillä on ihan hyvä 

omastakin takaa. Mutta mukava oli kyllä muistella menneitä ja vähän 

pohtia tulevaa. Mutta pitäisikö meidän pikku hiljaa vapauttaa pöytä? 

Tuo keittäjätäti katselee meitä sen näköisenä, kuin tahtoisi panna 

paikan kiinni ja lähteä kotiin. 
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M.P. Joo-o. Eiköhän tää ollu tässä… Syömään taas huomenna samaan 

aikaan? 

 

K.A. Ehdottomasti. Joko täällä tai TiPulla. Sovitaan chätissä sitten 

tarkemmin. Ja kiitos haastattelusta. 

 

M.P. Kuin myös, kiitoksin ja kumarruksin. 

 

 

 

 

 

MEVEK:n väistyvä polvi kiittää kaikkia kuluneista vuosista ja 

toivottaa onnea ja menestystä uudelle polvelle.  
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Hyvää Joulua  

ja Onnea vuodelle 

2020! 


