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iLmestymisaika marraskuu 2012

ON SUNNUNTAI ja kello lähenee kah-
tatoista. Päivä on ollut pitkä ja autossa-
kin on istuttu jo useita tunteja. Pimeys 
on laskeutunut. Tietä reunustavat valot 
muodostavat aaltoilevan suoran, joka 
näyttää jatkuvan pidemmälle, kuin 
jaksan edes kohottaa katsettani. Joku 
laskee päänsä olkapäätäni vasten. Mi-
nuakin alkaa väsyttää, olisimmekohan 
kohta jo kotona? 

Hiljaisuuden rikkoo puhelimen pärinä. 
Langan toisessa päässä hieman tuis-
keinen ystävä ilmoittaa aloittaneensa 
lökikauden – glögi lienee jo liian vaikea 
lausuttava. Huvittuneena heitän ilmaan 
idean, ettemme suuntaisikaan suoraan 
kotiin nukkumaan, vaan tekisimme vi-
siitin hänen luokseen. En usko, että idea 
saa kannatusta. Pian kuitenkin huo-
maan, että Helsinki-kyltit osoittavat eri 
suuntaan, kuin olemme matkalla. Nuk-
kuvat heräävät ja iloinen puheensorina 
täyttää hiljaisuuden. Olen taas matkalla 
jonnekin, mihin en suunnitellut pääty-
väni. 

Viime aikoina olen löytänyt itseni yhä 
useammin vastaavanlaisista tilanteista. 
Vaikka spontaanius on kuulunut en-
nenkin arkeeni, alensi kalenterivapaa 
kesä kynnystä lähteä lyhyelläkin varoi-
tusajalla liikkeelle. Kesällä päivät, viikot, vapaa- sekä työaika sumenivat yhdeksi isoksi kuplaksi 
(kenttähuulluuttako?). Tämä kupla on osittain säilynyt tähän päivään asti. Arki itsessään raken-
tuu samoista palikoista kuin ennen, mutta niiden erilainen järjestys saa elämän tuntumaan astetta 
jännittävämmältä. Yksi puhelinsoitto voi muuttaa rauhaisan koti-illan isommankin kaveriporu-
kan tapaamiseksi tai mielenkiintoiseksi maakuntamatkaksi keskellä yötä.

Hieman löysempi ote arjesta piristää ja spontaanit tapaamiset kahvilla, lenkkiseura toiselta puo-
lelta kaupunkia tai puolilennossa varattu ulkomaanmatka tekevät ihmeitä sateiseen ja pimeään 
syksyyn. Kilauta sinäkin kaverille ja tee tänään jotain muuta kuin normaalina arki-iltana. Tiedä 
vaikka ottaisit sen tavaksi!

siiri

Päätoimittajalta
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”AKTIIVISUOSI järjestötoiminnassa voi olla 
hyödyllisempi kuin vuosi, joka kuluu pelkki-
en kirjojen lukemiseen.” Näin  on todennut 
rockklubi Tavastian toimitusjohtaja Juhani 
Merimaa. Hän on yksi kahdeksasta entisestä 
opiskelija-aktiivista, jotka kertovat tarinansa 
Kaikkea ei opi kirjoista –kampanjassa tänä 
syksynä. Kaikkea ei opi kirjoista on HYYn 
kampanja järjestötoiminnan ja yhteiskunnal-
lisen aktiivisuuden hyödyistä ja iloista. Kam-
panja on erittäin ajankohtainen näin syksyllä, 
kun lukuisat järjestöt rekrytoivat ensi vuoden 
virkailijoita ja perustelvat heille miksi lähteä 
mukaan tällaiseen vapaaehtoistoimintaan. 

Ainejärjestössä toimiminen opettaa lukuisia 
taitoja kuten organisaatio-, kokous-, neuvot-
telu- sekä vuorovaikutustaitoja. Juuri sellaisia 
taitoja, joita arvostetaan työelämässä. Aine-
järjestössä toimiessa luodaan myös elinikäi-
siä ystävyyssuhteita, jotka ovat tärkeitä niin 
opiskeluaikana kuin tulevaisuudessakin. Kui-
tenkin myös halukkuus tehdä opiskeluajasta 
mukavampaa järjestämällä toimintaa ja ta-
pahtumia ajaa monia hakeutumaan ainejärjes-
tötoimintaan Ainejärjestöt ja niiden virkailijat 
tekevätkin arvokasta työtä luodessaan yhteis-
henkeä järjestämällä erilaista toimintaa ja ta-
pahtumia. Ainejärjestöt ovat myös aktiivisesti 
mukana opiskelijoiden edunvalvonnassa. 

Parin vuoden aikana minusta on kehkeytynyt 
intohimoinen ainejärjestöläinen, joka ei kadu 
hetkeäkään, että lähti toimintaan mukaan. 
Toki en voi väittää etteikö järjestötoiminta jos-
kus olisi ollut raskasta ja ettenkö olisi sen ta-
kia joskus vuodattanut kyyneleitä. Ensimmäi-

senä vuotena tiedottajaksi ja toisena vuotena 
puheenjohtajaksi lähteminen epäilytti minua 
kovasti, sillä koin ettei minulla ole riittäviä 
valmiuksia tehtävien hoitamiseen. Minulla 
oli kuitenkin valtavasti intoa oppia ja velvol-
lisuudentuntoa hoitaa virkani kunnialla. Sain 
myös huomata sen, mitä ensimmäisessäkin 
pj-palstassani korostin: uudet virkailijat pe-
rehdytetään virkaansa ja vanhemmilta heli-
kaaneilta saa pitkin vuotta tarvittaessa apua.

Helixin virkailijalistasta löytyy vaihtoehtoja 
laidasta laitaan ja aivan varmasti jokaiselle 
jotakin. Vaikka osaan viroista on aloitettu rek-
rytointi jo hyvissä ajoin ennen fuksien tuloa, 
virat täytetään vasta syyskokouksessa ja voin 
luvata, ettei kukaan halukas jää ilman virkaa. 
Esimerkiksi kertsi ja facebook ovat nyt oivalli-
sia paikkoja kysellä vanhemmilta virkailijoilta 
millaisia tehtäviä erilaiset virkanimikkeet kät-
kevät taakseen. 

Helixin syys- eli vaalikokous pidetään 20.11. 
Marraskuussa järjestetään myös muiden tie-
dekuntamme ainejärjestöjen syyskokoukset. 
Lähde näihin kokouksiin tutkailemaan ilma-
piiriä, loistavia tarjoiluja ja mukavia virkoja! 

Lähde mukaan ainejärjestötoimintaan!

Lue  HYYn Kaikkea ei opi kirjoista –kampan-
jan tarinat    
www.hyy.fi/kaikkeaeiopikirjoista

Hanna
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BIOKESKUSTEN KÄYTÄVILLÄ NÄKYY jälleen 
paljon uusia kasvoja. Se on varma syksyn merkki. 
Uudet fuksit valikoituivat tiedekuntaamme tänä 
vuonna poikkeuksellisen ankaran valintapaineen 
alla. Vain 7 % hakeneista otettiin sisälle opiskele-
maan. Erityisesti molekyylibiotieteiden koulutusoh-
jelma nostatti tänä vuonna selvästi suosiotaan. Koko 
tiedekunnassa hakijamäärä nousi edellisvuoteen 
verrattuna huimat 24 %. Tiedekuntaan haki yhteen-
sä 2234 kokelasta, joista 1401 osallistui valintakokee-
seen. Sisään otettiin 162 uutta opiskelijaa. 

Molekyylibiotieteiden koulutusohjelmaan hakijoita 
oli nyt huikeat 821, joista valintakokeeseen saapui 
495. Viime vuonna valintakoesaleissa istui yhteensä 
330 kokelasta. Tiedekunnan hakijamäärät ovat olleet 
hienoisessa nousussa jo muutaman vuoden ajan. 
Mielenkiintoista ja hieman ristiriitaista on kuitenkin 
se, että ylioppilaskirjoitusten biologian ainereaalin 
suosio on ollut tasaisessa laskussa siitä asti kun ai-
nereaali otettiin käyttöön. Keväällä 2006 biologian 
ainereaalin kirjoitti 4537 ylioppilaskokelasta kun 
tämän vuoden kevää-
nä vastaava luku oli 
2395. On kuitenkin hie-
noa, että tiedekunta on 
pystynyt markkinoi-
maan koulutusohjel-
miaan niin hyvin, että 
olemme tällä hetkellä 

kaikista haastavin tiedekunta päästä opiskele-
maan. Haluankin toivottaa kaikki uuden opis-
kelijat erittäin tervetulleiksi tiedekuntaamme. 

Tiedekunnan syksyn kuumin puheenaihe on 
edelleen ankarat säästöpaineet, jotka yliopis-
tolle on asetettu. Rahat ovat kiven alla eikä 
niitä sieltä ihan lähitulevaisuudessa ole kai-
vettavissa. Keväällä reformiryhmän raportin 
pohjalta alettiin työstää bio- ja ympäristötie-
teellisen tiedekunnan sekä koko Viikin kam-
puksen sisällä toiminnan tehostamista sekä 
kohdentamaan säästöjä jo ennestään vähäi-
sestä budjetista. 

Opiskelijoiden on oltava nyt erittäin valppaa-
na, että säästöt eivät kohdistu liiaksi opetuk-
seen. Kurssiuudistuksia tulee varmasti, mutta 
opiskelijoiden mahdollisuuteen saada laadu-
kasta opetusta, se ei missään tapauksessa saa 
vaikuttaa. Yliopistolla ei kerta kaikkiaan ole 
varaa vaikeuttaa entistä enempää opiskelijoi-
den valmistumista tavoiteajassa ja sitä kautta 
vaarantaa omaa rahoitustaan. Koko yliopis-
tolla on lisäksi voimassa henkilöstön rekry-
tointikielto, joka tosin ei koske tutkimus- ja 
opetushenkilöstöä. 

” Olemme 
tällä hetkellä 
kaikista 
haastavin 
tiedekunta 
päästä 
opiskelemaan.

Myös HYYn edustajistovaalit ovat jälleen ovella. Ylioppilaskunta on tär-
keässä osassa opiskelijoiden edunvalvonnassa etenkin nyt, kun yliopisto 
on säästöpaineiden alla. Ylioppilaskunnan asemasta kertoo paljon jo se, 
että sen kannanotot huomioidaan usein valtamediassa saakka. Nyt on 
erittäin tärkeää saada ylioppilaskuntaan Viikin asioita ja tilannetta tunte-
vaa porukkaa. Edustajistovaalien lähestyminen alkaa pikkuhiljaa näkyä 
kampuksella ehdokkaiden vaalikampanjointina. Kannattaa ehdottomasti 
lähteä kuuntelemaan ehdokkaiden kampanjateemoja ja samalla maistele-
maan kampanjakahveja. Ylioppilaskunnassa Sinun ääntäsi kantavat tule-
vat edustajiston jäsenet. Ylioppilaskunnan organisaatiosta sekä edustajis-
tovaaleista löydät lisää tietoa HYY:n sivuilta.

Sitten vielä suru-uutisia… Loppukesästä menetimme pitkäaikaisen 
laitosjohtajamme professori Kielo Haahtelan. Pidetty professori poistui 
keskuudestamme pitkän sairauden uuvuttamana. Professori Haahte-
la tunnettiin opiskelijoiden keskuudessa erityisesti opiskelijaystävälli-
syydestään, mutta myös erittäin ansiokkaana tutkijana sekä teräksisenä 
yliopiston hallinto-organisaation osaajana ja johtajana. Tiedekunnan 
opiskelijajärjestöt ottivat osaa Haahtelan perheen suruun yhteisellä su-

ruadressilla, mikä itsessään jo 
kertoo paljon opiskelijoiden 
arvostuksesta edesmennyttä 
professoria kohtaan. Hänen 
paikkansa laitosjohtajana 
täyttää nyt yliopistonlehtori 
Kurt Fagerstedt, jonka laitos-
neuvosto valitsi kolmen eh-
dokkaan keskuudesta. Heli-
xin puolesta toivotan hänelle 
paljon menestystä tehtävään!

tuomas



8 9

marKus oja

Kirjoittaja on Luonnontieteiden Akateemisten 
Liitto LAL:n opiskelija-asiamies

*Ansiosidonnainen on vakuutus työttömyy-
den varalle. Sitä varten tulee täyttää työssä-

oloehto, joka on 34 viikkoa eli noin 8 kk 
mitä tahansa työtä, jota tehdään 

työsuhteessa, vähintään 18 
h/vk, työehtosopimuk-

sen mukaisella tai 
minimitason ylittä-

vällä palkalla. Li-
sätietoja www.

luonnontietei-
lijat.fi/jasen-
palvelut/

MITÄ

APURAHA 
on vastikkee-
ton suoritus 
eli sen myöntäjä 
ei saa apurahalla 
tehdystä työstä ta-
loudellista hyötyä. Va-
litettavan usein apurahaa 
kuitenkin käytetään työntekijän 
oikeuksien eli työsuhdeturvan kiertämiseen. 
Apurahalla työskentelevä ei ole työsuhteessa 
ja tästä seuraa suurin osa sen ongelmista.

Apurahalla työskentely ei kerrytä ansiosidon-
naisen työssäoloehtoa*. Lyhyt alle neljän kuu-
kauden apurahakausi ei myöskään kerrytä 
eläkettä, joten apurahalla työskentely käytän-
nössä pienentää eläkettä. Apuraha voi myös 
vaarantaa toimeentulon työnhakutilantees-
sa, jos työssäoloehtosi ei ole apurahakausien 
seurauksena täyttynyt tai se on vanhentunut 
pitkän apurahakauden seurauksena. Riippu-
en tilanteesta apurahan saaja voi lisäksi joutua 
ottamaan työajalle vakuutuksia omalla kus-
tannuksellaan, koska vapaa-ajan vakuutukset 
eivät korvaa työaikana tapahtuvia vahinko-
ja. Myös työterveydenhuolto, sairausajan- ja 
perhevapaiden palkat jäävät apurahan saajan 

u l o t t u m a t t o -
miin, koska näis-

tä sovitaan työeh-
tosopimuksissa ja 

määrätään työlainsää-
dännössä. Kumpikaan ei 

päde, koska apurahan saaja 
ei ole työsuhteessa.

Verotonta tuloa ei oteta huomioon lasketta-
essa sosiaalietuuksien suuruuksia, joten van-
hempainvapaiden ja työttömyyden korvauk-
set ovat minimitasolla pitkän apurahakauden 
jälkeen. Kyse on helposti vähintään satojen ja 
useammin useiden tuhansien eurojen erosta 
verrattuna siihen, että olisi työskennellyt vas-
taavan suuruisella palkalla saman ajan.

Sen sijaan apuraha kyllä lasketaan mukaan 
opintotuen tulovalvonnassa täysimääräisenä 
tulona sen myöntämisvuonna. Kärjistettynä 
esimerkkinä saat puolelle vuodelle tarkoite-
tun apurahan joulukuussa ja Kela periaattees-
sa huomioi, että olet saanut apurahaa heinä-
kuusta - joulukuuhun, ja opintotukesi menee 
takaisinperintään.

Valmistumisen jälkeen apurahalla tutkimus-
ta yliopistoilla tekevät eivät myöskään kuulu 

uuden yliopistolain mukaan yliopistoytei-
söön, joten he eivät voi vaikuttaa yliopistojen 
toimintaa ellei yliopisto ole asiasta toisin päät-
tänyt ja heiltä saatetaan periä vuokraa työpis-
teestä tai sellaista ei tarjota lainkaan.

Harvoja hyviä asioita apurahassa on, että se 
on edes jonkinlainen korvaus työstä ja siten 
parempi kuin ei mitään. Lisäksi koska apura-
hatyöntekijä ei ole työsuhteessa hän omistaa 
kaikki työnsä tulokset. Eikä työnteettäjä voi 
määrätä missä, milloin tai mihin aikaan päi-
västä työ tehdään, koska työsuhteen mukana 
tulevaa työnjohto-oikeutta ei ole. Toisaalta 
käytännössä esimerkiksi laitteen varauskalen-
teri tai kenttäkauden ajankohta voi määrätä, 
koska työ on tehtävä, joten tästä vapaudesta 
on aika vähän iloa.

Esimerkki siitä mitä voit tehdä apurahatyön 
vähentämiseksi:

Kysy aina ja kannusta muitakin kysymään 
olisiko mahdollista saada apuraha 
vastaavan suuruisena palkka-
na. Esimerkiksi siten, että 
apuraha maksetaan 
tutkimusryhmälle 
tai laitokselle, joka 
maksaisi sen 
edelleen palk-
kana. Työ-

APURAHASTA
APUAON

elämässä ja yliopistollakin pätee kysynnän ja 
tarjonnan laki. Palkalla työskentely tarkoittaa, 
että työskentelet työsuhteessa, jolloin apura-
han ongelmia ei tule.

Jos teet töitä tutkimusryhmälle, muistuta, että 
apurahasuhteessa omistat kaikki työn tulok-
set. Eikä kannata allekirjoittaa paperia, jossa 
suostut luovuttamaan tulokset ilman vastiket-
ta. Apurahahan on vastikkeetonta.

?
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LÄÄKIKSEEN

10 ROHKEAA BIOLOGINUORTA päättävät uhmata 
kohtaloaan ja osallistuvat tieteelliseen tutkimukseen, jonka 
tarkoituksena on selvittää viherpeukalohippien soveltuvuus 
kliiniseen valkotakkielämään. Tutkimuksen ensimmäisessä osi-
ossa muodostettiin tutkimushypoteesit sekä seulottiin sopivat 
koehenkilöt valtavasta hakijamassasta kyselypohjaisella Saa-
risen psykoanalyysillä. Tutkimusta käsittelevässä julkaisus-
sa (Introduction, Material & Methods, VR – science 3/2012) 
perehdyttiin hypoteesien lisäksi aineiston ominaisuuksiin sekä 
hypetettiin tunnustusta saanutta VR:n valmennuskurssia. 
Hanki tämä julkaisu käteesi ensi tilassa mikäli yleissivistykses-
säsi on aukko, etkä et ole vielä päässyt tutustumaan kyseisiin 
harakanvarpaisiin!      

results

Valmennuskurssikrapulan, ”lääkisramppi-
kuumeen” sekä ylikunnon (hakijat 2, 5 & 9) 
johdosta otoskoko kutistui hieman alkupe-
räisestä. Koepisteensä ilmoittaneita ja hen-
kisesti tutkimuskriteerit täyttäviä testattavia 
oli lopulta seitsemän (N=7). Kokeneena tutki-
jana olen jo pidemmän aikaa ihmetellyt koe-
eläinten verratonta tuhlailua tutkimustyössä. 
Mielestäni jo kahdella koeyksiköllä saadaan 
uskottavia ja merkitseviä tuloksia, sillä tulok-
set voi vääristää haluamikseen viimeistään 
tilasto-ohjelmaa ja nörttejä hyödyntämällä 
(kts. Biosadistiikka, Saarinen 2010). Miksi siis 
turhaan uhrata ylimääräisiä biologeja ”tieteen 
nimessä”? Ylisuuresta otoksesta joku saattaisi 
jopa läpäistä kokeen ja joutua lääkikseen…22LIIAN2LIIAN

FIKSU2FIKSU
LÄÄKIKSEEN2LÄÄKIKSEEN2 Tänä vuonna pääsykoeraja Helsingin yliopis-

ton lääketieteelliseen koulutusohjelmaan oli 
52.5. Ruotsinkieliselle puolelle rimaa oli pe-
rinteisesti laskettu hieman (43.9), jotta myös 
suomenruotsalaisilla olisi mahdollisuudet tul-
la hyväksytyksi. Eläinlääkikseen tarvitsi 42.7 
pistettä.

Testattavien suoritukset haastavassa kokees-
sa vaihtelivat jonkin verran. Heikoimmin 
urakasta suoriutui hakija 3 (sydämelliset on-
nittelut), joka keräsi pisteitä huikeat 3.8. Ei 
tainnut moni asia nimen lisäksi mennä oikein 
kyseisen koehenkilön kohdalla. Parhaimpaan 
suoritukseen venyi odotetusti hakija 10, jonka 
pistesaldo oli 30.6.  Hakijoiden keskiarvoksi 
arvoimme 21.3. 

”Mitä eroa on valtimolla ja laskimolla?” 
”Toisessa kulkee sinistä, toisessa punaista!?”

Jatkoa viime numerosta...

Saarinen et al. Faculty of Biological and 
Environmental Sciences, University of 
Helsinki 2012. Drawings by Laura Laakso. 
Statistical support: Mikko Aulio.
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discussion

Ovatko biologit liian fi ksuja lääkikseen?

Kokeen tulokset vahvistavat objektiivisen hy-
poteesimme biologien ylivertaisuudesta oike-
aksi. Hakijoiden surkeat pistemäärät osoitta-
vat selvästi, etteivät lääkiksen pääsykokeen 
putkiaivotehtävät millään tasolla tue biologin 
luovaa ajatusmaailmaa, jossa murmeleiden 
ja muurahaisyhdyskuntien hyvinvointi ase-
tetaan perustarpeidemme yläpuolelle. Kaik-
kivaltias on luonut osan meistä suhaamaan 
ympäriinsä sporttibemareilla, kun taas toisten 
kohtalo Telluksella on apurahojen perässä 
juokseminen. Biologeja ei yksinkertaisesti ole 
tarkoitettu kiusaamaan kanssaihmisiä ikävillä 
rokotteilla ja pahanmakuisilla pillereillä. 

Tutkimustuloksista voi oikeaoppisella vää-
ristelyllä ja korrelaatioita analysoimalla vetää 
liudan päivänselviä johtopäätöksiä. Kenties 
merkittävin näistä antaa vastauksen kysy-
mykseen lääkärin ja biologin palkkaeroista. 
Keskivertobiologi saa lääkiksen pääsyko-
keesta 21.3 pistettä, mikä ei yllä edes puoleen 
vaaditusta pistemäärästä (52.5). Ilmeisesti 
päättäjät ovat huomioineet tämän pohtiessaan 
kyseisten alojen palkkatasoja, sillä edes kah-
den saapasjalan kuukausipalkka ei yllä yhden 
stetoskooppitykittäjän tasolle! Ajatelkaa niitä 
tulevia huippukirurgeja, jotka saivat kokeesta 
yli 70 pistettä…

Korrelaatio pääaineen ja koepisteiden välillä 
on sekin selkeämpi kuin päätoimittajamme 
vappu. Biotieteellisen tiedekunnan valelääkä-
rit löytyvät suurimmalla todennäköisyydellä 
molekyylibiotieteilijöiden joukosta (koepis-
teiden k.a 30.0). Myös mikrobiologit voivat 
tulostemme perusteella unelmoida urologin 
urasta (k.a 27.7). Eko-evolaisen soveltuvuus 
lääkäriksi vastasi sekin hyvin ennakkokä-
sityksiämme (k.a 3.8), sillä saapasjalkaisen 
perhoskartoittajan pukeminen valkotakkiin 
vastustaa kaikkia mekaniikan lainalaisuuksia. 
Kyseisen pääaineen heikkoa tulosta saattaa 
saappaiden ohella selittää valmennuskurssin 
vaikutus koesuoritukseen (kts. tekstiviestiai-
neisto alla, hakija 3). Pääainekorrelaatiota tar-
kasteltaessa on myös nostettava esille kokeen 
paras suoritus, joka menee fysiologien suun-
taan. Seggen opetukset eivät siis ole menneet 
täysin hukkaan!

Kuvaaja 1. Aineiston korrelaatioita testattiin assistentti Fuchsin 
kehittämällä 4-suuntaisella varianssianalyysillä (Fuchs et al. 
2003). Vertasimme hakijoiden koepisteitä kolmeen muuttujaan; 1) 
opiskeluvuodet, 2) pääaine, 3) osallistuminen valmennuskurssille. 
Oheisessa kuvaajassa opiskeluvuosien ja pääaineen välinen 
korrelaatio.

  

HaKijoiden Koottuja 
tunnelmia KoePäivänä:

”Keskittymistä saattoi hie-
man häiritä tieto siitä, 
että kokeen jälkeen piti 
ehtiä lounaalle ennen klo 13 
alkavaa labraa.” 

”En ajatellut viedä paikkaa 
siltä joka sen oikeasti ha-
luaa, joten vastasin puoliin 
kysymyksistä tahallisesti 
väärin…” 

”Jos päänsärky ei olisi 
pilannut suoritusta niin 
kyllähän se lääkispaikka ois 
irronnu ihan helposti! ” 

”Surkeeahan se oli. Yleis-
tietämys on karissut vuosien 
varrella ja lukion fysiikan 
tunneistakin on jäljellä 
ainoastaan pelottelu hirtto-
köydellä.” 

” Hei, täällä on vanhoja 
tuttuja (assareita ja fukse-
ja), jee!”

 

”neuroniaktiopotentiaa-
liPlanckinvakioAvogadronlu-
kurajoittavatekijäelektrofo-
reesideoksiribonukleoosilä-
hettiRNAainemääräsarkoplas-
mafossiiliHomoErectustaite-
kerroinsuhteellisuusteoria-
tasapainovakiosappikivirin-
tasyöpäretroviruskivessiit-
tiötiehytliukoisuustulovi-
herhiukkanenpaisuvaiskudos… 
Tulikohan tähän lunttilap-
puun kaikki tarpeellinen?”   

Hakija Opiskelu-
vuodet Koepisteet Pääaine VR 

valmennuskurssi
1 3 26,7 Fysiologia tai silleen... kyllä

3 2 3,8 Eko&Evo kyllä

4 3 19,8 Perinnöllisyystiede ei

6 1 30 Mole ei

7 2 27,7 Yleinen mikrobiologia kyllä

8 2 10,2 Fysiologia kyllä

10 3 30,6 Fysiologia kyllä

Taulukko 1. Turhaa tieteellistä tutkimusdataa.
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Toinen tarkasteltavista korrelaatioista kes-
kittyi opiskeluvuosiin ja pääsykoepisteisiin 
(taulukko 1). Myös tässä vertailussa löytyi 
selvä johdonmukaisuus; kääpien ei ennakko-
käsityksistä poiketen kannata tuhlata aikaan-
sa pääsykokeeseen. Pistesaldojen valossa lää-
kikseen ei itse asiassa kannata hakea lainkaan 
yhden epäonnistuneen yrityksen jälkeen. Ab-
soluuttisena takarajaksi tutkimusryhmämme 
asettaa ensimmäisen opiskeluvuoden, sillä jo 
toisen vuoden vaikutus näkyy koepisteissä 
negatiivisesti (kts. hakija 3). Tässä löytyy toki 
poikkeuksia, kuten jo muutamaan otteeseen 
mainittu 3. vuoden fysiologian opiskelija…

Valmennuskurssin järjestäjinä tutkimusryh-
mämme jäseniä kiinnosti valtavasti saletisti 
lääkikseen - kurssin vaikutus koesuorituk-
seen. Tässä kohdassa tulokset eivät olleet 
täysin yksiselitteiset, sillä osa koehenkilöistä 
hyötyi selvästi valmennuskurssin preppauk-
sesta, kun taas toisten kohdalla valmennus-
kurssi heikensi merkittävästi koesuoritus-
ta. Pahimmillaan valmennuskurssi aiheutti 
niinkin erikummallisia oireita kuin pommiin 
nukkumista sekä pusikoihin laattailua... Kak-
sisuuntaiset tulokset voidaan kuitenkin kui-
tata valmennuskurssifilosofiallamme, jonka 
mukaan sopiva humalatila ja etenkin sitä seu-
raava prosessidarra parantavat koesuoritusta 
edistämällä luovaa ajattelua sekä vähentämäl-
lä kortisonitasoja. Tämä näkyi positiivisesti 
sivistyneiden juopottelijoiden koepisteissä 
(hakijat 7, 10 ja 1). Samaa ei voi sanoa eräistä 
mieshakijoista, joilla suomalaisen juomakult-
tuurin toteuttaminen valitettavasti johti yli-
kuntoon (kokelaat 3 ja 5). Kaikki eivät näytä 
ymmärtävän, että tieto kuuluu laatata vasta 
koepaperille…

Acknowledgements & 
Future work

Tämän tutkimuksen rahoituksesta vastasi 
maailman arvostetuimpiin tiedelehtiin lukeu-
tuva VRscience, joka myönsi rahastostaan vii-
sinumeroisen stipendin Saarisen tutkimusryh-
mälle. Raharuhtinaiden lisäksi haluaisimme 
esittää erityiskiitokset tutkimukseen osallis-
tuneille koehenkilöille; on varsin virkistävää 
työskennellä toisinaan myös evolutiivisesti 
yksinkertaisten koe-eläinten parissa! Tutki-
muksen johtoryhmä sai monet makeat naurut 
seuratessaan hakijoiden tietä läpi rankan pää-
sykoerupeaman. Haluaisin antaa erityismai-
ninnan myös VRscience – lehden päätoimit-
tajalle Professori-assistentti-fuksi – Fuchsille, 
joka väsymättä johti tutkimusta Tohtori Saari-
sen viettäessä etaxhöyryisiä tutkimuskrapula-
päiviä (mikä tapahtui valitettavan usein).

Tutkimuksemme tulos on sen verran vakuut-
tava, ettei tulevaisuuden tutkimuskysymyk-
siin juurikaan tarvitse tuhlata mustetta. Siispä 
voimme hyvin mielin unohtaa turhan lääkis-
lässytyksen ja suunnata mielenkiintomme täy-
sin uusiin suuntiin. Kauppiksen, oikiksen ja 
teologian ohella tutkimuksemme koekaniinit 
ehdottivat muun muassa maanpuolustuskor-
keakoulua sekä paimentolaissiirtokuntaa ensi 
kevään tutkimuskohteina. VRscience – lehti 
on luvannut tukea tutkimuksiamme myös jat-
kossa. Lehden pääosakkaita kiinnostaa ennen 
kaikkea hakija 3:n ehdotus keksijäamiksesta, 
josta ilmeisesti voi valmistua Keksijäksi. Mik-
si siis tuhlata aikaansa lääkikseen, kun keksi-
jänuraa tarjotaan hopeavadilla?
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Fuchs S. (2003), “PASW:ia pahvipäille”, vol. 21, no. 56, pp. 47-67
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Varoitus: tämä teksti sisältää stereotyyppejä 
ja asennevammoja!

Myös minä osallistuin Helixin lääkiksen pää-
sykoe -excuun. Alkoi hyvin, heti valmennus-
kurssilla minut nimettiin häirikkö-tarkkisop-
pilaaksi. Kerrottakoon, että minä olen se, joka 
fuksivuonna haukuin kaikki biokemman lab-
rat ja biotieteiden perusteet pystyyn, jolle nit-
riittihanskat vaimitkäolikaan aiheutti näppyjä 
ja joka puhkesi kukkaan vasta keväällä ekolo-
gian perusteiden ja kenttäkurssien myötä. Sen 
koomin olen pyrkinyt välttämään Bio2:ta ja 
kaikkea, mitä ei voi nähdä paljaalla silmällä. 
Lintuja perkele!

Tavoitteeni oli osallistua pääsykokeeseen 
darrassa. Kalja, lonkero, viski ja punaviini 
toimivat; herääminen kertsiltä ja bussimatka 
keskustaan olivat sangen tuskalliset. Onneksi 
kevyt laatta Kaisiksen puistoon virkisti. Tun-
sin olevani valmis.

(Mutta voitte uskoa että tuutoria nolotti, kun 
omat fuksit olivat ihan tosissaan hermoile-
massa Porthaniassa pääsykokeiden kanssa, 
kun itse löntystelin paikalle pää nuokkuen ja 
särkisilmäisenä.)

No sitten se pääsykoe. Ensin kevyt 12 sivun lu-
etunymmärtäminen jostain fucking viruksista 
ja 140 kohdan oikein-väärin-tehtäviä. Keski-
tyin suunnittelemaan ikkunasta Porthanialle 
viherkattoja. Näin myös naakan (Corvus mo-
nedula).

Suttasin joka toisen pylpyrän, paitsi joka kuu-
dennentoista. Ja jos luvussa oli numero 8, sut-
tasin sen joka tapauksessa. Eikun eteenpäin.

Jotain elimiä ja kudoksia, ei jaksa. Hormoneja, 
hyi. Tehtävästä seitsemän eteenpäin pelkkää 
fysiikkaa. Ei saatana. Kemian tehtävässä piti 
tunnistaa funktionaalisia ryhmiä. Hohhoijaa.

”Vertaa aitotumallisen solun replikaation ja 
transkription eroja” –tehtävässä minua alkoi 
jo ihan suoraan vituttaa. Tätäkö minä olen 
täällä nyhrännyt jo… melkein puoli tuntia! 
”Elämä on tuolla ulkona! Menkää ulos ja näh-
kää maailma, tuntekaa auringon lämpö ja 
haistakaa raitis ilma. Kyllä ne solut transkrip-
toivat ihan itse itsensä.”

Olin jo luovuttamassa. Krapulakin tuntui 
hirveältä. Mutta sitten silmiini osui kysymys 
ilmakehän otsonista. Mitä ihmettä? Ympäris-

tötiedettä! Innostuin filosofoimaan otsonika-
dosta ympäristönsuojelun riemuvoittona ja 
sen suhteesta ilmastonmuutokseen. Vihdoin 
jotakin oleellista!

Rupesin tutkailemaan tehtävänivaskaa tar-
kemmin. Tuossa kudostehtävässä, siinähän 
on kasvin johtojänne! Nilaa ja jälttä! Puita! 
Metsiä! Biodiversiteettiä!

Täynnä energiaa rupesin kahlaamaan tar-
kemmin myös oikein-väärin-tehtäviä. Ja mitä 
näinkään! Hantavirusten evoluutioon vaikut-
tavat jyrsijöiden lisääntymisesteet. Metsämyy-
rän eloonjäämiskäyrä on kovera. Myyräkuumeen 
esiintyminen on ennustettavissa kärpän ja lumi-
kon kannanvaihteluiden perusteella. Kyseessä on 
peto-saalissuhde. Olin kotona!

Ihan herkistyin. Ymmärsin kaiken: ekologit, 
myyrät, biokemistit, lääkärit ja naakat yhdes-

SAAPASLIIAN LÄÄKIKSEEN?

teksti: Joel Jalkanen

sä suuressa elämän palapelissä. Ei ole ekolo-
geja ilman lääkäreitä, eikä lääketiedettä ilman 
ekologiaa! Olin jälleen yllättynyt elämän mo-
nimuotoisuudesta ja siitä, kuinka hienovarai-
sesti kaikki toimii yhdessä!

Palautin paperin täynnä iloa. Heti ulkona soi-
tin lääkiksessä olevalle lukiokaverilleni, kuin-
ka häntä rakastankaan. Olin saanut pääsy-
kokeissa jotain korvaamatonta: kokemuksen 
maailmankaikkeuden luonteesta ja elämän 
upeudesta.

Pisteitä sen sijaan sain vain 3,7. Ja krapula kes-
ti vielä kaksi päivää.
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Herään pimeässä huoneessa ja ensimmäinen mieleni syövereistä 

pinnalle pulpahtava ajatus on: ”Missä olen?” Lopulta tajuan 

makaavani sängyssä oman huoneeni turvallisessa pimeydessä. 

Nousen istumaan ja yllättäen maailma alkaa pyörimään kuin 

eppari sentrifuugissa. Samalla pienet oompa loompat takovat 

takaraivoani vasaroilla ja jalastakin säteilee pistävää 

kipua. Miksi minulla on tällainen olo? Totuus selviää minulle 

lopulta parin minuutin mietiskelyn jälkeen. Onko tämä nyt se 

maailmankuulu krapula?

Avataanpa hieman tätä juttua. Olen elänyt 
koko pienen elämäni ilman alkoholin humal-
luttavaa vaikutusta. Asiaan kuitenkin tuli 
muutos perjantaina 7.10.2012 Helixin rapujuh-
lissa. Satuin tupsahtamaan kertsille kädessäsi 
olevan VR:n suunnittelukokouksen aikoihin. 
Samana iltana lupauduin kyseiseen projektiin 
päätoimittajan suorittamien lyhyiden mairit-
telujen jälkeen. Aluksi lupaus ei tuntunut niin 
suurelta jutulta. Asian laajuus valkeni kuiten-
kin minulle sitä mukaa, kun rapujuhlat lähes-
tyivät. Olinko oikeasti rikkomassa moraalisia 
sääntöjäni? Ehdin perua keikan jo pariin ker-
taan. Lopulta kuitenkin päätin toteuttaa pää-
toimittajamme toiveen.

Rapujuhlien aika koitti ja olin hieman 
hermostunut samalla, kun mietin 
tapoja, joilla saattaisin nolata itse-
ni (näköjään aika monella). Olin 
päättänyt jo aikaisemmin etten 
koskisi illan aikana kirkkaisiin, 
joten suurilta emämunauksilta 
vältyttiin...kait. Heti sitsien al-
kuun tilasin lonkeron. Kaatava 
isäntä katsoi minua hiukan ou-
dosti. ”Lonkero? Ootko varma?” 
Vastasin myöntävästi ja lonke-
ron saapuessa otin pitkän sie-
mauksen tölkistä. Se oli oikeas-
ti ihan hyvää. Samalla oli hyvä 
keskittyä alkoholiin, koska olin 
unohtanut rapuveitsen kotiin. 
Kahden ensimmäisen lonkeron 
jälkeen piti kiristää tahtia, koska 
ei vielä ollut vaikutuksia havait-
tavissa.

Alkuillasta oli huvittavaa katsoa 
ihmisten reaktioita. Useimmat luuli-
vat minun pitelevän juomaa jollekulle. 
”Siis onko toi sun juoma? Siis juotko sä?” oli 
yleisin kommentti alkuillasta. Lopulta ihmiset 
hyväksyivät karun tosiasian. Olin pienissä 
määrin pettynyt, kun kukaan ei auttanut ra-
hallisesti ensikännejäni.

Pääruoan keskivaiheilla aloin itsekin huomaa-
maan olevani kännissä (muut olivat huoman-
neet sen kuulemma jo hiukan aikaisemmin). 
Pikkaisen huojutti, ruoka ei oikein enää kiin-
nostanut ja halusin vain lisää lonkeroa. Mitä 
enemmän join sitä mukavampaa minulla oli. 
Kehon valtasi kokonaisvaltainen kihelmöinti 
ja kaikki nauratti. Myös ennen vihaamani asi-
at tuntuivat ihan hyvältä vedolta. Esimerkiksi 
en aikaisemmin tykännyt laulaa Wannabe-
kappaletta sitseillä, kun taas kännissä olin 
ihan kympillä mukana. Lisäksi taisin julistaa 

rakastavani kaikkia Mombasan aikana (<3), 
kaataa juomat syliini ja saada piiskaa Aikui-
sen Naisen tahtiin. Kaikki yksityiskohdat ei-
vät ole ihan selvillä. En ollut kuitenkaan niin 
pahoissa känneissä että olisin tippunut tuolil-
ta eli yksi tavoite  jäi ainakin saavuttamatta!

Jos sitseillä oli kännissä hauskaa, niin jatkoil-
la oli vielä hauskempaa. Tanssijalan vipatus 
oli ainakin kymmenkertainen normaalitilan-
teeseen nähden. Muistan kaatuilleeni muu-
tamaan otteeseen tanssilattialla ja yrittäneeni 
nostaa jotakuta (en tiedä vieläkään varmasti 
ketä) reppuselkääni massiivisin romahduk-
sen saattelemana. Puolustuksekseni sanot-

takoon, että se tuntui kännissä aivan 
mahtavalta idealta. Alkoholi on kyllä 

hyvä kivunlievittäjä, koska huoma-
sin tosiaan vasta aamulla teloneeni 
jalkani. Huomasin myös lopulta 
kreisibailaavani verinen, osittain 
napiton kauluspaita auki tans-
silattialla. Vääjäämättä alkoholi 
väistyi ja korvaantui vedellä 
krapulan minimoimiseksi (Lue: 
käteinen loppui!). Humalatason 
laskusta kertoo myös jotain se, 
että pystyin sopivasti auttamaan 
siivouksessa ja johdattamaan 
retkikunnan B-rapun roskapis-
teelle. Se ei ole mikään helppo 
homma edes selvinpäin, usko-
kaa pois!

Alussa kuvailtu skenaario ta-
pahtui herätessäni keskellä yötä. 
Onneksi aamulla oli hiukan pa-

rempi olo, vain jyskyttävä pään-
särky ja jalan jomotus vaivasivat. 

Seitinohueen krapulaani ei auttanut 
ollenkaan jossain naapuriasunnossa 

kuuluva jatkuva poraamisen ääni. Kuka hel-
vetti oikein poraa seinää maanantaiaamuna? 
Söin myös elämäni ihka ensimmäisen krapu-
lapizzan ja ai että se oli hyvää! 

Mitä jäi käteen siis ensikänneistäni: fyysisiä 
vammoja, piloille mennyt kauluspaita ja vie-
no darra. Kaikkein tärkeintä on, että minulla 
oli ihan perskutan hauskaa. Mutta tarkoittaa-
ko tämä sitä, että hylkään raittiit elämäntapa-
ni ja otan kiinni minulta väliin jääneet kuusi 
vuotta seuraavan puolen vuoden sisällä? Sa-
notaan vaikka että en näe juomista tarpeelli-
sena, mutta mikään ei estä minua ottamasta 
välillä alkoholiannosta jos toistakin. Loppujen 
lopuksi maistelinhan pikkuriikkisen määrän 
konjakkia juuri ennen tämän raportin kirjoit-
tamista.  :)

KÄNNISSÄ RAPUJUHLILLA

Naidaan 
lampaita!

VAIHTOEHTO:

teksti: iir
o Uotila

kUvat: valt
teri Mäkelä
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SITSIMUISTIINPANOT

19:06  Lonkero maistuu hyvältä, ei kyllä   
vielä tunnu missään. Pitää siis kiristää 
tahtia... Kusettaa!

19:29 Muutama lonkero takana. Naamaa 
hikoiluttaa ja päätä painaa....

19:30 Lalalaa on 2x! Vittu!

20:07 Pikkasen huojuttaa, lonkero mais-
tuu hyvälle. Rapuja on vaikeampaa syödä 
kuin  ennen ?!?

20:10 EN OSAA SANOJA!

20:36 WANNABE! Mä rakastan tätä piisiä!

20:43 Lonkerot syliin, koorddinaatio mis 
ott?

21:38 Känit on jees!....kait

22:08 Mombasa ja Eino Leno. Rakastan 
teitä!

22:22 MELLAN SUP!

22:29 TIMMBEEERRR!

22:50 Hei beibi anna mulle PIISKAA!!!! 
Kihelmöi mukvusti

23:05 Ken Onpi Fuksi nänäänää! JUOPPO!

23:10 Alla pä BUURDET!

Toim. huom.
19.57 Iiro kännissä.

21

Ketuttaako kaveri, joka porskuttaa 
vuodenajasta toiseen fl unssaepide-
mioiden läpi kuin mystisen suo-
jelusenkelin varjelemana? Oletko 
joskus salaa haaveillut kykeneväsi 
valmistamaan oman bakteerin jolle 
hänenkään immuunipuolustuksensa 
ei mahda mitään? Tai ehkä kaipaat 
vain mahdollisuutta leikkiä hetken 
ajan jumalaa ja kokeilla taitojasi 
eliökunnan edustajan alullepanija-
na  Edellytyksenä eivät suinkaan 
ole monivuotisen biotieteellisen 
koulutusohjelman läpi tahkoaminen, 
tai maisterivaiheen opinnot mikro-
biologiassa. Virkkuukoukku, pari 
lankakerää ja ripaus mielikuvitusta 
ovat kaikki mitä tarvitset!

HELIX HARRASTAA

Virkkaa oma 

bakteeri!
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VAihe 1

VAihe 1: AloitussilmukkA

1. Aseta langan pää loppulangan päälle, jotta 
lankojen väliin muodostuu kuvan mukainen 
silmukka.

2. Nosta loppulanka langan pään yli ja ujuta se 
edellisessä vaiheessa lankojen väliin muodos-
tuneen silmukan läpi.

3. Työnnä virkkuukoukku äsken muodosta-
masi silmukan läpi ja kiristä se pitämällä kiin-
ni pitkästä langasta ja vetämällä virkkuukou-
kulla (älä kuitenkaan vedä liian tiukalle!).

VAihe 2:   BAkteerin 

kulhomAinen AlAosA

1. Kieräytä pidempi lanka virkkuukoukun 
ympäri.

2. Vedä virkkuukoukun ympäri kieräytetty 
lanka silmukan läpi.

3. Toista kohdat 1 ja 2, kunnes sinulla on vii-
den silmukan ketju.

4. Yhdistä ketjun alku ja loppu työntämäl-
lä ketjun viidennen silmukan läpi työnnetty 
virkkuukoukku myös ketjun ensimmäisen sil-
mukan läpi.

5. Kieräytä pidempi lanka virkkuukoukun 
ympäri kuten vaiheessa 1 ja vedä se sekä ket-
jun ensimmäisen että viidennen silmukan 
läpi.

Seuraavaksi tarkoituksena on kaksinkertais-
taa ketjun silmukoiden lukumäärä viidestä 
kymmeneen.

6. Työnnä virkkuukoukku sen ketjun silmu-
kan läpi, jonka läpi pidempi lanka menee ja ki-
eräytä pidempi lanka virkkuukoukun ympäri.

7. Vedä virkkuukoukun ympäri kieräytetty 
lanka ensimmäisen ketjun silmukan läpi.

8. Kieräytä pidempi lanka virkkuukoukun 
ympäri kuten kohdassa 1 ja vedä se toisenkin 
ketjun silmukan läpi. 

Nyt kannattaa alkaa pitää lukua muodosta-
mistasi silmukoista. Tämä oli niistä ensimmäi-

1. 3.

VAihe 2

nen ja tarkoituksenahan oli muodostaa 10.

9. Työnnä virkkuukoukkku samaan ketjun sil-
mukkaan kuin kohdassa 6 ja toista kohdat 7 ja 
8. Nyt muodostit toisen silmukkasi!

10. Seuraavaksi siirry ketjussasi yhden silmu-
kan verrän vastapäivään ja työnnä virkkuu-
koukku tämän silmukan läpi. Muuten toimi 
kuten kohdissa kuudesta yhdeksään. Silmu-
koita pitäisi olla muodostunut kaksi lisää, siis 
numerot 3 ja 4.

11. Toimi kuten kohdassa 10, kunnes silmu-
koita on kymmenen.

Tästä lähtien tavoitteena on lisätä ketjuun 10 
silmukkaa per kierros.

12. Ensimmäisellä kierroksellla tämä tarkoit-
taa käytännössä kohdan 10 toistamista, kun-
nes ketjussta on 20 silmukkaa.

13. Toisella kierroksella silmukoita tarvitaan 
30. Nyt homma menee hieman vaikeammaksi 
ja tarvitaan peräti kaksi vaihetta. Kutsutaan 
ensimmäistä vaikka vaiheeksi A. A-vaiheessa 
tulee toimia, kuten kohdassa 10, jolloin tu-
loksena on kaksi silmukkaa. Tätä seuraa ai-

emmasta poikkeava vaihe, vaihe B. Nyt, kun 
siirryt yhden ketjun silmukan verran vasta-
päivään, muodostat vain yhden silmukan ja 
jatkat saman tien eteenpäin. Sitten vain vuo-
rottelet vaiheiden A ja B välillä, kunnes silmu-
koita on 30.

14. Tästä lähtien homma jatkuu siten, että se 
määrä, kuinka monta kertaa vaihe B tulee suo-
rittaa kahden A-vaiheen välillä kasvaa aina 
yhdellä. Esimerkiksi seuraavaksi, kun pitäisi 
muodostaa 40 silmukkaa, tulee aina suorittaa 
1 A-vaihe, 2 B-vaihetta ja sitten taas yksi A-
vaihe, kunnes silmukoita on 40. Vastaavasti 
50 silmukan muodostamiseen tarvitaan 1 A-
vaihe, 3 B-vaihetta ja taas 1 A-vaihe. Jatka tätä, 
kunnes bakteerin kulhomainen alaosa on mie-
lestäsi tarpeeksi iso.

2.

1.

2.

4.

5.

6.

8.
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Vapaa radikaaLi etsii keskuuteensa jatkuVasti uusia 
innokkaita kirjoittajia, piirtäjiä,  kuVaajia, taittajia, idea-

nikkareita, hatsaajia sekä hyVän mieLen tuojia. 

tuLe ja sekaannu.  

VAihe 3: BAkteerin 

sylinterimäinen keskiosA

Tämä vaihe on helppo. Käytännössä 
toistat edellisen kohdan B-vaihetta niin 
kauan, kunnes keskiosa on mielestäsi 
riittävän korkea.

VAihe 4: BAkteerin 

yläosA

Tämän voi ajatella olevan käänteinen 
vaiheelle 2. Nyt silmukkojen määrää 
per ketjun kierros tulee supistaa.

Tässäkin tapauksessa vaiheita on 
kaksi. A-vaihe eroaa edellisestä A-
vaiheesta siten, että nyt yhteen ketjun 
silmukkaan ei muodostetakaan kahta 
silmukkaa vaan yksi ketjun silmukka 
jätetään aina välistä. B-vaihe on sama 
kuin aiemmin mutta niiden määrä A-
vaiheiden välillä laskee yhdellä per 
ketjun kierros. Esimerkiksi ensimmäi-
sellä kierroksella tarvitaan A-vaihe, 
3 B-vaihetta ja A-vaihe. Seuraavalla 
A-vaihe, 2 B-vaihetta ja A-vaihe jne.. 
Tässä välissä tulee myös lisätä täyt-
teet ennen kuin bakteerisi kuroutuu 
umpeen. Täytteeksi sopii melkeinpä 
mikä vain. Itse käytin lähikaupan 
muovikasseja.

Nyt puuttuu enää viimeinen silaus eli 
erilaiset flagellat ja pilukset baktee-
rin pinnalta. Niitä saa helposti tehtyä 
esimerkiksi ujuttamalla langanpät-
kiä virkattuihin silmukoihin ja sol-
mimalla kiinni. Nyt lopultakin suuri 
hetki on käsillä! Jos pääsit tänne asti, 
voit onnitella itseäsi sillä käsissäsi on 
uniikki ikioma bakteeri!tartu

ntava
ara!

teksti Ja kUvat: leo kallonen
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MIKROBIOLOGISTA röntgen-
hoitajaksi, yliopistosta ammattisurkeaan, 

jippii! Alanvaihto oli mielessä jo fuksivuodesta asti, 
mutta väliin tarvittiin vähän turhan monta opiskelijabile- ja kas-

satyövuotta. Vaihtoehtoinen ammatti pompahti esille ihan sattumalta 
- vietin mielekästä aikaa vantaalaisen pullatiskin palveluapinana, kun työka-

veri kertoili omasta pakosuunnitelmastaan: leipomo vaihtuisi opiskelupaikkaan 
radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa. Kaukaisina lukioaikoina olin kyllä 

harkinnut sairaanhoitajan ammattiakin, mutta tämä vähemmän alimiehitetty ja niukka-
eritteisempi työympäristö kuulosti siihen nähden unelmalta.

Ylppäripapereille tuli sitten taas käyttöä, ja niillä lohkesikin kutsu valintakokeeseen. Motivaatio-
kirjettä, aineistopohjaista tekstintynkää ja ryhmähaastattelua myöhemmin postiluukusta pamahti 

tutunoloinen paksu kirjekuori. Suunnilleen marinoiduin onnesta, kun silmissä siinsi noppamäärä joka 
kelpaisi niin Kelalle kuin HOAS:llekin ja lisämausteeksi kaikkialla heitettiin kommenttia alan hyvästä 
työllisyydestä. Toisaalta 3,5 vuoden tiukka opiskeluputki kuumotti näin neljän vuoden näennäistekemi-
sen jälkeen…

 Ekana opiskelupäivänä osa euforiasta hälveni, kun havahduin siihen, ettei mitään kerhohuonetta tai 
omaa ainejärjestötoimintaa ollut. Muutenkin meininki oli pelottavan paljon tasoa ”tervetuloa takaisin 
koulunpenkille”: lukkarissa vilahtelivat tasapaksut ”klo 9-16” –palkit, opetustilat olivat pikkaraisia 
luokkahuoneita ja osassa luokkia oli vielä vetolaatikolliset pulpetitkin. Kurssivetäjiäkin on kansa-
koulumaiseen tapaan suunnilleen neljä koko tutkinnon aikana. Ensimmäiset viikot olikin melkoista 

viihdettä: matikassa aloitettiin ”5- (-3)”-laskuista, ihmeteltiin murtolukujen kiehtovaa maailmaa 
ja ristiinkertomisia tempolla, joka kirvoitti aikamoiset päänsisäiset kirosanalitanjat. Kliinisessa 

hoitotyössä mikrobiologiaa käytiin läpi opetustasolla ”Mitä normaalifloorassa sitten on? 
En oo mikään kemisti, mutta suurimmaksi osaksi bakteereita…”. Labraopetusta on 

tässäkin koulutuksessa, sillä vaan tarkoitetaan huonetta, jossa on kuvattava muo-
vinukke, röntgenlaite ja pari muuta vipstaakkelia. Anatomian ja fysiologian 

kurssinvetäjä taas on fysiologian pääaineesta vuonna 2008 valmistunut 
biologi, mikäs sen hilpeämpää kuin yhteinen opiskeluvuosi ny-

kyisen opettajansa kanssa!

Viime kerralla fuksisyksy tuli kompostoiduttua 
ihanaisten biotieteiden perusteiden ja eläinfy-
siologian merkeissä, nyt tankataan taas tuttuja 
luunnimiä ja saadaan opintopisteitä toimenpi-
teiden tuijottamisesta sairaalassa. Viikon rönt-
gen-, magneetti-, ultraääni- ja tietokonetopogra-
fiakuvausten aikana näin verta, oksentamista, 
kyyneleitä ja kirsikkana kakun päällä: penik-
seen kiinnitettävän varjoainekatetrin ja koko 
parituntisen toimenpiteen, nam! Ihan oikeat 
esbl- ja C-hepatiittipotilaat hakkasivat aiem-
man kliinisen labrakurssini ihan mennen tullen, 
vaikka oma osaamiseni oli taas samaa tuttua ta-
soa – niinkin haastava toimenpide kuin napin 
painaminen tuli ryssittyä kolmesti, potilaiden 
saama säteilyannos kun on niin mukava tupla-
ta. Silti pelkkä hoitsun kokovalkea asu riitti va-
kuuttamaan potilaat ammattitaidostani, mihin 
labratakin pukeminen ei olisi ikinä pystynyt.

PS. Vielä varoituksen sanana ahkerille YTHS:n 
potilaille – kolmasosa röntgenhoitajan tutkin-
nosta on käytännön harjoittelua ja Töölön toi-
mipiste on yleinen harjoittelupaikka. Tänään 
oli erityisen hienoa lampsia lannerankakuvauk-
seen ja olla farkut polvissa, ylävartalo paljaana, 
kun kuvaajaksi pelmahti vuotta aiemmin aloit-
tanut miespuolinen opiskelijatoveri. Että terve-
tuloa vaan, kuvantamisessa tavataan! ;)

teksti & kUvat: Marianne lUndell

SÄTEILEVÄ
VAIHTOEHTO
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1. Orientoivalla viikolla minä...

a) Käyn jokaisissa bileissä pre-orientoivat 
mukaanlukien

b) En saavu paikalle, sillä tiedän jo kaiken 
mitä tarvitsee

c) Alan järkkäämään haalaritilausta

d) Tilaan heti Campbellin, jotta olen skarppi-
na luentojen vihdoin alkaessa

2. BTP:n ensimmäisellä luennolla...

a) Juttelen vierustoverin kanssa eilisistä 
bileistä

b) Katsoin luennon aiheen netistä ja päätin 
jäädä kotiin nukkumaan, koska osaan jo

c) Suunnittelen opintopiiriä

d) Kyselen jatkuvasti, sillä haluan varmasti 
ymmärtää kaiken

3. Fuksiaisissa...

a) Voitan kalan teistirastilla

b) En ehdi osallistumaan, koska olen töissä

c) Osallistun vuoden siittiö- ja munasolu 
-kilpailuun

d) En juo, koska aion lukea lauantaina tenttiin

Testaa fuksiutesi syvin olemus; oletko bileiden tuikkiva tähti 

vaiko Campbellin salarakas. Tämä testi antaa realistiset viitteet 

yliopistopersoonastasi, joten tulokset on syytä ottaa vakavasti!

MILLAINEN 
SINÄ OLET

F
UKSI

4. Ekassa labrassa...

a) Istun kertsillä inkuboimassa

b) En ottanut labraa, koska minulla on muita 
tärkeämpiä kursseja

c) Tehtyäni omat työt autan muita 

d) Jos vapaita hetkiä jää, kirjoitan labravihkoa

5. Illalla on fuksisitsit, mutta seuraavana 
päivänä tentti. Miten toimit?

a) Uusinnoissa nähdään! Sitsejä en jättäisi 
pois mistään hinnasta

b) Kertailen kotona kevyesti, vaikka osaankin 
jo koealueen

c) Otan holittoman menun ja harjoittelen 
tenttiin piirtelemällä mind-mappeja muiden 
laulukirjoihin

d) Olen ehtinyt lukea Campbellin vasta kaksi 
kertaa, joten todellakin jään kotiin

tulosten AikA! 
Eniten A-vastauksia: Olet BILEFUKSI! 
Opiskelu on ihmisen parasta aikaa, joten miksi kuluttaa sitä luennoilla? Ravaat bileistä toi-
siin ja laitat sosiaaliset menot koulutöiden edelle. Muista kuitenkin, että välillä on myös hyvä 
keskittyä opiskeluun, ettei etappi kolkuttele ovella.

Eniten B-vastauksia: Olet EPÄKIINNOSTUNUT FUKSI! 
Saatat kuulua lääkikseen hakevien kastiin tai sitten sinua ei muuten vaan kiinnosta. Opinnot 
tuntuvat liian helpoilta eikä opiskelijatapahtumatkaan inspiroi, joten sinua ei juuri missään 
näy. Työt ja harrastukset vievät suuren osan ajastasi. Älä kuitenkaan eritäydy liikaa muista, 
sillä saatat oikeasti löytää hyviä ystäviä yliopistolta ja opiskelukin muuttuu antoisammaksi 
ensimmäisten peruskurssien jälkeen.

Eniten C-vastauksia: Olet SUPERAKTIIVIFUKSI!
Asiat tulevat parhaiten tehdyiksi jos teet ne itse. Heti alusta alkaen otat vastuullesi mitä mo-
ninaisempia tehtäviä. Sinua on kysytty jo moniin virkoihin ainejärjestöissä ja suostuit niihin 
kaikkiin. Aktiivifuksinkin on kuitenkin hyvä muistaa, että välillä on hyvä relata. Asioiden 
delegoiminen ei loppujen lopuksi ole huono juttu

Eniten D-vastauksia: Olet NÖRTTIFUKSI!
Opiskelemaanhan tänne on tultu, joten opiskella myös aiot. Keräilet oppikirjoja intohimoi-
sesti ja olet lukenut ne kannesta kanteen. Aamuluennotkaan eivät ole ongelma vaan olet aina 
virkeänä paikalla oppimassa vetysidoksista. Älä silti unohda opiskelijatapahtumia, saatat 
yllättyä niiden hauskuudesta!



30 31

RAKASTAN VAIHTOPAIKKANI paikallista lem-
pinimeä, joten oli pakko tunkea se otsikkoon. Pahoit-
telen kliseitä. 

Kuukausi Italian nurkassa takana ja paljon on koettu:

Olen oppinut käyttämään kaasuliettä polttamatta 
joka kerta sormiani kahvipannuun. Onnistun jo saa-
maan ulko-oven auki ja kiinni ilman kirosanalitanjan 
lukemista ja nukkumaan päiväunet keskipäivällä, 
kun valtaosa kaupoistakin sulkee ovensa (olen kuul-
lut huhua, että tämä olisi myös hyvää aikaa opiske-
lulle, mutta olen niin tyytyväinen uuteen torkkujen-
nukkumistaitoon, että jääköön jälkimmäisen kokeilu 
myöhemmäksi) Opin myös että talon edustalla aurin-
gosta nauttivista sisiliskoista on mahdotonta saada 
valokuvaa, mutta sitä on nyt enää myöhäistä harmi-
tella kun otukset pakenivat syksyn tieltä jo pari viik-
koa takaperin. (Säiden viilenemisestä puheenollen, 
olen myös oppinut ettei kannata julistaa liian laajalle 
asennetta ”I´m from Finland, I feel no cold!”, ennen 
kuin on kokenut Triesten tuulen ja valvonut muuta-
man yön epäilemässä ikkunaluukkujen kestävyyttä.)

 Italian kielen taidoilla en tosiaan voi vielä kerskua, 
mutta muutamasta käyttölauseesta jo iloitsen. Aivan 
ensimmäiseksi opin selvittämään kielitaitoni puuttei-
ta paikallisille (”Non parlo italiano”:n sai äkkiä vään-
nettyä lauseesta: ”Non parlo inglese”, jolla minua 
tervehdittiin ensimmäisinä päivinä metsästäessäni 
ruokaa/internettiä/bussilippua/postimerkkejä/
lentomatkalla kadonnutta matkalaukkuani) Kassalla 
en enää joudu kurkottelemaan nähdäkseni loppu-
summan ja ylpeä olen myös taidosta tilata kahden 
pallon jäätelöannos italiaksi ilman englanninkielisiä 
apusanoja (joskin suoritusta kuuntelevat koulukave-
rini onnistuvat yhä vain harvoin pitämään naamansa 
peruslukemilla.) 

Yhä useammin selviän poskisuudelmista kolaroimat-
ta ja tervehdyksistä takeltelematta.  Kun on oppinut 
näin paljon muutamassa viikossa, ei opiskeluista var-

maan tarvitse vielä kantaa turhan suurta 
stressiä, eihän?  (Ei vaikka ”täysin englan-
ninkielisen” opetusohjelman kursseista 
puolet luennoidaan italiaksi ja näillä tun-
neilla tyydyn lähinnä odottamaan sanoja 
”La prossima volta”, joiden kohdalla on 
lupa alkaa pakkaamaan tavaroita.)

Kukaan ei jaksa lukea taas yhtä vaihdossa 
on mahtavaa-kirjoitusta, mutta ei tätä nyt 
vain välistäkään voi jättää: On vaan ollut 
niin pirun hienoa!!

Kaiken oppimani vastapainoksi olen myös 
onnistunut levittämään vähän suomea 
maailmalle ja varsinkin Erasmus-opiskeli-
jat jaksavat yhä riemuita siitä ainokaisesta 
suomenkielen lauseesta, jonka osaavat. 

Triestessä järjestettiin viime viikonloppu-
na Barcolana-niminen veneilytapahtuma, 
joka huipentui sunnuntai-aamun regat-
taan. Purjehduskisaa seuraava Erasmus-
yleisö tervehti kisan alkua kovaäänisesti 
(ja varmasti paikallisten erasmus-ennak-
koluuloja vahvistaen) suomeksi huuta-
malla: ”Katso merta!!” 

(Halukkaat tarkastakoon itse merkityset 
italian sanoille ”cazzo” ja ”merda” sillä en 
tiedä hyväksytäänkö käännös painokel-
poiseksi materiaaliksi)

Terkkuja suomeen! A presto!

<3 inKKu

Trieste on pieni ja rauhallinen pikkukaupunki (reilut 
200 000 asukasta), joka on rakennettu vuorten ja meren 
väliin niin tiiviisti, että puolet kaduista on korvattu 
portailla ja jalkakäytävissä on vähän pitänyt säästellä. 
(Yliopiston pääkampus on tietysti kaupungin laella niin, 
että opiskelijoilla menee päivän ensimmäinen luento 
hengitystä tasaillessa.) Aivan Italian koillisnurkassa 
sijaitseva kaupunki on kielten ja kulttuurien tilkkutäkki, 
eikä näin ollen sitä ”perinteisintä Italiaa”, mutta 
tutustumisen arvoinen paikka ehdottomasti. Lähes joka 
paikkaan jaksaa vaeltaa jalan ja jos vähän kauemmas 
keskustasta kaipaa, ei bussimatkasta tarvitse pulittaa 
hiluja  enempää. Venetsiaan pääsee junalla tunnissa 
ja opiskelija tekee reissun vajaalla kympillä/suunta. 
Pikkuinen Trieste ei ehkä tarjoa suurkaupungin vilskettä 
ja baarivalikoimaa, mutta jos pikkukaupungin rauha 
miellyttää, ei kaupunkiin voi olla rakastumatta: vuoret, 
meri ja jäätelö (paino  ja huutomerkit viimeiselle)

…Niin ja kahvi, jonka jälkeen voi kertsiin Rainbow´hun 
totuttelu taas viedä aikansa. 
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Trieste 
on pieni ja rauhallinen 

pikkukaupunki (reilut 200 000 
asukasta), joka on rakennettu vuorten ja 

meren väliin niin tiiviisti, että puolet kaduista on 
korvattu portailla ja jalkakäytävissä on vähän pitänyt 

säästellä. (Yliopiston pääkampus on tietysti kaupungin 
laella niin, että opiskelijoilla menee päivän ensimmäinen 

luento hengitystä tasaillessa.) Aivan Italian koillisnurkassa 
sijaitseva kaupunki on kielten ja kulttuurien tilkkutäkki, eikä 

näin ollen sitä ”perinteisintä Italiaa”, mutta tutustumisen arvoinen 
paikka ehdottomasti. Lähes joka paikkaan jaksaa vaeltaa jalan ja 
jos vähän kauemmas keskustasta kaipaa, ei bussimatkasta tarvitse 
pulittaa hiluja  enempää. Venetsiaan pääsee junalla tunnissa ja 
opiskelija tekee reissun vajaalla kympillä/suunta. Pikkuinen 
Trieste ei ehkä tarjoa suurkaupungin vilskettä ja baarivalikoimaa, 
mutta jos pikkukaupungin rauha miellyttää, ei kaupunkiin voi 
olla rakastumatta: vuoret, meri ja jäätelö (paino  ja huutomerkit 

viimeiselle)

…Niin ja kahvi, jonka jälkeen voi kertsiin 
Rainbow´hun totuttelu taas viedä aikansa. 

  JÄLLEEN YKSI 
ERASMUS-TARINA

GUARDA IL MARE
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KALSARIKUNINGAS
MATKAOPPAANA

INTERNETIN SEURUSTELUPALSTAT ovat pullollaan 
hameväen edustajia, jotka etsivät seikkailunhaluista, spon-
taania ja ”eurooppalaista” miesseuraa. Nämä adjektiivit 
mielessään Kalsarikuningas ilmoittautui viime keväänä 
Erasmus – ohjelmaan ja suuntasi syyskuun loppupuolella 
Itävallan Innsbruckiin kouluttamaan itsestään EU – stan-
dardit täyttävää naistennaruttajaa. Hmm… onkohan täy-
sin soveliasta aloittaa ulkomaan kirjeenvaihto näin avoi-
mella tavalla? Noh, meni jo! 

Matkustamiseen liittyy aina melkoisen paljon suunnit-
telua sekä valintoja. Matti Matkustaja taistelee perheen 
Teneriffan loman lentolippujen kanssa yleensä jo useita 
kuukausia ennen varsinaista matkaa. Myös muun muas-
sa hotellit, autovuokraamot ja ravintolat on kilpailutettava 
hyvissä ajoin unohtamatta Excel – taulukkoon laadittua 
minuutintarkkaa lomaohjelmaa. Re(i)ssaamisen ei aina 
kuitenkaan tarvitse olla näin suunnitelmallista etenkin jos 
on valloittamassa maailmaa yksin tai pienellä porukalla. 
Matkustaminen tarjoaa 
valintojen runsauden 
vuoksi myös loput-
tomasti vaihtoehtoja. 
Seuraavassa kalsari-
kuningas tarkastelee 
vaihtonsa alkutaivalta 
vertaamalla kokemuk-
siaan Matti Matkusta-
jan kuherrusviikonlop-
puun Roomassa.

1) Esivalmistelut

Matti Matkustaja aloittaa valmistautumisen vierailemalla lää-
kärin luona rokoteasiat mielessään. On parasta pelata varman 
päälle ja piikittää itsensä täyteen hepatiittirokotuksia sekä naut-
tia kolmiviikkoinen malariakuuri ennen romanttista Rooman 
viikonloppua vaimon kanssa. Kotona Matti seuraa tuoppi kou-
rassaan vaimon paniikinomaista pakkaamista varmistaen kui-
tenkin ennen nukkumaanmenoa, että sandaalit, vyölaukku sekä 
40 kertoimen aurinkovoide varmasti päätyivät matkalaukkuun.

Kalsarikuningas aloittaa pakkaamisen hajamielisessä krapulati-
lassa viimeisenä päivänä ennen lähtöä. Hän pähkäilee pähkäi-
lemistään eikä saa mitään aikaiseksi ennen puolta yötä, jolloin 
äiti ilmoittautuu mukaan pakkaamisoperaatioon. Myöhemmin 
Kalsarikuningas huomaa unohtaneensa kaikenlaista pikkusälää 
kuten rokotetiedot, KELA – kortin sekä verkkopankkitunnukset. 
Kalsareitakin tuli valitettavasti pakattua mukaan vain kahdet. 
Pakko siis ottaa käyttöön vanha tuttu ”turn-around-and-go” – 
käytäntö.

2) Matka

Matti Matkustaja pelkää lentämistä 
yli kaiken. Paniikkioireiden välttä-
miseksi Matti kiskaisee aamiaiseksi 
turruttavan sikspäkin Karjalaa vai-
mon nauttiessa vieressä ikääntymistä 
hillitseviä fitness – muroja. Koneessa 
Matilla ei sitten olekaan aikaa potea 
lentopelkoa ravatessaan viiden mi-
nuutin välein toiletissa munuaisten 
liika-aktiivisuuden takia.

Kalsarikuningas on opiskelijabud-
jettinsa johdosta päätynyt lentämään 
Müncheniin ajatuksenaan liftata siel-
tä edelleen Innsbruckiin. Hän viettää 
varsin leppoisan illan Oktoberfest – 
huumassa kylpevässä saksalaiskau-
pungissa ja sammahtaa lopulta muka-
vassa vehnäolutpöhnässä italialaisen 
couchsurfing – tuttavansa sohvalle.

Seuraavana aamuna Kalsarikunin-
gas tarkastaa ”hitchwiki” – sivustol-
ta Münchenin parhaat liftausspotit 
(merkitsee nämä karttaan), hyvästelee 
sohvaisäntänsä ja suuntaa Münchenin 
taajama-alueelle A8 – moottoritien 
läheisyyteen liftaamaan apunaan aa-
mulla taiteilemansa ”Richtung Salz-
burg” – kyltti. Kalsarikuningas saa 
nauttia loppukesän auringonpaistees-
ta vain varttitunnin verran, kun eräs 
rouvashenkilö jo hidastaa viereen. 
Nainen kertoo matkaavansa kyseistä 
moottoritietä vain muutamia kym-
meniä kilometrejä ja tarjoutuu jättä-
mään Kalsarikuninkaan moottoritien 
varressa sijaitsevalle huoltoasemalle 
(”Raststätte”). Kalsarikuningas istah-
taa kiitollisena etupenkille ja toteaa 
usein päänvaivaa teettävän ”ulos kau-
pungista” – operaation sujuneen tällä 
kertaa varsin helposti.

Huoltoasemalla kalsarisankarimme 
hakeutuu matkalaukkuineen pääsi-
säänkäynnin läheisyyteen ja alkaa 
kankealla saksankielellään tiedustel-
la jatkokyytiä huoltamoravintolassa 
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asioinneilta matkalaisilta. Muutaman ”olen 
matkalla Oktoberfestiin” – vastauksen jälkeen 
tärppää ja pian hän huomaakin jo istuvansa 
bemarin nahkaisella takaistuimella rupatte-
lemassa Italiaan lomamatkalla olevan saksa-
laispariskunnan kanssa. Perillä Innsbruckissa 
Kalsarikuningas kiittelee kyydistä ja saa hy-
västellessään vielä hyvän onnen halauksen 
etupenkin rouvalta. Hän kaivaa kalsareistaan 
kellon, joka näyttää tasan 13.00; kolmitunti-
nen liftausrupeama sujui hieman turhanikin 
vaivattomasti!

3) Majoitus

Matti Matkustaja on mainonnan uhrina pää-
tynyt älä-tee-mitään-itse - pakettimatkaan, jo-
hon lentojen ja turistikierrosten lisäksi kuuluu 
majoitus mukamas-hienossa keskiluokkaisho-
tellissa. Matti vetää joka aamu jäätävät ahmi-
misöverit kuultuaan, että hotelli tarjoaa ilmai-
sen aamiaisen asiakkailleen.

Kalsarikuninkaan majoitussäädöt ovat sitä 
luokkaa, että muun muassa Biotieteiden Pe-
rusteet II luentosarja tai jopa Ridgen naissuh-
teet Kauniissa ja Rohkeissa alkavat tuntua 
mukavan helposti lähestyttäviltä asiakoko-
naisuuksilta… Kesän aikana Kalsarikuningas 
lähettää vähintään viisikymmentä sähkö-
postiviestiä löytääkseen itselleen kämpän jo 
hyvissä ajoin ennen vaihdon alkua. Varsin 
nopeasti hän kuitenkin toteaa paikallisen 
asuntotilanteen olevan äärimmäisen kehno 
(pieni kaupunki suhteessa opiskelijamäärään) 
ja joutuu lopulta turvautumaan Plan B:hen eli 
couchsurfi ngiin. Kalsarikuningas on taannoin 
luonut profi ilin kyseiselle sivustolle ja alkaa 
nyt kuumeisesti näppäillä ”sohvapyyntöjä” 
itävaltalaisille käyttäjille.

Innsbruckissa Kalsarikuningas huomaa on-
nen potkaisseen jälleen kerran oikein kunnolla 
persuksiin, sillä couchsurfi ng – hostina toimi-
va paikallinen opiskelijatyttö ja tämän kämp-

pikset osoittautuvat äärimmäisen mukaviksi 
ja avuliaiksi ihmisiksi. He auttavat saksaa 
sönkkäävää suomalaista erinäisissä käytän-
nön asioissa sekä suorastaan vaativat koditon-
ta suomalaista jäämään kunnes oma kämppä 
löytyy. Kalsarikuningas jatkaa kämppäjahtia 
ja käy jopa muutamissa esittelyissä valitetta-
van heikoin tuloksin. Herättääkö kalsareis-
sa kuljeksiva pohjoinen kummajainen liikaa 
epäluuloja kankeiden schnizelvuokraisäntien 
silmissä? Pitkiin kalsareihin sonnustautuva 
supersankarimme on juuri vaipumassa epä-
toivon syövereihin, kun kämppis lähes viikon 
kestäneen jahdin jälkeen kertoo eräästä alter-
native-hippi – kaveristaan, jonka kämpässä 
olisi huone vapaana marraskuun alusta alka-
en. Kalsarikuninkaalle ehdotetaan väliaikais-
majoitusta tulevan kämppiksen tyttöystävän 
luona ja seuraavana päivänä hän raahaakin 
vähäiset tavaransa luomuhippitytön kaksion 
olohuoneeseen.

4) Tutustuminen kohteeseen

Matti Matkustaja sulattelee juuri ahmimaan-
sa aamiaista turistibussin kiertoajelulla. Paris-
kunta istuu bussin ylälehtereillä kuunnellen 
suomeksi äänitettyä kiertoajelunauhoitetta 
Rooman nähtävyyksistä. Kymmenen minuu-
tin välein bussi pysähtyy ja pääsääntöisesti 
aasialaisturisteista koostuva ryhmä ryntää 
ulos räpsimään sarjatulella kuvia ennen siirty-
mistä seuraavaan kohteeseen. Vaimo on ylpeä 
sandaaleihin ja sukkiin sonnustautuneesta 
möhömahaisesta aviomiehestään, joka ame-
rikkalaisilta omaksutulla leveällä virneellään 
poseeraa historiallisen Colosseumin edustalla.

Kalsarikuningas saa couchsurfi ng – hosteil-
taan kaiken kattavan intensiivikurssin elä-
mään Innbruckissa. Yksin haahuillessaan 
Kalsarikuningas viettää paljon aikaa uuden 
suosikkiharrastuksensa ”aja-rändom-busseil-
la-rändomisti-ympäri-kaupunkia” parissa. 
Kalsarikuningas olisi kahden viikon tutustu-
misen jälkeen valmis siirtymään paikallisen 
HSL:n palvelukseen… 

ÄLÄ KOKEILE TEKSTISSÄ KUVATTUJA TEMPAUKSIA KOTONA (PAITSI EHKÄ 
LITRAN TUOPPEJA) ILMAN ASIAANKUULUVAA OHJEISTUSTA JA VALVONTAA! 
KALSARIKUNINGAS KANNUSTAA VILPITTÖMÄSTI KAIKKIA TUTUSTUMAAN 
PEUKKUMATKAAMISEEN SEKÄ COUCHSURFINGIN, MUTTA TOIVOO 
IHMISTEN ETUKÄTEEN PEREHTYVÄN AIHEISIIN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ 
SEKÄ PITÄVÄN JÄRJEN MUKANA TIEN PÄÄLLÄ. ENSIMMÄISELLE MATKALLE 
KANNATTAA EHDOTTOMASTI LÄHTEÄ YHDESSÄ REISSUTOVERIN KANSSA. 
LIENEE PAIKALLAAN MYÖS MUISTUTTAA ETTEI ETÄISYYS OLE MITTA REISSUN 
MAHTAVUUDELLE, SILLÄ JO VIIKONLOPPUVISIITTI TAMPEREELLE SAATTAA 

MUODOSTUA IKIMUISTOISEKSI KOKEMUKSEKSI! EI MUUTA KUIN 

PEUKKU PYSTYYN JA MENOKSI!

5) Yöelämä

Matti Matkustajan suunnittelemat romantti-
set hotelliyöt vaimon kanssa eivät ota onnis-
tuakseen, sillä petipuuhiin varatut varaparis-
tot näyttävät iltaisin silkkaa nollaa rankkojen 
turistiryynäyksien jäljiltä. Loman viimeisen 
illan pariskunta omistaa romanttiselle kynt-
tiläillalliselle paikallisessa pastaravintolassa. 
Matti päättää heittäytyä spontaaniksi ja tilaa 
listasta eksoottisen ”mereneläviä & risottoa”. 
Jo alkuillasta hänen mummonmuusiin ja liha-
pulliin tottunut kauramoottorinsa alkaa kui-
tenkin yskiä pahemman kerran ja romanttisen 
viikonlopun viimeisen yön Matti viettääkin 
tekemällä tuttavuutta hotellihuoneen käymä-
län posliinipytyn kanssa. 

Kalsarikuningas ei juopottele koskaan! Hä-
nen tavoitteenaan on toimia malliesimerkkinä 
ja edistää suomalaista hillittyä juomakulttuu-
ria niin paikallisten opiskelijoiden kuin myös 
erasmustovereidensa parissa. Esimerkkinä 
mainittakoon kalsarikuninkaan viimeisimmät 
seikkailut Innsbruckin yöelämässä: fl unssaoi-
reinen ystävämme nautti sivistyneesti vaivai-
set kolme olutta saksalaisten juomakuomien 
raivoryyppäämisestä huolimatta (tässä lienee 
kuitenkin paikallaan muistuttaa, että kyseiset 
oluet tarjoiltiin litran kolpakoissa…).

WARNING!
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“COME ON! SAUNA IS BLOODY AMA-
ZING,” enthused the assembled Finns, pre-
sumably noticing that the shy English student 
looked slightly dubious. I nodded uneasily, 
trying to hide the fact that to the uninitiated the 
thought of a communal, nude sweat-session 
sounded alarmingly like group torture. I mut-
tered something noncommittal, and, carefully 
avoiding the eyes of the locals, stared fi xedly 
out at the idyllic lakeside scenery.  “Seriously, 
don’t worry,” persisted my sauna-loving com-
panions, casually tossing their clothes in all di-
rections. “We’ll do it saunavasta-style and hit 
each other repeatedly with bouquets of birch 
twigs.” There was an awkward pause. “You’ll 
love it.”

This may come as a deep shock if you’re Fin-
nish, but where I come from this sort of thing 
doesn’t exactly happen very often. But let me 
back-track from this little naked crisis: I’ll 
explain everything. I had been spending the 

summer at Tvärminne, the idyllic fi eld station 
perched beautifully on the edge of the Baltic 
Sea. I was there to study the wonderful Formi-
ca wood ants, ferocious acid-spraying insects 
that have mysteriously formed vast “superco-
lonies” throughout Europe. I am neither Fin-
nish, Nordic, Scandinavian, Northern Europe-
an, or bearded, so, crammed into a series of 
sleeper trains from London to Helsinki, I had 
wondered anxiously what to expect. Nervous-
ly, I had rehearsed the stereotypes: would I be 
the awkward outsider, ignorant of the latest 
trends in Nordic bobble-hats and woolly jum-
pers? Would I be trampled by elk? Would I get 
lost in some vast spruce forest and be found 
years later living as a hermit in the north?

I don’t really need to tell you this, because 
you’re Finns, but Finland is a genuinely extra-
ordinary country. The university website has 
a helpful video about Finland for bewildered 
international students like me, which, 

“You’ll love it.”

Why wouldn’t you make your bachelors 
as a small research instead of a literary 

review? Why wouldn’t you go abroads to  
do it? Isn’t it a tempting idea? This is a 

story from an exchange student, who got 
to know Finnish students and student life 

at Tvärminne zoological station. 

amongst other things, makes the cute but unfathomable 
claim that Finns are quiet, shy, and mortally terrifi ed of 
human contact. “Don’t be offended if we seem a little re-
served,” it muses. “We’re used to silence.” I’m afraid the 
video lies. Finns – or at least the small sample I was lucky 
to encounter – are incredibly welcoming, outgoing, and 
compulsively talkative.

The upshot of all this is that, fuelled by korvapuustit 
and good conversation, I ended up spending my waking 
hours traipsing excitedly through spectacular Finnish 
forests behind an immensely-knowledgeable Heikki 
Helanterä, followed by a loyal entourage of mosqui-
toes, plunging my hand rashly into vast, seething ant 
mounds, and – perhaps surprisingly – thoroughly enjo-
ying myself. (The hand-plunging did have a purpose, by 
the way. I’m not some kind of biological masochist.) I 
would then retreat to a small but endearing garden shed, 
nestled cosily by the shore in a corner of the fi eld station, 

and take studious notes as 
my little six-legged captives 
ran around in Petri dishes 
wondering where home had 
gone. This shed goes by the 
grand name “majakka”, for 

the perverse reason that the lights are generally still shi-
ning in the early hours of the morning as student pro-
jects grind through the night. This was essentially home 
for six weeks. It’s odd, but I think that roughly half of my 
precious hours in Finland were probably spent sitting in 
a garden shed. Tällaista on elämä – as I think you say.

Unenlightened friends back home in England fi nd my 
obsession with ants a little distressing. My room is clut-
tered with ant books, ant photos, ant jars, and an ant 
farm (which, sadly, keeps dying). Joining the Sundström 
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JATKUVAN YLIOPISTOMAAILMAN rap-
peutumisen ja kurjistumisen keskellä on help-
po unohtaa, ettei jokainen muutos ole vain 
asioiden leikkaamista ja poistamista. Ehkä 
merkittävin uudistus Helsingin yliopistos-
sa on syyskuussa Kaisaniemeen avattu suuri 
Kaisa-kirjasto. Se on yhdistänyt alleen useat 
keskustan eri oppiaineiden pikkukirjastot 
suureksi kampuskirjastoksi Viikin, Kumpulan 
ja Meilahden tapaan. Päätin tehdä tutkimus-
retken Uuteen Suureen Kirjastoon ja pyrkiä 
kartoittamaan, miten se soveltuu vaihtoehtoi-
seksi luku- ja opiskelupaikaksi keskustakam-
puksen ulkopuolisille. Myönnettäköön, etten 
ole vailla ennakkoluuloja Kaisa-kirjaston suh-
teen, mutta pyrin antamaan mahdollisimman 
tasapuolisen ja objektiivisen arvion, ja lähes-
tyn tutkimusmatkaani avoimin ja ennakko-
luulottomin mielin.

Istun bussissa, matkalla kirjas-
tolle. Jos menisin Viikin kirjas-

toon lukemaan, olisin jo perillä. Onko se sitten 
etu vai haitta? Nyt vietän aikaa omien ajatus-
teni kanssa, eivätkä ne ole kauniita. 

Saavuin viimein kirjastolle. 
Pyöröovien selvittämisen jä 

keen löydän itseni suuresta aulasta, jota vir-
kistää toistakymmentä metriä pitkä jono va-
raustiskille. Mitä vittua? Ihmisiä on jonoksi 
asti jo tähän aikaan? Hyvin ovat uudet opis-
keluerät kasvatettu tuloksellisuusajatteluun. 

Teen nopean silmämääräisen arvion siitä, 
kuinka moni jonossa olevista tulee kokemaan 
avioeron, kuinka moni löytää itsensä paska-
duunista ja kuinka moni tekee itsemurhan.

Kaisa-kirjasto: 

10:15

Katsastan arkkitehtuuria ja se 
näyttää joltain, mitä varmasti 

toivottaisiin kuvattavan avoimeksi ja valoi-
saksi. Minusta kirjasto vaikuttaa kuin Jussi 
Halla-ahon päiväunelta: kaikesta on tehty val-
koista.

10:35

10:40

Löydän itselleni lukupaikan 
pari kerrosta ylempää. Kirjas-

ton lukupaikat ovat yllättävän täynnä. Kaikki 
paikat tuntuvat myös olevan melko avoimesti 
keskellä kaikkien nähtävillä kuin osoituksena 
siitä, että joo joo tätä kirjastoa käytetään. Syr-
jäisiä ja rauhallisia lukunurkkia ei tunnu löy-
tyvän. Jopa ”hiljaiset lukusalit” ovat yhdeltä 
seinältä lasitettuja kalamaljoja, jotta muut voi-
vat ihailla asialleen omistautuneita munkki-
maisia opiskelijoita. 

10:45

Tsekattuani Facebookin riittä-
vän aloitan lopulta opiskelun. 

Näkyvä lukupaikka tekee minut itsetietoiseksi 
toimistani enkä kehtaa määrättömän pitkään 
lukea Arsenal-blogeja. Kaikkialle näkyvien lu-
kupaikkojen tarkoitus ei ole selvästikään vain 
tehdä tilaa dynaamisen näköiseksi vaan saada 
kaikki valvomaan toisiaan kuin peritotalitaa-
risessa valtiossa.

10:55

schaiba kirjasto? 

draWinG: salla Ma
rkkinen

group was, therefore, like glimpsing scienti-
fi c nirvana: fi nally, here was a set of people 
to whom Camponotus gigas was a legenda-
ry name, and who were perfectly happy to 
spend seven hours intensely dissecting vast 
numbers of unfortunate insects with barely a 
break to snatch a coffee. I have worked in rese-
arch groups a few times previously, and Team 
ANTZZ is defi nitely the friendliest and most 
enthusiastic bunch I’ve yet encountered. (I 
suspect this might have something to do with 
a large number of halloumi-fi lled barbeques in 
the long, warm evenings lounging on the lab 
veranda.)

Doing a bachelor’s project abroad is, frankly, 
a great plan. Ok, it’s probably more appealing 
if you’re British, because you can use it as a 
good excuse to fl ee the interminable rain, but 
there are certainly more universal advantages. 
For a start, you get to hunt down the most 
fascinating corners of biology, which, for me, 
were to be found in a small stretch of verdant 
forest just north of Hanko. You also realise 
quite how similar – and quite how different – 
we all are in Europe: Brits and Finns defi nitely 
share a keen sense of sarcasm and an almost 
pathological addiction to coffee, while disag-

reeing, unexpectedly, about the breakfast va-
lue of jam on toast. And, you may be mildly 
interested to know, Leevi and the Leavings 
really don’t have a UK equivalent. 

At the risk of cluttering Helix’s esteemed pa-
ges with a catalogue of thank yous, I really am 
incredibly grateful to (take a breath) Heikki, 
Lotta, Annu, Siiri, Hanna, Unni, Mika, Mika, 
Jana, Nick,  Dmitri, Mats, Dalial, Jenni, Sini, 
Martina, Perttu, and, indeed, everyone at 
Team ANTZZ for a wonderful summer trying 
not to die of formic acid poisoning.

I did, by the way, intrepidly muster the cou-
rage to get in that sauna, and did eventually 
– many saunas later – consent to a bit of birch-
twig-wielding. This is a big step for a prude 
Brit. Perhaps next time I’ll assemble the bou-
quet myself. Because, without a doubt, I’ll be 
back: with such warm friends and stunning 
scenery, Finland is simply too good to stay 
away from for too long.

Patrick apologises for failing to speak or write 
in Finnish. He can just about say “muurahai-
set”. Vaguely.

teXt & PiCtUres: PatriCk kennedY
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Lukeminen sujuu verrattain 
hyvin, joten käsittelenpä toista 

ongelmaa. Kirjasto sisältää aivan liian vähän 
tietokoneita. Varsinaisia Helka-kioskejakin on 
alimitoitetusti, mutta yleisempään netinkäyt-
töön soveltuvia koneita on tuskin ainuttakaan. 
Tietysti kirjaston vierestä löytyy Aleksandria 
työpisteineen, mutta se on entistäkin ruuh-
kaisempi, sillä kirjastouudistuksen myötä 
keskustakampukselta on kadonnut kymme-
nittäin tietokonepaikkoja. Eikä Aleksandriaan 
ole edes mahdollista viedä käsikirjaston kirjo-
ja. Varmasti järkeilynä on, että tulevaisuudes-
sa kaikilla opiskelijoilla on kannettavat, mutta 
ainakaan vielä se ei pidä paikkaansa. 

14:00

Lopetan lukemisen ja päätän 
lopuksi etsiä muutaman kir-

jan lainattavaksi. Valtaosa niistä löytyy varsi-
naisten kokoelmakerrosten sijaan varastosta, 
mikä ei ehkä kerro hyvää lukulistani ajanmu-
kaisuudesta. Varastokokoelma on itsessään 
surullinen tapaus. Noin viiden kerroksen 
edestä kirjoja on tungettu tiiviisti kolmeen kel-
larikerrokseen ”täydentäväksi kokoelmaksi” 
ja ne ovat saavutettavissa ainoastaan hissillä. 

15:15

Lainaan löytämäni kirjat ja yl-
lätyn ensimmäistä kertaa posi-

tiivisesti. Kirjaston lainausautomaatti tunnis-
taa kaikki lainaustasolle pinotut kirjat (neljä 
nidettä) yhdellä kertaa sen sijaan että jokainen 
nide pitäisi tunnistaa erikseen. Ainakin jos-
sain asiassa uusi kirjasto on aidosti edistyk-
sellinen. Toisaalta, minulla ei myöskään ole 
tapana kulkea teknisen kehityksen kärjessä ja 
se mitä pidän edistyksellisenä, saattaa muista 
olla jo arkipäiväistä. Huomaan toisinaan edel-
leenkin hämmentyväni seuratessani suorana 
urheilulähetyksiä, jotka tulevat toisesta maas-
ta. Suuntaan kotiin.

15:25

Ja mikä on lopputulos? En halua väittää, että 
Kaisa-kirjasto olisi täysin mahdoton lukupaik-
ka, mutta Viikin tiedekirjastoon verrattuna 
en sitä suosittele. Toisaalta, jokin aika testini 
jälkeen jouduin viettämään siellä pari tuntia 
perjantai-iltana n. klo 18–20, ja se oli edellä 
merkittävästi miellyttävämpi kokemus kuin 
edellä kuvattu, pääasiassa sen takia ettei kir-
jastossa ollut lisäkseni kuin kourallinen muita 
käyttäjiä. Eli ehkä ongelmanani ovat (perifi-
losofiseen tapaan) ensi sijassa muut ihmiset. 
Mutta siinäkään tapauksessa (tai paremmin-
kin, erityisesti siitä johtuen), en suosittele että 
valitsette lukupaikaksenne Kaisa-kirjaston.

Kellarissa itsessään leijailee happoammeessa 
hävitettävän ruumiin tuoksu (kuvittelisin) ja 
harvat lukupaikat on havainnon perusteella 
sijoittanut joku, joka on ollut joko sokea, kän-
nissä tai idiootti.

pideasia vaan vahvasti fysiologiamme rajoit-
tama objektiivinen tosiseikka. Tämän takia oi-
keasti mukavat tuolit ovat säännönmukaisesti 
varattuja ja yleensä tarjolla on vain jotain, joka 
sopisi paremmin Hobittilan BDSM-klubille 
kuin lukukäyttöön. Olen kuitenkin onnekas ja 
löydän tuolin, joka on vain lievästi epämuka-
va.

Huomaan skarppaavani luke-
misessa ja pyrkiväni näyttä-

mään aktiiviselta opiskelijalta muiden kanssa-
lukijoiden tapaan. Miksi? Katson ympärilläni 
olevia henkilöitä ja totean, etten normaaliti-
lanteessa edes ylittäisi tietä heidän takiansa, 
paitsi ehkä tönäistäkseni heidän 8-ratikan 
eteen. Kaisa-kirjaston Fasistinen Logiikka sel-
västi toimii, sillä kanssatarkkailu ja tarkkailun 
pelko saa minut maksimoimaan panokseni 
yhteisen tavoitteen eteen. Nyyhkytän ohime-
nevän hetken kirjani sivuille.

11:10

Käytetystä tunnista kolman-
nes kului fasismin luonteen 

mietiskelyyn, kolmannes opiskeluun ja kol-
mannes vanhojen Buffy-jaksojen muisteluun. 
Kohtalainen hyötysuhde. Nälkä alkaa vaiva-
ta, mutta en halua osua Porthanian pahim-
paan ruuhkaan. Päätän tutkailla kirjaston ko-
koelmia hetken ja mennä vasta myöhemmin, 
Unicafe-ruuhkan jälkeen, lounaalle. Pidän 
toimintaani älykkään’ ja taputan itseäni (me-
taforisesti) selkään.

12:15

Filosofian kokoelma löytyy 
kuudennesta kerroksesta yh-

dessä antiikin tutkimuksen ja teologian kans-
sa. Mitä vittua (taas)? [Kirjaston johtaja Päivi 
Kaiposen mukaan syynä on näiden alojen 
"ristikkäinen käyttö"] Nämäkö ovat meikän 
lähitieteitä? Fiilis on sama kuin löytäisi vuo-
sijuhlilla plassattuna persona non grata -pöy-
tään, jossa istuu (itsensä lisäksi) munapäisiä 
vanhoja toimijoita ja tunnettuja pedofiilejä. 
Suuntaan syömään.

12:25

Palaan takaisin ruokailemasta 
Unicafelle ominainen haalea 

pettymyksen maku suussani. Tähänastinen 
kokemus Kaisa-kirjastosta ei ole sulattanut 
sydäntäni. Päätän jatkaa lukemista pöydän 
sijaan kirjaston lukutuoleissa, joita käsittääk-
seni on tusinan verran erilaisia. Pointtina on 
ilmeisesti tarjota kirjaston käyttäjille valin-
nanvaraa jolloin jokainen voi löytää itselleen 
sopivan tuolin. Tämän järkeilyn ongelmana 
on, että tuolin mukavuus ei ole pelkkä mieli-

13:10

teksti: tero iJäs

kUvat: katariina Hirvonen
Piirrokset: anni ’laser’ tolvane
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tehdä päivän mittaisen road tripin 
myös Luxemburgiin. Päivä 
oli lokakuun 2. ja sää mitä 
kamalin. Matka Luxiin 
taittui kätevästi bussil-
la  ja aikaa meni noin 
puolisentoista tuntia. 
Perille päästyämme 
oli mieli vähän maas-
sa myrskyisen sään 
vuoksi, mutta äkkiä-
kös siellä piristyi kun 
tajusi hieman katsella 
ympärilleen. Paikkahan 
oli ihan kuin mun päivä-
unet: täynnä Pradaa, Guessia, 
Louis Vuittonia ja muita ihkuja juttu-
ja! Salla approves.

Olin kuullut kavereilta Luxemburgista oikeas-
taan pelkkiä negatiivisia juttuja, ja siksi olin-
kin yllättynyt siitä, että oikeasti viihdyin siel-
lä niin hyvin. Ihmiset olivat ehkä keskivertoa 
tyylikkäämpiä, kadut ja rakennukset muis-
tuttivat osittain hieman Helsinkiä, ympäri 
kaupunkia oli levitelty erilaisia monumentteja 
(viis niiden historiasta, ainakin ne näytti kivoil-
ta!) ja kauppoja riitti kyllä joka lähtöön. Sanoisin, 
että mikäli Helsinki tuntuu kodilta, niin kyllä siel-
lä Luxissakin ihan varmasti viihtyisi! Olin oikein 
tyytyväinen tuosta päivän road tripistä, sin-
ne tuskin ihan heti toista kertaa eksyy.

Viimeisimpänä, muttei todel-
lakaan vähäisimpänä, koh-
teena oli Kreikan Lefkas. 
Tässä välissä kuitenkin 
tulin pariksi päiväksi 
Suomeen huilimaan ja 
keräämään laukkuun 
hieman kesäisempiä 
kledjuja. Matka käyn-
nistyi 6.10 ja menossa 
mukana oli tällä kertaa 
sisko. En ollut aikaisem-
min käynyt missään päin 
Kreikkaa, mutta odotin tätä 
matkaa oikeastaan lähinnä siltä 

Sallan maukkaimmat 
reseptit ja 

kutkuttavimmat tarinat. 
Kokeile ja ihastu!

Kinuski-  tissi

NÄIN VAIHTOEHTOTEEMAA noudatta-
en päätin, että tässä numerossa 

en aio dipata tissejäni ki-
nuskiin lainkaan, vaan 

vaihdan vapaalle 
ja suuntaan kohti 

etelän maita! Jäl-
kikäteen täytyy 
sanoa, että kyl-
lä juustokak-
kujen ja viina-
hyyte lö iden 
t e k e m i n e n 
on silti ehkä 

enemmän meit-
sin heiniä.

Ajatushan lähti sii-
tä, että minähän en 

aio opiskella vielä syys- 
lokakuun vaihteessa mitään, 

ensimmäinen tenttikin taitaa näillä 
näkymin olla vasta lokakuun loppupuolella. 
Lukemisen ajattelin aloittaa, tottakai, vasta 
edellisenä iltana, joten matkustella ehtii hy-
vin. Rahaa ei periaatteessa olisi ollut, mutta 
on sitä ennenkin eletty persaukisena kuukau-
sia, kun fyffet on mennyt heräteostoksiin Iit-
talan myymälässä (se myyjä oli oikeesti niin 
kuuma, ettette olisi itsekään jättänyt sitä vatia 
sinne hyllyyn!!). 

Yksi matka olisi tietysti ollut tosi lame, joten 
päätin repäistä oikein kunnolla ja matkustaa 

kahden viikon sisällä kolmeen maahan. Road 
trip alkoi Saksan Saarbrückenistä.

Syyskuun 29. päivänä lähti lento aikaisin aa-
musta kohti Frankfurtia.  Koska meikäläinen 
ei ole kielinaisia, mitä tulee tuohon saksan kie-
leen, niin pitihän mulla olla siellä poikaystävä 
messissä, jotta pääsisin Frankfurtista turval-
lisesti junalla Saarbrückeniin. Paikalliset kun 
tunnetusti puhuu vähän heikosti enkkua..  
Olen kyllä itse jostain syystä ollut jo kauan 
innostunut Saksasta, musta siellä on oikein 
kivannäköistä noin yleisesti ottaen ja se kie-
likin kuulostaa aika nätiltä. Ehkä siitä johtu-
en olin jo luonut päähäni mielikuvat kivasta 
kaupungista, vaikka kuulemma pieni se tulisi 
olemaan. 

Kokemus Saarbrückenistä oli aikalailla sitä 
mitä olin odottanutkin. Kiva idyllinen pieni 
kaupunki, jonka ’nähtävyydet’ kyllä periaat-
teessa pystyi seuloa läpi ihan päivässä. Yhte-
nä mieleenpainuvana asiana täytyy mainita 
Saarbrückenin useat oikeasti tosi laadukkaat 
ravintolat ja niiden semiedulliset hinnat. Täl-
laiselle shoppailuaddiktille tosin vähemmän 
kivaa oli se, että joka ikisessä kulmassa oli jon-
kunnäköinen halpa kenkäliike täynnä unel-
mapopoja. Ja uskokaa tai älkää: ostin itselleni 
koko reissun aikana vain kolmet korvikset!! Ja 
lompakko kiittää.

Koska Saarbrücken sijaitsee Saksassa lähellä 
Ranskan ja Luxemburgin rajoja, päätimme 
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-PALSTA
AnAtomisen VAPAuden PuolestA.

VAIHTOEHTOISTA?

KUN MINUA PYYDETTIIN kirjoittamaan 
seksistä ja erilaisista vaihtoehdoista, surullista 
kyllä, aluksi mieleeni tuli ainoastaan suklaa. 
Suklaahan on nykyään maailman tunnetuin 
seksinkorvike ja paljon yhteistä sillä ja seksillä 
tosiaan on: Molemmat aikaansaavat mielihy-
vän tunteen, joka johtuu rakkauden 
hormonin, fenyylietyyliamiinin, 
erittymisestä aivoissa, molemmista 
voi tulla riippuvaiseksi ja molem-
milla on väitetty olevan terveyttä 
edistäviä vaikutuksia. 

Vaikka itsekin suorastaan rakastan 
suklaata, minun on todettava, että 
seksi on suklaata parempi vaihto-
ehto monestakin syystä. Ensinnäkin 
se on lapsityövoimavapaata, mitä ei 
valitettavasti voi enää sanoa edes 
reilun kaupan suklaasta –  Fazeris-
ta puhumattakaan.  Toiseksi seksi 
menee liikunnasta, kohottaa kun-
toa, eikä lihota kuten suklaa, ellei 
ehkäisy sitten satu pettämään. Mikä parasta, 
seksissä on kyse yleensä sosiaalisesta vuoro-
vaikutuksesta. 

Nyt kun omatunto ei enää salli ylenmalkaista 
suklaan kulutusta, en mitenkään voi rohkaista 

teitä syömään sitä vaihtoehtona seksille. Oike-
astaan minun täytyy kertoa teille seksistä, jol-
la voinette täyttää sen aukon, jonka aiemmin 
täytitte suklaalla. Lehden teeman mukaisesti 
tarkastelen seuraavaksi vaihtoehtoja hetero-
seksille, jota valtaosa väestöstä on kyseen-

alaistamatta tottunut harrasta-
maan. On aika kokeilla jotakin 
uutta ja jännittävää!

Mitä sitten on vaihtoehtoinen 
seksi? Täytyy myöntää, että 
ensimmäisenä turvauduin 
”aina varmaan” googleen. 
Harmikseni en kostunut tästä 
paljoakaan ja opin pelkästään, 
että: ”On miehiä ja naisia, joille 
verisyys ei ole mikään ongelma 
ja seksi kuukautisten aikana 
on täysin ok - jopa suuseksi.” 
Yksinkertaista määritelmää en 
vaihtoehtoiselle seksille löytä-
nyt, mutta sivuja selaillessani 

tulin siihen lopputulokseen, että siihen las-
ketaan kaikki valtavirrasta poikkeava seksi. 
Anaaliseksi, ryhmäseksi, roolileikit ja sitomis-
leikit kuuluvat muun muassa vaihtoehtoisen 
seksin laajaan skaalaan. 

” Kukapa 
muu tietäisi 
paremmin miten 
miestä tulee 
koskettaa, jollei 
toinen mies?

kannalta että saisin ripustaa 
aivot narikkaan viikoksi ja 
voisin keskittyä vain au-
ringonpalvontaan ja re-
laamiseen. Yleensä tähän 
aikaan syksystä Kreikas-
sakin alkaa sää viiletä, ja 
ainakin tuolla Lefkasilla 

monet paikalliset laittavat 
putiikkinsa kiinni sesongin 

päätyttyä, joten vähän jännitti 
mitä tuleman pitäisi.

Saavuimme Prevezan todella kämäisel-
le lentokentälle (siellä oli oikeasti vain yksi 
kauppa..) noin puoliltapäivin ja ainakin sää 
näytti todella lupaavalta. Olimme ottaneet 
aurinkomatkojen pakettimatkan, joten ken-
tältä lähti ilmainen bussikuljetus kohti Lefka-
sin Nidriä ja meidän hotelliamme, Palmyraa. 
Hotellin vastaanotosta jäi oikeastaan mieleen 
vain überkuuma mieshenkilökunta, loppu-
päivä muistuukin mieleen sitten vain musta-
na aukkona, kun meni pasmat siinä heti al-
kuun ihan sekaisin.. 

Olimme varanneet meriristeilyn tiistaille, ja 
näin jälkikäteen mietittynä se oli varmaan 
koko reissun kohokohta! Jos joskus 
menette Kreikkaan ja haluatte 
jotain tekemistä, suosittelen 
lämpimästi näitä meriris-
teilyitä. Kävimme ky-
seisen päivän aikana 
risteilyllä kolmella 
saarella, uimme 
ja otimme ars-
kaa laguuneis-

sa, rantauduimme hetkeksi luolaan, jossa oli 
maailman kirkkainta vettä!, siemailimme ou-
zoa ja sangriaa, sekä näimme delfiinejä (tai 
tonnikaloja, whatever). How epic is that?!

Koko Kreikkaviikko meni muuten oikeastaan 
ihan vain lööbaillessa, ja välillä tuntui jopa 
vähän stressaavalta semmoinen makoilu. 
Varsinkin tämmöiselle temperamenttiselle jo-
kapaikan höylälle sellainen loma alkaa kyllä 
pidemmän päälle vaan kiristää ohimoita. Päi-
vät menivät tosiaankin madellen ja tekemistä 
ei kyllä ihan riittänyt sille seitsemälle päivälle. 
Onneksi matkamuistoksi jäi sentään ihan kiva 
tanning, jonka toivon kestävän vielä seuraa-
vat pari viikkoa ennen kuin kalpeus laskeu-
tuu jälleen hipiälle. 

Olen nyt kuitenkin näiden reissujen jälkeen 
tullut lopputulokseen että matkustelu on ki-
vaa, mutta en mä sitä kyllä kahta viikkoa pi-
dempään jaksaisi! En varsinkaan, jos kyse on 
rantalomasta. Mulle täydellisin loma olisi eh-
dottomasti kaupunkiloma, jossa paistaisi kui-
tenkin sen verran aurinko, että ruskettuisin 
ilman auringonottoakin. Joka päivälle tulisi 
mielellään olla joitain suunnitelmia ettei tyl-

syys iske, ja matkaseuran pitäisi olla ren-
toa ja hauskaa. Lottovoittokin 

ennen lomaa olisi tietysti 
ihan kiva, jotta voisin 

tuoda kotiin osan 
Pradasta ja Lo-

uis Vuittonis-
ta!

teksti & kUvat: salla Markkinen
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joka osoittutui 15 metriä pitkäksi. Valokuvasin sitä hullun lailla ja harmitti, kun salama latautui niin 

monimuotoisimpaan aikuislelutarjontaan, jol-
loin tämäkään ei kehkeydy ongelmaksi.

onnea orgioista

Sanaa orgia on aikaisemmin käytetty antii-
kissa palvelusmenojen ohessa suoritetuis-
ta riiteistä joihin saattoi liittyä seksuaalista 
käyttäytymistä. Roomassa puolestaan järjes-
tettiin bakkanaaleja, joissa palvottiin viinin, 
traagisen taiteen, päihtyneen hurmion ja he-
delmällisyyden jumalaa Bacchusta. Nykyään 
molempia termejä käytetään kuvaamaan ryh-
mäseksiä tai muita seksikestejä.

Jos et ole parisuhteessa, voi tuntua hankalalta 
pyytää yksittäistä henkilöä jakamaan päivit-
täinen seksihetki kanssasi. Ei hätää, ota asia 
puheeksi vaikka kahvihuoneella ja pyydä mu-
kaan koko porukka. Näin vältyt turhilta vää-
rinymmärryksiltä.  Voisin vaikka lyödä vetoa, 
että pieni bakkanaali edistäisi työhyvinvoin-
tia ja ehkäisisi syrjäytymistäkin paremmin 
kuin Niinistön ehdottama pullanpyöritys. 
Ryhmäseksiä on monenlaista. Esimerkiksi 
gang bang:ssä ryhmä ihmisiä kohdistaa sek-
suaaliset toimintansa yhteen vastaanottavaan 
henkilöön, kun taas bunga bunga 

on orgia, jossa pidetään kivaa veden alla. Ko-
keilkaa kaikkea!

Tartuntatautien leviämisen riski ryhmäseksin 
aikana on suurehko, mutta orgioissa on omat 
hyvätkin puolensa. Enemmän ihmisiä tarkoit-
taa enemmän tietotaitoa. Session aikana voi 
vaikka oppia (ja opettaa) jotakin uutta kivaa. 
Ryhmäseksin aikana voi lisäksi kokea mahta-
via yllätyksiä, koska montaa ihmistä on vaike-
aa pitää silmällä samanaikaisesti. Myöskään 
seksikumppanin väsähtämisestä ei tarvitse 
kantaa huolta. Aina on joku muu, joka hoitaa 
homman loppuun.

Tässä siis muutama vinkki sinulle, joka halu-
at värittää kulahtanutta seksielämääsi. Vaik-
ka en pystykään esittelemään tällä palstalla 
teille enempää, vaihtoehdot eivät kuitenkaan 
lopu tähän. Anna mielikuvituksesi lentää ja 
jos koet, etteivät omat ideasi riitä, voit aina 
turvautua ekspertteihin  ja osallistua vaikka-
pa tantraseksikursseille.  Älä pelkää kokeilla 
uutta!

Täten toivotan teille sykähdyttäviä seksihet-
kiä!

-olisPa kokeMUsta

” Myöskin tissien 
tuplattu määrä 
täytynee 
mainita 
lesboseksin 
ehdottomana 
plussana.

homoiLe Vähän, ”hetero”!
Oman kokemukseni perusteella uskallan väit-
tää, että maailmassa on hyvin vähän ihmisiä, 
jotka todella ovat umpiheteroita tai umpi-
homoja, vaikka itseään on helppo sellaiseksi 
luulla sukupuolittavan kasvatuksen tulokse-
na. Kerran minäkin olin hetero. Jos sinä olet 
avomielinen ja haluat kokea jotain uutta ma-
kuukammarin puolella, niin homoseksi voi 
olla sinun juttusi! Kukapa muu tietäisi parem-
min miten miestä tulee koskettaa, jollei toinen 
mies? Peppuseksin kanssa on tosin oltava va-
rovainen sen epähygieenisyyden vuoksi. Ti-
lastojen mukaan myös HIV tartunnan saami-
seen riski voi olla anaaliyhdynnän aikana jopa 
18 kertaa suurempi kuin  tavallisen yhdynnän 
aikana. Tämä johtuu muun muassa siitä, että 
peräsuolen huonosti suojattu pinta rikkoutuu 
hyvin helposti altistuttuaan mekaaniselle ra-
situkselle. Toistuva pyllyyn paneminen voi 
myös löysyttää supistajalihasta ja siten johtaa 
jopa krooniseen ulosteen karkailuun peräau-
kosta. Homoilu onnistuu onneksi myös ilman 
anaaliyhdyntää ja anaalipenetraation tavoin 
esimerkiksi eturauhaseen 
pääsee käsiksi myös tur-
vallisemmin – lelujen 
avulla.

tyttöjen VäListä ystäVyyttä

Biologian opiskelijoista suurin osa on tyttöjä 
ja niistä harvoista miehistäkin joita meillä on, 
puolet ovat homoja. Opiskelijatyttöjen kes-
kuudessa onkin kuulunut valittelua miehen 
puutteesta.  Surullista, ettei meillä näytä ole-
van myöskään pisaraakaan mielikuvitusta: 
miksi emme puuhailisi keskenämme? 

Tyttöjen keskeiset lemmenleikit lyövät hete-
roseksin laudalta monella tavalla. Ensinnäkin 
riski monien sukupuolisairauksien tartuntoi-
hin on paljon pienempi lesbo- kuin heterose-
kissä. Myös kestävyys on omaa luokkaansa: 
miesten on vain pakko levätä välillä, kun taas 
me naiset voimme jatkaa ja nauttia lukuisista, 
toinen toistaan ihanemmista orgasmeista vaik-
ka useampia tunteja putkeen. Myöskin tissien 
tuplattu määrä täytynee mainita lesboseksin 
ehdottomana plussana. Hyvä lesboseksi tosin 
vaatinee astetta enemmän uskallusta, sormi-
näppäryyttä, luovuutta ja kielitaitoa. Jos on 
oppinut tykkäämään täyteisyyden tunteesta, 
jonka osa miehistä saa kankensa avulla aikai-
seksi, lesboseksi voi tuntua vaisulta ilman.. 

noh, jotain.  Onneksi voimme 
jälleen turvautua mitä 



48 49

Pelkkä kuvien näyttäminen ei kuitenkaan riit-
tänyt Brindleylle vaan hän halusi olla mah-
dollisimman vakuuttava tuodessaan tämän 
oikeasti uraauurtavan tutkimuksen tulokset 
kollegoidensa tietoisuuteen. Hän totesi seu-
raavaksi, että hänen mielestään kukaan nor-
maali ihminen ei varmaankaan pidä luennon 
pitämistä eroottisesti stimuloivana. Tämän 
vuoksi hän oli hotellihuoneessaan ennen 
puhetta injektoinut itseensä tutkimuksessa 
parhaiten toiminutta yhdistettä papaveriiniä 
ja pukeutunut löysiin verkkareihin, jotta tut-
kimustulosten esittäminen ”livenä” yleisölle 
olisi mahdollista. Seuraavaksi hän nousi pu-
hujankorokkeelta ja yritti kiristää housujaan 
genitaalialuiden ympäriltä, jotta hän voisi 
näyttää onnistuneensa seisokin saamisessa 
lääkkeen avulla.

Brindley ei kuitenkaan ollut tyytyväinen nä-
kemäänsä: seisokki ei näkynyt vielä riittävän 
hyvin. Hän päätti laskea housunsa, mikä pal-
jasti vihdoin yleisölle, joka oli mennyt täysin 
hiljaiseksi, juhlakuntoisen tutkimusvälineen. 
Professorille pelkkä lavalla seisominen ei 
kuitenkaan näyttänyt riittävän ja hän mietti 
seuraavaa askeltansa yleisön ollessa tästä kai-
kesta draamasta häkeltyneenä. Brindley sanoi 
jämäkästi, että hän haluaisi antaa yleisölle 
itselleen mahdollisuuden vahvistaa hepin 
jähmeyden tason. Näin ollen housut polvien 
tasolla hän tipsutteli esiintymislavan portaita 
alas kohti kauhistuneita urologeja ja heidän 
vaimojaan. Penis juhlakunnossa lähestyvä 
professori oli kuitenkin muutamalle vaimolle 
liikaa ja he alkoivat kirkua kovaäänisesti käsi-
ään heiluttaen.

Tämä reaktio sai Brindley nostamaan housun-
sa takaisin ylös ja keskeyttämään luennon, 
minkä jälkeen yleisö poistui paikalta lähes 
kaaoksen vallassa. Brindleyn tutkimustulok-
set julkaistiin lopulta puoli vuotta myöhem-

min arvostetussa tiedejulkaisussa. Muutenkin 
hän oli potenssihäiriön ja neurofysiologian 
tutkimuksessa uraauurtava. Hänen esiintymi-
sensä Las Vegasissa ei ehkä ollut kovin tahdi-
kas varsinkaan 1980-luvun USA:n mittapuulla 
mutta viesti penetroitui varmastikin yleisön 
tietoisuuteen. Voinemme ottaa oppia hänestä 
siinä mielessä, että tutkimustulokset voi yrit-
tää joskus esittää muullakin kuin rutikuivalla 
tavalla. Aina on myös hyvä olla innostunut 
omasta tutkimuksestaan!

Tämä tositarina löytyy kokonaisuudessaan 
Britannian urologiayhdistyksen lehdestä os-
oitteesta http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1464-410X.2005.05797.x/full.

Piirros: setä saMUli
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KUIVA-MUONAN (MUKA)HAUSKA TIEDEPALSTA
Tieteelliset artikkelit eivät aina ole tylsiä. Jotkin tutkimukset ollaan voitu tehdä kieli 

poskessa tai ne on kirjoitettu hauskalla tavalla säilyttäen kuitenkin tieteellisen arvokkuu-

tensa. Toisaalta joskus tutkimukset voivat olla tahattomasti hauskoja, ja joskus ei voi muuta 

kuin ihmetellä, kuka hullu on rahoittanut kyseistä tutkimusta tai mistä tutkijat ovat saaneet 

innostuksen tutkia jotain käsittämätöntä asiaa.

(Muka)hauskalla tiedepalstallani tulen käymään läpi valtavirrasta poikkeavia, epäuskoa herät-

täviä tai muuten vaan hauskoja tieteellisiä artikkeleita. Toivottavasti niistä on teillekin 

iloa normaalien ja välillä tylsienkin artikkeleiden lukemisen keskellä.

ERILAINEN LUENTO
TÄMÄNKERTAISEN PALSTANI alkuun haluaisin nostaa esille 
blogin, joka on toiminut innoittajanani useisiin palstani teksteihin. 
Kyseinen blogi on NCBI ROFL ja se kokoaa yhteen tiedemaailmaa 
huvittavia ja hämmentäviä tutkimuksia. Blogin nettisivut löytyvät 
osoitteesta http://blogs.discovermagazine.com/discoblog/catego-
ry/ncbi-rofl /.

Nyt kuitenkin itse asiaan. Tutkimustulosten julkistaminen kolle-
goille on tärkeä askel tieteen tekemisessä ja se on varmasti monille 
tutkijoille hankalaksi koettu asia.  Vuonna 1983 järjestetyssä Uro-
dynamian (=virtsateiden toiminnan ja häiriöiden tutkimus) yhdis-
tyksen konferenssissa pidettiin kuitenkin luento, jossa viesti meni 
perille ja jonka paikalla olleet muistavat edelleen. Harvassa ovat 
luennot, jossa tutkimustulokset piirtyvät yleisön verkkokalvoille 
vielä vuosikymmenten jälkeen mutta kokouksessa puheen pitänyt 
Professori G.S. Brindley onnistui tässä paremmin kuin hyvin.

Koska Brindleyn luento edelsi konferenssi-illallista ja konferenssi 
järjestettiin Las Vegasissa, luentosaliin oli kokoontunut urologien li-
säksi heidän puolisoitaan verrattain useita. Näin ollen useat yleisös-
sä olivat pukeutuneet parhaimpiinsa, kun taas Brindley oli pukeu-

tunut löysiin verkkareihin. 
Hänen pukeutumistyylilleen 
löytyi selitys hetkeä myö-
hemmin. 

Brindley oli 1980-luvun mer-
kittävimpiä miesten potens-
sihäiriön tutkijoita ja hän oli 
tullut konferenssiin esitte-

lemään ensimmäistä toimivaa lääketieteellistä hoitokeinoa tähän 
miehiseen vaivaan. (Pahoitteluni, että hyppään jutussani härskisti 
Symbiontin maineikkaan peenisnurkkauksen reviirille). Hänen tut-
kimushypoteesinsa oli, että vasoaktiiviset (=verisuonia supistavat) 
yhdisteet voisivat penikseen injektoitaessa auttaa erektion saavutta-
misessa, mikä oli uutta tuohon aikaan. Koska Brindleyllä oli vaike-
uksia saada käyttöönsä sopivaa koe-eläinmallia, hän päätti toteut-
taa tutkimuksen itsellään, mikä onkin tieteen historiassa yleinen ja 
kunniakas tapa. Tutkimuksessa hän pisti itseensä useita vasoaktii-
visia aineita, kuten papaveriiniä ja fentolamiinia. Hänen diaesityk-
sensä koostui noin 30 kuvasta, jossa hänen peniksensä oli kuvattuna 
jämäkkänä eri annostusten jälkeen.
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”Oispa kaikki naiset täällä raskaana, saatais maitoa joka tissistä.”Salla lohi SvNK&Helix sitseillä.

”Ei pieni kalukaan joka reikään mahdu.”
Ilari S. kiteyttää Ainon autosta.

”GMO, it’s like rapin
g plants. 

It’s interesting.”

Bioethics and Legisla
tion luennolla.

”Ehkä mä meen taas vessaa
n 

vatkaamaan.”
Kribe S. tietää minne men

nä vaahdottamaan 

kerma, kun kertsillä vali
tetaan melusta. 

”Pojat voittaa, koska
 niillä on enemmän 

ulokkeita, jotka voi 
nousta pystyyn.” 

 Aino A. tarkentaa, mik
si äänestys miesten 

kanssa on epäreilua.

”Antioksidanttipitoiset juomat 
sopivat sen sijaa tutkijoiden 
mukaan jokaisen liikuntamuodon 
kylkeen, sillä ne estävät vapaita 
radikaaleja vahingoittumasta.”
MTV3 palautusjuomista.

”Mä teen kaikkeni sän
gyssä... mutta 

joskus myös pöydällä.
”

Leeis kertoo.

”Alkoholin takia ei oo tehty ikinä mitään noloa.” 
Aino A. tunnustaa.

”Kauheeta, kun yrittää ehotella, mut kukaan ei vastaa mitään.”  Pihla P. tuntemuksistaan ennen fuksiasia. 

”Meil plantagenis kävi se Leena Onkamo.”
”Se on Päivi Onkamo.””No mitä näitä onkaloita nyt on…” Jani J. tuntee laitoksen opettajat hyvin. 

”Musta olis siistii pelat
a 

salamurhauspeliä Kontulas
sa ku sä 

et ikinä tietäis millon s
ua 

osotetaan oikeel ja millo
n 

leikkiaseella.”
Inka K. kertsillä kotiseu

duistaan.

”Miksei vahtimestareilla ole 
nippusiteitä!” Bio 2:n vahtimestari kertsin 
ulkopuolella.

VALMENNUSKURSSI 
2013

Hei, sinä pääsykokeessa töpeksinyt tunari!

Vielä ei ole aika heittää kirvestä kaivoon. VR tarjoaa myös ensi keväänä 
ilmaisen valmennuskurssin lääketieteelliseen tiedekuntaan hakeville 
statusahneille uratykeille. Perinteikäs saletisti lääkikseen - kurssimme 
järjestetään koetta edeltävänä iltana Helixin kerhohuoneella. Kurssilla hakijat 
valmistetaan tulevaan pääsykokeeseen opettelemalla biologian, kemian ja 
fysiikan lukion oppimäärät ulkoa muutaman tunnin intensiivipänttäyksen 
aikana. Kurssin kokeellisessa osuudessa perehdymme orgaanisen kemian 
aihealueeseen ”alkoholit” tutustumalla merkittävimpien etanoliliuosten 
perusominaisuuksiin (alkoholien kohdalla kurssilaisilla esiintyy 
hämmästyttävän usein muistiaukkoja…). Annamme mielellämme myös 
vinkkejä reseptivapaista lääkkeistä ja muista vippaskonsteista, joista voi 

olla hyötyä kokeen aikana!

LÄÄKIKSEEN
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