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Päätoimittajalta

Ihan ensimmäistä kertaa on mahdotonta
muistaa. Siitä on liian kauan. Aikaisia todisteita kuitenkin löytyy: kissankokoisia
kirjaimia, väärinpäin olevan Z-kirjaimen
näköisiä S-kirjaimia. Opin nimittäin kirjoittamaan varsin nuorena - silloin olin
vielä kovin lupaava tapaus. Varhaisin
kirjoitusmuistoni on kovin hämärä, mutta
teksti on vielä tallella äitini muistikirjassa.
Äidin siistit tikkukirjaimin esitetyt kysymykset vuorottelivat omien haparoivien
vastauksieni kanssa. Kyseessä oli harrastamamme leikki, jossa äiti kirjoitti yksinkertaisia kysymyksiä, joihin minä vuorostani
kirjoitin vastauksen. Viisivuotiaan logiikka ei vielä ihan pelannut, koska ilmeisesti
kuvittelin asuvani maalla (vastaus kysymykseen ”Asummeko me maalla vai kaupungissa?”), vaikka Vantaata tuskin ihan
maaseuduksi luetaan.
Myös ensimmäisiä koneella kirjoittamiani
tekstejä on tallessa. Taivutusmuodoista
ja pisteistä en ole ilmeisesti kuullutkaan,
mutta lukijalle tulee kuitenkin suhteellisen selväksi niin perheenjäsenteni kuin
päiväkotikavereidenikin nimet. Todellista
tajunnanvirtakirjoittamista, itsekritiikkiä
kun ei vielä tuolloin tarvittu.

Sittemmin kirjoittamisesta on hävinnyt
uutuudenviehätys, mutta jonkinlainen
vetovoima siinä on kuitenkin säilynyt. Itselläni on tietynlainen viha-rakkaussuhde
kirjoittamiseen. Parhaimmillaan se on
mahtavaa, sanat ja lauseet vain soljuvat
niin, ettei niitä meinaa ehtiä kirjoittaa ylös.
Tällainen flow-tila on kuitenkin harmittavan harvinainen ja joskus se, mikä sillä
hetkellä on tuntunut ”ihan mahtavalta
matskulta”, osoittautuu seuraavana päivänä uudelleen luettaessa hirveäksi kuraksi.
Vaikka vanhemmiten uusia kokemuksia ei ehkä tule
vastaan niin usein kuin taaperona, on yhä edelleen
mahdollisuus
kokea
ekoja kertoja. Viisi helikaania kertovat omista
ekoista kerroistaan tämän lehden sivuilla.
Ota onkeesi ja kokeile
sinäkin jotain uutta.
Onhan eka kerta aina
jotain uutta ja jännittävää.
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PJ:n palsta
Puheenjohtajan viikko – rankkaa puurtamista vai kollektiivista jee-meininkiä?

Supertähdet ja muut julkisuuden henkilöthän tapaavat aina esitellä arkeansa iltapäivälehdissä, mistä sain idean, että voisin kertoa näin Vapaassa Radikaalissa, mitä Helixin
puheenjohtajan tavalliseen viikkoon kuuluu.
Pettymykseksenne en kuitenkaan esittele teille kotiani, enkä pureudu sen koommin yksityiselämääni vaan keskityn puheenjohtajan
tehtäviini.
Viikko alkoi toisella pääsiäispäivällä. Pääsiäislomalla onnistuin pitämään ainejärjestöasiat suhteellisen hyvin pois mielestä, mutta
maanantaina oli jo aika avata sähköpostilaatikko sekä kertsin webcam. Helixiin liittyvät
asiat pyörivät päässäni hyvin usein. Helix ja
helikaanit tulevat uniini. Stressin välttäminen
ei ole vahvin osa-alueeni, mutta osaan minä
joskus hauskaakin pitää. Helixistä on tullut
minulle kuin oma lapsi, ja haluan, että sillä
on kaikki hyvin. Onneksi en ole yksin vaan
Helixiä hoivaa laaja joukko virkailijoita ja jäseniä. Maanantaihin palatakseni, kyseinen päivä oli puheenjohtajan viran osalta tylsähköä
sähköpostien lähettelyä. Olin muun muassa
yhteydessä Matluun päin klusterin ylläpitomaksujen osalta ja varmistelin Resonanssin
vuosijuhlien jatkojen nakkeihin menevien
helikaanien osallistumisia. Olin tyytyväinen,
koska tällä kertaa minun ei itse tarvinnut
mennä hommiin vaan sain keskittyä normaaliin lauantain viettoon.
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Tiistain vietin biotieteellisen tiedekunnan
opetuksen kehittämispäivässä, joka pidettiin
Hakaniemen Paasitornissa. Paasitornihan on
myös vuosijuhliemme näyttämö ja oli mukava päästä tutustumaan paikkaan jo aiemmin.
Opiskelijoiden puheenvuorot olivat tilaisuudessa erittäin hyviä ja ne otettiin käsittääkseni oikein hyvin vastaan myös professoreiden
ja muun opetushenkilökunnan keskuudessa.
Päivän sisältöön en sen koommin puutu, koska Markku kertoo asiasta enemmän Koulutusohjelmat uusiksi! -jutussaan. Muuten päivä ei
sisältänyt oikeastaan puheenjohtajan tehtäviä.
Pari tekstiviestiä taisi tulla taloudenhoitajalle
lähetettyä.
Keskiviikko oli taas niitä päiviä, joina aikaa
kuluu sähköpostien lukemiseen ja kirjoittamiseen. Tämän päivän viestit koskettivat lähinnä ensi syksyn yhteistapahtumien suunnittelua. Puheenjohtajan ajasta suuri osa kuluukin
kommunikoidessa toisten järjestöjen ynnä
muiden tahojen kanssa. Aktiivinen yhteydenpito erityisesti lähijärjestöjemme edustajiin on
yksi tärkeimmistä puheenjohtajan tehtävistä. Toki puhiksen pitää osata kommunikoida
myös järjestön sisällä muiden virkailijoiden
kanssa. Helixissä meitä virkailijoita on 67 henkilöä, joten en ihan vähällä pääse.

Torstai oli kiireinen päivä, koska oli luettava
perjantaiseen tenttiin ja sähköpostiliikenne oli
vilkasta. Lisäksi päänvaivaa aiheutti torstaina
ja muutenkin tällä viikolla ensi syksyn Alinasalin tilavaraukset. Niiden sumpliminen on
aina yhtä hankalaa, koska varsinkin yhteistapahtumien kohdalla pitää ottaa muiden järjestöjen mielipiteet huomioon ja lisäksi jokaista
järjestöä kohden varausmahdollisuuksia on
vain kaksi.
Perjantai ja oikeastaan koko viikonloppu oli
kerrankin leppoisa myös ainejärjestöasioiden
osalta. Perjantaina tosin yritin kovasti ottaa
yhteyttä HYYn järjestösihteeriin, mutta se oli
jälleen kerran mahdoton tehtävä. Onneksi sain
asiani selville muuta kautta. Järjestötoiminnassa yksi rasittavimmista asioista on se, ettei
saa yhteyttä muihin ihmisiin, vaikka kuinka
lähettäisi sähköpostia. Olisi kiva, jos viestiin
vastattaisiin edes ”ei, en pysty” tai ”en osaa
nyt sanoa mutta palaan asiaan ensi viikolla”,
mutta jos en saa mitään vastausta, niin asia
jää junnaamaan paikoilleen. Toki voisin yrittää hoitaa asiat useammin kasvotusten tai puhelimitse, mutta siihen ei aina riitä energiaa.
Silloin, kun kommunikointi onnistuu tavasta
riippumatta, järjestötoiminta on huomattavasti helpompaa ja mielekkäämpää. Onneksi Helixin aktiivit eivät ole aiheuttaneet juurikaan
harmaita hiuksia minulle tämän asian takia.
Jee.

Tällä kertaa viikkoni päättyy PJ:n palstan kirjoittamiseen jälleen kerran juuri deadlinen
kynnyksellä. Olen vältellyt usean viikon ajan
ajatusta palstan kirjoittamisesta, mikä kostautui sillä, että ideat palstan teemaksi olivat
vähissä. Kaiken lisäksi palstan valmistuminen
venähti lopulta sen verran, että päätoimittaja
saa tekstini pari päivää myöhässä. Lopuksi
voisin todeta, että vaikka Helix ei ole kaikkein
suurin ainejärjestö, niin kyllä tässä virassa
töitä saa paiskia. Rankinta puheenjohtajana
olemisessa on ehkä alituinen virkailijoiden
nakittaminen varsinkin silloin, kun tietää,
ettei kyseessä ole kovin mielekäs homma.
Sähköpostirumba vie myös paljon energiaa.
Tällä viikolla lähetin itse sähköposteja ainejärjestötoimintaan liittyen reilut 30 kappaletta ja
kuussa niitä kertyy yleensä 100-150. Helsingin
yliopiston kemistien parin vuoden takainen
toiminnanjohtaja Matti Tammi taisi virkavuotensa päätteeksi todeta Esitisleessä, ettei
kannata liittyä ainejärjestön hallitukseen, jos
haluaa nauttia elämästä. Aivan samoja tuntemuksia en ole itse onneksi saanut kuin ehkä
joskus, vaikka menossa on jo kolmas vuoteni
aktiivina. Parasta puheenjohtajana olemisessa
on se, että saa tehdä asioita Helixin hyväksi mukavien kanssahelikaanien parissa. On
myös aina yhtä kiva nähdä, kuinka virkailijat
jaksavat puurtaa ainejärjestön eteen. Ei sovi
myöskään unohtaa sitä, etteivät työnantajatkaan pahalla katso ainejärjestöaktiivisuutta,
eikä kontaktien luomisesta muutenkaan
ikinä haittaa ole!

Mikko
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Opintovas
Muutoksen

tiellä

Yliopistolakiuudistuksen eteneminen sai opiskelijoita ja laajan
kentän yliopiston henkilökuntaa kaduille. Laitosrakennemuutoksesta
keskusteltiin, opiskelijat tahtoivat entiseen tapaan pitää Viikkiin
jäävät biotieteet yhdessä laitoksessa. Koulutusohjelmamuutoksen
valmistelut ovat paraikaa käynnissä. Opiskelijoiden kannanotossa
toivottiin Viikkiin jäävien biologian aineiden pysyvän samassa
koulutusohjelmassa. Edelleen, kuten aiemminkin.
Kevään aikana on useaan otteesseen
noussut puheeksi opiskelijoiden nk. muutosvastarinta. Kaikessa yksinkertaisuudessaan
edellä mainittu termi tarkoittaa, etteivät opiskelijat ole juuri innostuneet yhdestäkään radikaalimmasta muutosideasta koulutuspolitiikan suhteen vaan haluavat konservatiivisesti
säilyttää systeemin nykyisellään. Termin käytön yleistyminen pohjautuu toki faktoihin –
opiskelijat ovat tosiaan olleet haraamassa vastaan. Vastaan haraamista on tapahtunut lähes
joka päätöksentekotasolla ja yllättävänkin yhtenäisellä rintamalla. Mistä sitten johtuu, että
opiskelijat ovat halunneet olla jarruttavana
voimana? Onko kyseessä pelkkä kiusanteko
vai pelottaako muutos oikeasti niin paljon?
Kumpikaan vaihtoehto ei voisi olla kauempana totuudesta. Yliopisto-opiskelijat ovat ajattelutavaltaan kriittisiä sekä kyseenalaistavia ja
suosivat päätöksenteossa avointa mieltä sekä
yhteistyötä. Muutosten vastustamiseen saattaa olla oikeitakin syitä.
Opiskelijoiden kohdalla syy lienee roolin pienuudessa muutosten suunnitteluvaiheessa.
Jos ideoita kehitellään liian homogeenisessä
joukossa, jää osapuolien tarjoamat näkökulmat liian suppeiksi ja samankaltaisiksi. Tämä
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voi ilmentyä suunnittelun ulkopuolisten osapuolien oikeuksien huomattavana hupenemisena.
Jos lisäksi suunnittelevan ryhmän ulkopuoliset näkökulmat tulevat esiin vasta, kun uudistus on toteutusta vaille valmis, voi suuri
määrä suunnitteluun käytettyä aikaa valua
hukkaan. Pahimmillaan tapahtumaketju voi
ruokkia eripuraa tai epäluottamusta osapuolien välille.
Käytännön esimerkiksi äskeiselle teoriapläjäykselle otettakoon keskustelu koulutusohjelmamuutoksesta. Muutoksen tarve perustuu
Helsingin yliopiston kansainväliseen arviointiin, jonka pohjalta on tarkoitus kehittää koko
yliopiston toimintaa.
Yhtenä vaihtoehtona uudeksi koulutusohjelmarakenteeksi on esitelty jako, jossa biokemia,
biotekniikka, mikrobiologia ja perinnöllisyystiede olisivat yksi koulutusohjelma ja loput
biologian pääaineet muodostaisivat oman
koulutusohjelmansa. Mallia perusteltiin molekyylibiotieteiden pääaineiden tarpeella tiivistää yhteistyötä ja halulla saada jatkossa entistä
enemmän eksakteihin luonnontieteisiin orientoituneita opiskelijoita. Todellisuudessa yh-

staava
teistyön tiivistäminen ei vaatisi omaa koulutusohjelmaansa ja eksaktien luonnontieteiden
osaamiselle löytyisi käyttöä myös toisen koulutusohjelman puolella. Lisäksi ongelmaksi
muodostuisi molekyylibiotieteiden koulutusohjelman muodostuminen välivaiheeksi pyrittäessä lääkikseen, koska valintakoe mittaisi
osaamista hyvin samanlaisella alueella. Entä
löytäisivätkö tiedekunnan tulevat opiskelijat
pyrkimisvaiheessaan kyseisen koulutusohjelman yhtä helposti kuin biologian, joka on tuttu
jo koulussa ja lukiossa opetettavana aineena?
Tietävätkö lukiolaiset haluavatko he erikoistua esimerkiksi fysiologiaan vai genetiikkaan?
Malli rajoittaisi biotieteilijöiden liikkumista pääaineiden välillä, mikä laskisi useiden
opiskelumotivaatiota ja johtaisi pahimmillaan
uuteen hakemiseen samaan tiedekuntaan eri
koulutusohjelmaan. Opiskelija veisi siis kaksi
opiskelupaikkaa, mutta tuottaisi vain yhden
tutkinnon.

Tek

sti

: I
ir
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Häm

älä

ine

n

Arvioinnin mukaan biotieteellisen
tiedekunnan tulee vähentää
hakukohteidensa määrää sekä
yhtenäistää koulutusohjelmien
sisäisiä rakenteita.

Opiskelijat eivät vain vastustaneet tätä mallia, vaan merkiksi yhteistyöhalusta esittelivät
myös oman mallinsa. Mallissa biotekniikka
ja biokemia yhdistyisivät ja Viikkiin jäävät
nykyiset biologian koulutusohjelman pääaineet pysyisivät omanaan. Tällä vastattaisiin
kansainvälisen arvioinnin vaateisiin, mutta samalla vältyttäisiin edellisen mallin ongelmilta.
Astuttaisiin askel toivottuun suuntaan rakentamatta teennäistä väliaitaa biologian sisälle.
Konservatiivius ja radikaalius eivät ole vakinaisia leimoja, vaan riippuvat muutoksen
suunnasta – muutosta ei voi tukea pelkän
muutoksen takia. Muutosvastarintaan on
yleensä syy. Päätöksentekojärjestelmä ”ilman
muutosvastarintaa on kuin auto, jossa on raju
ohjaustehoste mutta ei jarruja lainkaan.” (Pekka Mattila, Tiede 4/2009) Jarrut estävät autoa
suistumasta kaarteessa.
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Ville Kaila

Kuka olet?

Mitä tutkit juuri nyt?

Olen Ville Kaila ja biokemisti. Väittelin pari
kuukautta sitten sytokromi-c oksidaasin protonipumppumekanismista, eli soluhengityksestä, ja toimin tutkijana täällä Biotekniikan
instituutissa. Tietyssä mielessä olen hieman
”feikki” biokemisti; en tee kokeita in vitro tai
in vivo vaan in silico, eli teen proteiinimallinnusta tietokoneella.

Olen pysynyt soluhengityksen parissa ja nykyinen tutkimukseni liittyy sytokromi-c oksidaasiin. Tutkin teoreettisilla tietokonemalleilla elektronien ja protonien siirtoa, eli miten
kyseinen entsyymi käyttää hapen pelkistämisreaktiossa vapautuneen energian siirtääkseen
protoneita mitokondrion sisäkalvon yli. Siitä
tulee hurjan jännää, kun kysymyksenasettelu
menee atomitasolle. Tämä entsyymi on kiehtova, koska se pyörittää koko hapellista elämää.

Kuka haluaisit olla?
Tuntuu ihan hyvältä olla minä.

Miten ja miksi päädyit opiskelemaan
biokemiaa?
Alun perin minusta piti tulla viulisti. Olin
opiskellut sitä vaahtosammuttimen kokoisesta, mutta tiede kuitenkin vei voiton. Olen aina
ollut kiinnostunut luonnontieteistä. Joskus
lukion biologian tunneilla tajusin, että elämän perustanahan ovat kiehtovat kemialliset
reaktiot, joita ohjaavat fysiikan lait. Halusin
tehdä erikoistyön soluhengityksestä ja fotosynteesistä yliopistolla jonkun ohjauksessa, ja
minulle annettiin erään Mårten Wikströmin
puhelinnumero. Samainen Mårten on siis nykyinen pomoni. Sain hänen ja yhden silloisen
väitöskirjatyöntekijän ohjauksella tulla labraan tekemään kokeita. Se oli mieletön kokemus lukiolaiselle! Siihen aikaan olin ajatellut
pyrkiä lääkikseen, mutta Mårten, joka itse on
koulutukseltaan lääkäri, neuvoi opiskelemaan
biokemiaa, koska olin kiinnostunut luonnontieteistä ja tutkimuksen tekemisestä.

Tiesitkö heti että tutkimus on se juttu?
Kyllä. Jo lääkisopintoja miettiessäni oli selvää,
että haluaisin suuntautua nimenomaan tutkimuspuolelle.

Mitä tavoitteita sinulla on tutkimuksessa
tai elämässä?
Haluan tutkia asioita, koska luonnontieteelliset ilmiöt ovat äärettömän kiinnostavia. Haluan tietää, miten asiat toimivat, ja jos jonkin
asian toimintaperiaate jää hämäräksi, se häiritsee minua.

Olet myös opettanut jonkin verran. Onko
opettaminen sinusta välttämätön paha
vai ihan kivaa?
Olen lähtenyt opettamaan ihan vapaaehtoisesti. Äidinkieleni on ruotsi, ja olen opettanut
ruotsinkielisille biologian fukseille kemian
kurssia ”Introduktion till kemi för biologer”.
Opettamisesta oppii itsekin valtavasti – jotta
pystyy selittämään asioita muille, niiden täytyy olla todella selkeänä omassa mielessä.

Miten opiskelun ja tutkimuksen yhdistäminen mielestäsi onnistuu?
Tutkimushan on tavallaan vain opiskelun jatkamista: täytyy ottaa selvää asioista, joista ei
tiedä. Sillä tavalla se on vielä motivoivampaa,
että voi suhtautua kriittisesti oppikirjoissa esitettyihin teorioihin ja jopa kehittää itse parempia.

Olet yksi Suomen nuorimmista tohtoreista, koetko olevasi nörtti tai nero?
Jaa, kai sitä pitää myöntää olevansa jonkinlainen nörtti. Vierastan tuota nero-sanaa. ”A
genius is somebody like Norman Einstein”,
kuten joku jalkapalloilija joskus sanoi. Jos joku
on nero, hänen täytyy olla saanut jotain suurta
aikaan. Eihän pelkkä väitteleminen vielä ole
kovin suuri juttu – oleellisempaa on, mitä seuraavan kymmenen vuoden aikana saa aikaiseksi. Onhan näitä nuorempiakin tohtoreita
ollut, mutta ei välttämättä biokemian alalta.
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Mitä terveisiä haluaisit sanoa nykyisille
helikaaneille?
Jos on kiinnostunut tutkimuksesta, kannattaa käydä jo mahdollisimman alkuvaiheessa
koputtelemassa mielenkiintoista tutkimusta
tekevien tyyppien ovia. Itselläni se, että olin
alusta asti mukana tutkimusryhmässä, helpotti huomattavasti opintojen suunnittelua. Pystyin poimimaan kursseista ne, joilla opetettiin
sellaisia asioita joita tiesin tarvitsevani työssä.
Haluaisin myös kannustaa biokemistejä opiskelemaan enemmän eksakteja luonnontieteitä,
kemiaa ja fysiikkaa. Viikissä opetus on aika
kallellaan solubiologiseen ja lääketieteelliseen
suuntaan.

Olet aikanaan toiminut Helixin isäntänä,
mutta sitä ei lue kotisivuillasi olevassa
CV:ssä. Johtuuko tämä häpeästä?
Pitääkin laittaa muistilappu, että lisään sen
sinne. Kysessähän on tärkeä luottamustehtävä!

Kerro jokin hauska juttu uraltasi.
Vietin erään juhannuksen eristämällä naudan
sydämestä sytokromioksidaasia ja hommaan
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liittyi myös elinten hakeminen teurastamolta.
Teurastamolla meille annettiin muovipussi
käteen ja kehotettiin itse hakemaan elimet, jolloin taisin mennä aika kalpeaksi. Sen jälkeen
päätin pysytellä teoreettisemmassa biokemiassa.

Heräät Paavin ja Darwinin välistä
Senaatintorilta. Mitä on tapahtunut?
Kyseessä täytyy olla jokin Heisenbergin epätarkkusperiaatteeseen liittyvä samanaikainen
lokalisoituminen samaan paikkaan. Jotenkin
tämän täytyy myös liittyä evoluutioon... Olen
sekaantunut aiheeseen Arto Annilan kanssa
tekemässäni julkaisussa, jossa osoitetaan statistisen termodynamiikan avulla evoluution
olevan todennäköinen tapahtuma. Tällä kertaa olen varmaan ollut selittämässä tätä tulkintaa herroille, ja on mennyt niin myöhään
että on täytynyt nukkua välillä.

Tuleeko mieleen vielä jotain muuta?
Aion pitää syksyllä laskennallisen kemian johdantokurssin, jolla nostan esille myös biologista mallinnusta. Olisi mukavaa nähdä siellä
myös biokemian opiskelijoita.
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auliina
Teksti: P

Toivonen

Kuva:

Eka kerta

Assarina
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Maria

Pöyhöne

n

Kun minulta ensimmäisen kerran kysyttiin,
olisinko kiinnostunut fuksikurssilla assaroinnista, järkytyin. Assarit ovat vanhoja ja päteviä! Vähitellen uteliaisuuteni alkoi kuitenkin
herätä. Assistentti Toivonen, no miksei... Mitä
enemmän asiaa ajattelin, sitä jännittävämmältä juttu alkoi tuntua. Lopulta olin aivan
innoissani ja suunnittelin mielessäni upeita
Power Point -esityksiä animaatioineen ja vilkkuvine teksteineen.
Kun aloin käydä kurssitöitä itse läpi ja juoksin ympäri fysiologian osastoa eri opettajien
perässä milloin pipetinkärkiä etsien, milloin
opettelemassa kalojen nukutusmenetelmiä,
iski pökerryttävä epäusko ja hätä. Ei musta oo
tähän ja pitääks mun hoitaa kaikki ihan ite!?
Yllättäen jokaisella assarilla on vastuu omasta työstään. Lukuisten kyselyjen, puheluiden
ja sähköpostiviestien jälkeen uskoin saaneeni
homman joten kuten haltuuni, vaikka epäilinkin vahvasti tekemieni hormonilaimennosten
onnistumista.
Kun lopulta nestetyppisäiliö oli täytetty, jäteastiat merkattu ja kaiken piti olla valmista,
pelko ja jännitys astuivat kuvaan. Opetuskokemukseni on painottunut lähinnä ala-asteikäisten paimentamiseen, ja heille pelkkä puolen metrin pituusero riittää edes jonkinlaisen
uskottavuuden saavuttamiseksi. Vaikka oppilaiden piti koostua kivoista pienistä fukseista,
jotka vielä saattoivat olla siinä uskossa, että

assari oikeasti tietää jotain, kuulin yhä useamman itseänikin pidempään opiskelleen osallistuvan kurssille. Tulossa oli siis ihmisiä, jotka
kysymyksillään saisivat assistenttinsa piiloutumaan häveten pöydän alle ja lähettämään
hakukirjeen humanistiseen tiedekuntaan.
Edellisenä iltana ennen ensimmäistä opetuspäivää jännitys muuttui kuitenkin paljon
vahvempiin ja lievästi sanottuna ärtyneisiin
tunteisiin. Vietin puolitoista tuntia sunnuntaiillastani kellarin viileähuoneessa kirjolohien
kanssa. Yritykseni saada muutama millilitra
kalan verta kurssityötä varten johti muun muassa selkäkipuihin, sormien kangistumiseen
ja nukkuvien, mutta erittäin hyvärefleksisten,
kalojen erinäisten eritteiden roiskumiseen
naamalleni. Huomasin piikitysoperaation vieneen niin kauan, että puolet verestä oli hyytynyt klimpeiksi, ja yrittäessäni pelastaa sitä onnistuin sotkemaan sentrifuugin jäljellä olevilla
vähillä käyttökelpoisilla verenrippeillä.
Assarointi oli kuitenkin jo ensimmäisestä päivästä lähtien ihan mielettömän kivaa. Kurssin
edetessä oppi itsekin paljon, ja parannettavaa
löytyi aina. Pahojakin kysymyksiä tuli aina
silloin tällöin, mutta Google on ystävä. Assarointiin valmistautuminen oli pitkälti paluu
murrosiän vuoristorataan, jossa hyvinä hetkinä teki mieli pomppia käytävillä finnarinkärkisateessa ja huonoina hukuttautua kala-altaaseen. Onneksi itse assarointi oli hyppelyä.
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”Joo totta kai kannattaa lähteä. Ahviksella
on tosi hauskaa!”. Päätin tarkistaa Alkiosta,
mihin minut oli tällä kertaa vapaaehtoisen ainejärjestötoiminnan nimissä huijattu mukaan.
Kyseessä oli jokavuotinen Symbioosin järjestämä linturetki Ahvenanmaalle. Päällimmäinen ajatus oli, että miksi menisin bongaamaan
jotain tylsiä lintuja? En edes tunnistaisi harakkaa, puhumattakaan sitten jotain ”ne o kaikki
ihan samannäkösii”-lintua sp. Eläintuntemuksen kurssi oli kuitenkin käynnissä, joten ajattelin pienen kilpailuhengen nostavan minut
pois kurssin aiheuttamasta motivaatiokuopasta. Liityin Gangstaz fo’ Life! – joukkueeseen ja
suuntasin nokkani kohti Suomen Ruotsia.
Eka kertahan on aina vähän kömpelö. Sormi suussa mietitään, mitä sitä oikein pitäisi
seuraavaksi tehdä. Siksi päätin valmistautua
ja suunnitella kaiken etukäteen! Otin lintukuvaston kätöseen ja opettelin tunnistamaan
Suomen kaikki yleisimmät linnut. Lähdin
matkaan hyvällä itseluottamuksella. Osaisin
jo erottaa sorsalintuja toisistaan! Paikan päällä kuitenkin huomasin, että olin unohtanut
vaelluskenkäni ja kiikarit kotiin. Tosin pääasiallinen tehtäväni joukkueessamme oli olla
maskotti sekä uhota muille joukkueille, kuinka loistava Gangstaz fo’ Life oli. Otin roolini
vakavasti ja lupauduin olemaan autossa fasaanitutka. Eräällä maantiellä tutkaani ilmestyi jotain. ”Harmaa lintu pitkä nokka pellon
reunassa pysäytä käänny aja takas!!”. Outo
ilmestys osoittautui kuoviksi. Ensimmäistä
kertaa tunsin itseni oikeaksi lintubongaajaksi,
mikä sittemmin johti siihen, että nykyään törmäilen ihmisiin kadulla, kun katse on kadun
sijasta puun latvoissa. Fasaaneita tutkaani ei
ole osunut vieläkään yhtään.
Joukkueemme oli epätoivoisesti bongaamassa
petolintuja erään pellon reunalla, kun yhtäkkiä läheisen metsän uumenista kuului tikan
nakutusta. Hiivimme ääntä kohti ja yritimme
kiikaroida otusta metsän reunalla olleelta tiel-

tä. Sieltä löytyi elämäänsä kyllästynyt käpytikka, joka hakkasi poikki samaa oksaa, jolla
itse istui. Aiheutimme samalla hämmennystä
paikallisissa asukkaissa ja yksi heistä hiipikin
selkämme taakse ja kysyi kuiskaten ”Vad gör
ni?”. Onneksi joukkueestamme löytyi paikallista kieltä osaava ihminen, joka vakuuttavasti
vastasi ”Vi tittar på fåglarna!”. Asukas hämmentyi entisestään ja poistui paikalta sanomatta mitään.
Joukkueemme strategia oli ottaa rennosti ja
pitää hauskaa. Tämä näkyi mm. siinä, että lähdimme aina viimeisenä matkaan mökeiltä ja
saavuimme takaisin aina ensimmäisenä. Kun
olimme lauantaina saavuttaneet lajitavoitteemme, menimme mökkien rannalle nauttimaan auringosta muiden vielä bongatessa
lintuja kiikarit huurussa. Saattoi siinä tulla
muutama hassu juomakin juhlan kunniaksi
juotua. Mieltämme oli jäänyt kaivelemaan se,
ettemme monista yrityksistä huolimatta olleet
bonganneet yhtäkään petolintua. Kuin tilauksesta lahdelta lensi ylitsemme kanahaukka,
mistä on todisteena myös videomateriaalia,
jota jotkut tietämättömät tosin väittävät lavastetuksi. Lauantai-ilta huipentui purkutilaisuuden jälkeen varsin onnistuneisiin illanistujaisiin, missä hardcoreimmatkin bongaajat
laittoivat kiikarit sivuun ja keskittyivät juhlimaan.
Mitä Ahvenanmaa opetti? Ainakin sen, että
systemaattinen ja otsa rypyssä bongaaminen
vie koko idean rallista. Gangstaz fo’ Life! bongasi eniten lajeja silloin, kun sitä vähiten odotti. Lajeja kertyi 42, mikä yllätti jopa coolin ja
pahamaineisen maineen saaneen joukkueemme jäsenet, jotka tässä vaiheessa ansaitsevat
esittelyn. Tomaatto aka. Paskiainen nro.2 kiittää Isukkia, äiti Irinaa sekä rakasta sisarustani
Paskiainen nro.1:stä. Ensi vuonna palaamme
entistä pahempina, eikä Ahviksen hoodit ole
enää entisensä.
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Golfaamassa
Golfaamaan? Tänään? Nythän on helmikuu!
Biologi ja aloitteleva lintubongari saa siis haastaa ennakkoluulonsa ja lähteä tutustumaan
golfin maailmaan käytännössä. Kapeakatseisesti olen aiemmin pitänyt golfia espoolaisten liikemiesten lajina, johon voi halutessaan
upottaa koko omaisuutensa. Tässä mielikuvassa keski-ikäiset miehet laahustavat vihreällä nurmella ja lyövät välillä palloa hoitaen samalla liikeasioitaan. Olen myös ollut vakaasti
sitä mieltä, että golfin seuraaminen tv:stä on
tylsyydessään verrattavissa TV-Shopin seuraamiseen. Tietysti myös lajin epäekologisuus
arveluttaa sisälläni asuvaa pientä hippiä.
Vahvat ennakkokäsitykseni porvarilajista rapisevat hiukan jo retken alussa. Mielikuvaani
ei ollenkaan istu Suomen pimeä, jäätävä ja luminen talvi. Ei myöskään harmaa kulahtanut
kuplahalli, jonka siinä vaiheessa luulen sijaitsevan jossain Vantaan perukoilla. No, sentään
Espoossa, kuten myöhemmin selviää. Missä
ovat ne auringossa kylpevät hehtaarien laajuiset nurmialueet? Sisällä hallissa on sentään
vihreää huopamattoa nurmikkoilluusion luomiseksi. Eihän tämä ihan golfin luonnollinen
elinympäristö selvästikään ole, mutta kelpaa
simulaatioksi.
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Poikaystävältä lainatussa polviin asti roikkuvassa hupparissa ja vanhoissa farkuissa
en tunne itseäni kovinkaan golf-henkiseksi.
Enemmistö kuplahallin täyttävistä ihmisistä
sen sijaan näyttää osuvan hyvin golf-stereotypiaan: raikkaita värejä, huoliteltuja asukokonaisuuksia ja leveitä valkoisia hymyjä. Kuinkahan moni näistä ihmisistä myös purjehtii?
Golfurani alkaa loisteliaasti. Kaksi ensimmäistä lyöntiäni ovat hämmästyttäviä ja muu
seurue haukkoo henkeään ihastuksesta. Uusi
Tiger Woods on syntynyt! Valitettavasti huikaiseva taitavuuteni osoittautuu aloittelijan
tuuriksi, enkä osu palloon enää montaakaan
kertaa. Huidon tyylikkäästi ilmaa, vaikka
kannustavia vinkkejä swingin parantamiseksi
sateleekin. Huonosta menestyksestäni huolimatta huomaan mailalla huitomisen olevan
varsin hauskaa puuhaa.
Minun onkin helppo kuvitella, että golfiin voi
jäädä koukkuun. Laji on varmasti yllättävän
viihdyttävä, mutta toisaalta myös haastava ja
raastava. Pelissä tarvitaan kylmähermoisuutta
ja voin kuvitella golfkisojen olevan parhaimmillaan dramaattisia jännitysnäytelmiä, joissa
yksikin virhe voi tärvellä koko kilpailun. Laji
kiehtoo varmasti myös teknisen haastavuutensa vuoksi ja golfissa onkin mahdollista kehittyä jatkuvasti.
Ensimmäisen golf-reissun jäljiltä totean, että
golfista saa käteen rakkoja - raskasta raadantaa siis. Rakkojen lisäksi käteen jää hinku
oppia ainakin osumaan palloon. Lisäksi haluaisin tietää, kuinka paljon hauskempaa golf
onkaan ulkona kesäisessä auringonpaisteessa
tai jopa marraskuisessa räntäsateessa. Huhujen mukaan uskomattoman hauskaa.
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Lautailemassa
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Lähdin viiden sisarukseni kanssa kuudeksi
päiväksi Rukalle lautailemaan. Veljeni urakkana oli opettaa lajin salat itseni lisäksi myös
isosiskolleni sekä nuorimmalle veljelleni, jolla
tosin oli jo hieman kokemusta lautailusta. Ensimmäisenä päivänä päätin keskittyä banaanin harjoittelemiseen, jossa keinutaan laudalla
edes takaisin banaanin muotoisesti. Banaanin
harjoittelu ei ollutkaan niin jännää kuin olin
kuvitellut, joten muutaman tunnin armottoman hikoilun ja pohjelihasten kramppailun
jälkeen päätin lisätä vauhtia ja siirtyä haastavampiin liikkeisiin kuten kääntymiseen. Tämä
osoittautui nopeasti hieman hätiköidyksi päätökseksi; mukiloituani polveni, takamukseni
ja ranteeni siirryin takaisin varovaisempaan
harjoitteluun.
Seuraavina parina päivänä keskityin kääntymiseen ja pystyssä pysymiseen. Kävin myös
vahauttamassa lautani, koska en mielestäni
voinut harjoitella kunnolla huonosti liukuvalla laudalla. Lauta oli kuitenkin sen jälkeen
niin liukas, että en meinannut hallita sitä ollenkaan. Ehkä siellä vuokraamossa oli jätetty
harjoituslautani sen takia niin vähälle vahaukselle. Ankaran lumenauraustoimenpiteen
jälkeen lauta oli jo paljon parempi. Lautailu
sujui ihan hyvin, paitsi että törmäilimme toisiimme isosiskoni kanssa; kummankin vauhti
oli jo lisääntynyt, mutta molempien ohjattavuudessa oli vielä parantamisen varaa. Sain
myös tutustua Rukan rinnekulttuuriin: minulle sekä haistateltiin (olin mukamas tiellä)
että tarjottiin vauhtia jäätyäni jumiin loivalle
alueelle.
Neljäntenä päivänä en päässyt mäkeen, koska olin siskojeni kanssa päättänyt lähteä hiihtolenkille. Alkuperäisenä ideana oli mennä
ensin hiihtämään ja sitten laskettelemaan.

Muutaman kilometrin jälkeen sain rakon kantapäähäni, joten jouduin luistelemaan koko
loppumatkan, mikä sinällään oli melkoinen
suoritus, koska en tavallisesti jaksa kilometriä
pidempään luistelutyylillä. Hiihtoreissulla havaitsimme, että 18 km onkin aika paljon ja ettei sen jälkeen jaksa oikein tehdä mitään. Onni
onnettomuudessa, nimittäin lihaskipuni lähtivät pois (mikä oli aika kummallista) ja näin
ensimmäisen poron.
Seuraavana päivänä palasin takaisin rinteeseen. Huomasin, että lautailu on sittenkin
varsin hauskaa, joskaan lautani siteet eivät
yhtyneet riemuuni. Vein ne korjaamolle, jossa kävi ilmi, että siteet oli kiinnitetty lautaani
väärin päin! Korjauksen jälkeen meni hetki,
kun opettelin taas käyttämään lautaani. Eniten olin odottanut kuitenkin viimeistä päivää:
uusiin rinteisiin ja lisää vauhtia! Valitettavasti
sää oli myrskyisä ja hissejä oli suljettu tuulen
takia, joten jäljellä oli oikeastaan vain ankkuri- ja tuttihissejä, joita olin tietoisesti välttänyt
koko reissun. Ankkurihissin käyttö oli todella
vaikeaa. Onnistuin sentään ajoittamaan kaatumiseni niin otollisesti, että päädyin juuri
poroaitauksen viereen. Ja siellä oli poroja! Lopulta oli pakko antaa periksi, kun lunta tuli
naamaan vähän liian reippaasti ja olimme kadottaneet pikkusiskomme.
Reissu oli kaiken kaikkiaan todella onnistunut.
Selvisin vieläpä hengissä ja suhteellisen vähäisillä mustelmilla. Olisin kyllä voinut lasketella
kauemminkin, vaikka hyvä etten lasketellut,
koska pari viikkoa matkan jälkeen minulla oli
paikat edelleen hellinä; olin ilmeisesti saanut
hiusmurtumia kaikesta kaatuilusta ja jatkuvasta liikunnasta. Pitäisi varmaan alkaa liikkua enemmän. Tai vähemmän.
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Niin – ehkä sitä voi sanoa ekaksi kerraksi,
tai sitten ei. Riippuu vähän, mikä lasketaan,
tiätsäniinku? Mun eka kerta oli ainakin melko
huono kokemus, se ei vaan oikein alkanut toimimaan. Ehkä meillä ei synkannut, mut siitä
tosiaan puuttui sitä jotain - me ei todellakaan
puhuttu samaa kieltä. Yritettiin kyllä sitkeästi
aina uudestaan ja uudestaan, etenkin tiistaisin, mutta lähinnä se oli tuskallista ja pitkäveteistä ja jopa yksinäistä! Aika pian aloin keksiä
tekosyitä, jotta mun ei tarvis olla sen kanssa
missään tekemisissä. Kertsiltä löytyi aina parempaa tekemistä ja onnistuin jyräämään ja
hiljentämään sen piipityksen. Iltaisin se sitten
katsoikin syyttävästi mua. Lopultahan koko
touhu johti siihen, että emme onnistuneet sinä
suurena päivänäkään.
Ja hah, kuinka makoisaa olisikaan lukea toisen
”ekoista kerroista”, mutta tämä on kyllä paljon tylsempi tarina. Ensimmäinen kappale on
kyllä täyttä totta, eka kerta tenttikirjani kanssa
ei mennyt ihan putkeen! Ja hei, kaikki tarinat
eivät aina pääty onnellisesti. Voi niistä silti
kirjottaa, sanoi päätoimittajamme, kun yritin
luikerrella kirjoitusnakistani.
Ensinnäkin kirjatenttien suorittaminen kannattaa aloittaa ajoissa, esimerkiksi toisen vuoden keväällä, jotta yhtäkkiä ei huomaa, että
kandista puuttuukin enää vain kaikki kirjat,
joita pitää lukea noin neljä, riippuen sivuaineista. Tenttikirjojen lukeminen koetaan usein
puuduttavaksi ja raskaaksi, sillä alueet ovat
sivumäärältään suuria ja isot kokonaisuudet
nippelitietoineen on hallittava. Lisäksi kirjojen lukeminen on yksinäistä puurtamista eikä
kukaan potki eteenpäin, joten siitä on helppo
lintsata. Jos tarjolla on tenttikirjaa mukaileva
luentokurssi, kannattaa se ehdottomasti käydä, sillä silloin tulee kirjaakin luettua ajallaan,
esimerkkinä Ihmisen fysiologia. Lisäksi opintopiiri tai kavereiden kanssa samaan aikaan
lukeminen voi olla eteenpäin työntävä voima.
Kuten huomaatte, suurimmaksi kompastuksekseni nousi laiskuus! Jos et siis osaa keksiä
tekosyitä, sinulla ei tule olemaan mitään ongelmaa kirjatenttien kanssa!
Tenttikirjat ovat paksuja, painavia ja hankalia
kuljettaa mukana. Lisäksi ne ovat tuhottoman

kalliita, onneksi kuitenkin kukkakirjani (Mauseth, kasvibiologian kandin pakollinen kirja)
oli myös kaunis. Oman kirjan ostaminen kannattaa, jos haluaa pätevän kirjahyll- siis jos haluaa tehdä omia merkintöjä, alleviivauksia ja
palata myöhemmin tarkistamaan perustietoja.
Kirjaa ei kannata aloittaa johdannosta ja jatkaa
tasaista tahtia tentin alkamiseen saakka. Aluksi kannattaa tutustua ihan sisällysluetteloon,
josta saa jonkinlaisen kuvan, mitä aihealueita
kirja sisältää. Ja kuinka mälsältä ja niin silloinjoskuskunpääsykokeisiinluin -setiltä kuulostaakin: kannattaa tehdä lukusuunnitelma. Tee
siitä realistinen ja varaa aikaa myös rästilukemiselle esimerkiksi loppuviikosta, jolloin otat
kiinni sen, minkä viikolla olet jäänyt jälkeen
suunnittelemastasi. Ja huom! Jos olet aikataulussa, tee rästiajalla jotain kivaa!
Lukusuunnitelmaa voi muuttaa matkan varrella, mutta kirjassa kannattaa siirtyä eteenpäin, vaikka osa tietystä osa-alueesta olisikin
jäänyt heikommalle lukemiselle. Lukusuunnitelmaksi riittää pelkistetysti, että esimerkiksi
sata sivua viikossa tai tämä aihealue tällä viikolla. Sopiva lukutahti on tutkitusti kuulemma
seitsemän sivua vieraskielistä tekstiä tunnissa,
joka saattaa kuulostaa melko vähältäkin. Itse
tosin luin ehkä vielä vähän hitaammin, koska
englannin osaamiseni ei ole niin vahvaa. Mutta koko kirjan sivumäärää ei kannata jakaa
seitsemällä ja laskea siitä tunteja, sillä monissa
kirjoissa on myös paljon turhaa, kuten helppoja perusasioita sisältäviä alkukappaleita ja lisätietobokseja, joista tuskin tulee kysymyksiä.
Jos lukemisen kanssa tulee hoppu, kannattaa
vaikka lukea tiivistelmät, jotka löytyvät kappaleiden lopuista, tsekata tenttiwiki tai lukea
edes se sisällysluettelo:). Kuvatekstejä ei kannata aliarvioida, sillä usein niistä löytyy tiivistettynä koko tekstin asiat.
Mutta kuten valmentajana olen tottunut korostamaan: älkää tehkö niin kuin minä teen,
vaan tehkää niin kuin minä neuvon (lue: käsken, punnerruksien uhalla)! Jos vain energiaa
riittää, kannattaa kirjoittaa muistiinpanot lukemastaan omin sanoin. Ne voi sitten kerrata
lopuksi, sillä kirjan uudelleen lukemiseen tuskin jää aikaa.
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Aloitin ensimmäiseen kunnon kirjatenttiini
lukemisen hyvissä ajoin, vajaat kuusi viikkoa
ennen tenttiä. Aikaa piti olla enemmän kuin
riittävästi, sillä minulla ei ollut oikeastaan
muita kursseja samaan aikaan. Lukiessani
tuntui, että edellisellä viikolla luetut asiat
unohtuivat iloisesti ja muistiin mahtuivat vain
juuri luetut. Fakta kuitenkin on, että kyllä
päähän pitäisi kamaa mahtua! Luin kirjastani
onnistuneesti yhden kolmasosan - ja siinäkin
peppu ehti jo puutua - kunnes alkoi alamäki.
Muut asiat veivät aikani ja vaikka kirja matkasi kanssani jopa Wroclawiin, ei lukemiseen
ehtinyt paneutua. Viimeinen niitti oli juuri
ennen tenttiä viikon kestänyt influenssa. Kahlasin loput 2/3 kirjasta läpi niin, että tiesin,
mistä aiheista puhuttiin, mutta luin lähinnä
tiivistelmät ja katselin kauniin värisiä kukkakuvia kuumehöyryissä. Lisäksi viimeisien
iltojen epätoivolla tarkistin asioita wikipediasta, Googlesta ja Biologian sanakirjasta, vaikkakin tiesin homman jo siinä vaiheessa melko
turhaksi.
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Tenttiin kannattaa mennä, vaikka tuntuisi siltä, ettei ole mitään mahdollisuuksia. Tuurini
oli kuitenkin muualla kuin tenttisalissa (jossa
muuten olin yksin!) ja kysymyksiksi sattuivat
juuri ne, joita en olisi siellä halunnut nähdä.
Mutta optimistisesti ajatellen: olisivat ne voineet olla juuri ne mitkä osaankin. Eli tenttiin
mars, ettei tarvitse sitten jossitella. Pieleen
menneen tentin jälkeen tosin fiilis on tylsä,
koska tenttiuupumus voi olla ihan samanlainen kuin hyvinkin menneen tentin jälkeen,
mutta silti tietää, että sama homma on vielä
edessä, eikä tenttikaljakaan tunnu kovin ansaitulta. Mutta tuleepa taas pieni potku eteenpäin, ja ainahan voi lusmuilla hyvällä tekosyyllä ainakin sen ajan kun odottaa, että tentin
tulokset tulevat, josvaikkajosvaikkasittenkin!
Minulla menossa juuri kyseinen vaihe tätä
kirjoittaessani:).
Toivottavasti sinun eka kertasi tenttikirjan
kanssa menee edes hitusen kunniakkaammin
- toka kerta voi hyvin olla jotain paljon parempaa.

Vuosijuhlatyöryhmä

Kevät on jo pitkällä ja vuosijuhlat lähestyvät kovaa vauhtia. Pikaisen laskelman jälkeen
vuosijuhliin on aikaa alle 200 päivää. Paljon
on puhuttu ja suunniteltu, mutta vasta melko
vähän on tehty, ainakin siihen nähden, kuinka
paljon tekemistä on vielä jäljellä. Suurimpia
tähän mennessä tehtyjä päätöksiä ovat ehdottomasti paikka ja aika. Vuosijuhlammehan
ovat siis Paasitornissa 7.11.2009.
Alkuvuoden ajan pääpainona on ollut sponsoreiden hankinta, joka on tarkoitus saada
kasaan vielä nyt kevään aikana. Vuosijuhlatyöryhmä tekeekin pian tilannekatsauksen ja
miettii rahatilannetta sekä aikatauluja syksyn
osalta ennen kesän tuloa. Tietenkin jos joku
vielä tietää mahdollisen sponsorin myöhemminkin, niin se on oikein tervetullut lisä.
Muistutuksena vielä, että sponsorin hankkinuthan saa alennusta vuosijuhlista summasta
riippuen. Rahaa vuosijuhlia varten on kerätty
myös erilaisilla työurakoilla, kuten siivous- ja
lehdenjakokeikoilla, ja niistä iso kiitos kaikille
työpanoksensa antaneille.
Myös vuosijuhlien jatkoista on viime aikoina
ollut puhetta ja eri paikkojen hyvistä ja huonoista puolista on keskusteltu. Vuosijuhlatyöryhmä vahvistettuna parilla muulla helikaanilla kävikin katsastamassa Resonanssin

vuosijuhlien jatkot juomanmyynti- ja narikkanakkien muodossa. Alun kaaoksen jälkeen olikin oikein hauskaa ja Kikkakin soi toivomuksesta. Vastavuoroisesti Resonanssi palauttaa
palveluksen tulemalla nakkiin meidän vuosijuhliemme jatkoille, eli työvoima jatkoille on
jo olemassa.
Vuosijuhlavuoden ei ole suunniteltu olevan
pelkkää huvitusta toisen perään vaan mukaan
on tarkoitus liittää hieman myös asiaa. Tämän
olisi tarkoitus tapahtua vuosijuhlaseminaarin
muodossa, jonka suhteen onkin saatu ihan lupaavia uutisia.
Itse ainakin odotan vuosijuhlia jo innolla ja
niin tuntuvat muutkin tekevän, eivätkä pelkästään helikaanit; suurta kiinnostusta vuosijuhliamme kohtaan tuntuu löytyvän myös
muualta. Vaikuttaa jopa hieman siltä, että
Helixin vuosijuhlista on melkoisen kovat odotukset, eli ei mitään paineita...
PS. Tämän jutun yhteydessä voi myös ihastella vuosijuhlalogoamme, josta luvassa haalarimerkki viimeistään syksyllä. Vuosijuhlalogon
on suunnitellut Marianne Lundell.
PPS. Edelleenkin jos on jotain kysyttävää tai
ideoita vuosijuhliin liittyen voi (ja pitääkin)
ottaa yhteyttä vuosijuhlatyöryhmään.
arvonen
anna K
Teksti: H
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Tiedekunnan opetuksen kehittämispäivä:

Koulutusohjelmat
Biotieteellisen tiedekunnan väki kokoontui sankoin joukoin kehittämään
tiedekuntamme
opetusta
tiistaina
14.4.
Hakaniemen
Kongressikeskus
Paasitorniin. Aikaisesta aloituksesta (aamiainen jo kello 8) huolimatta paikalle
saapui jopa satakunta opetuksesta ja
koulutuksesta kiinnostunutta professoria, lehtoria ja opiskelijaa. Eikä ihme,
olihan tarkoitus pohtia tiedekuntamme
tulevia koulutusohjelmia.

A

amupäivä sujui melko rauhallisesti koulutusohjelmarakenteen taustoja pohtiessa ja
lukuisia esitelmiä kuunnellessa. Mielenkiintoisinta oli huomata, että monissa eurooppalaisissa huippuyliopistoissa, kuten Oxfordin
ja Edinburghin yliopistoissa, kaikki biologit
ja jopa biokemistit opiskelevat ensimmäisinä
opiskeluvuosinaan samoja kursseja ekologiasta molekyylibiologiaan ja kemiaan. Meillähän
poikkitieteellisyydessä ollaan menossa täysin
päinvastaiseen suuntaan.

L

ounaan jälkeen päästiin itse asiaan eli eri
koulutusohjelmamallien esittelyyn. Aluksi huippututkimusta edustaneet professorit
kertoivat omia näkemyksiään opetuksen tarpeista yliopistossa. Varsinkin Kai Kaila ja Juha
Merilä painottivat laajan biologisen yleissivistyksen merkitystä omassa tutkimuksessaan.
Huippututkijoiden jälkeen opiskelijat pääsivät
ääneen. Hallinnon uudistuksen johtoryhmän
opiskelijajäsen Katja Rönkä esitteli hallinnon
opiskelijaedustajien näkökulmia koulutusoh-
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jelmauudistuksesta ja jakoi lopuksi ainejärjestöjen yhteisen kannanoton aiheesta.

O

petuksen varadekaani Juha Voipio esitteli
mallin, jossa tulevalle Biotieteiden laitokselle tulisi yksi, kaikkien pääaineiden yhteinen
koulutusohjelma. Tämän jälkeen biokemian
professori Kari Keinänen esitteli aiemminkin
esillä olleen mallin, jossa biokemian, biotekniikan, perinnöllisyystieteen ja yleisen mikrobiologian pääaineet muodostaisivat yhteisen
molekyylibiotieteiden koulutusohjelman. Tällöin biologian koulutusohjelmaan jäisi fysiologian, ekologian ja evoluutiobiologian sekä
kasvibiologian pääaineet. Mallia perusteltiin
molekyylibiotieteiden pääaineiden tarpeella
tiivistää yhteistyötä ja halulla saada jatkossa
entistä enemmän eksakteihin luonnontieteisiin orientoituneita opiskelijoita. Kritiikkiä
tämä malli sai ennen kaikkea sen kiinnostavuudesta lukiolaisten joukossa sekä siitä, että
kyseiset pääaineet pystyisivät tiivistämään
yhteistyötään myös ilman omaa koulutusohjelmaa.

L

aura Sandholmin esittelemässä opiskelijoiden koulutusohjelmamallissa ekologian ja
evoluutiobiologian, fysiologian, kasvibiologian, perinnöllisyystieteen ja yleisen mikrobiologian pääaineet muodostaisivat nykyisen
kaltaisen laajan biologian koulutusohjelman.
Mallissa biokemian ja biotekniikan erilliset
koulutusohjelmat yhdistettäisiin. Malli sai
kiitosta ennen kaikkea siitä, että biotieteiden
tiedekunnan biologian pääaineet pysyisivät
samassa koulutusohjelmassa, jolloin turhia

Teksti

: Mar
kku

Hakala

uusiksi!
raja-aitoja ei muodostuisi. Lisäksi matemaattisten ja kemian taitojen lisäämisestä koettiin
kaikkien pääaineiden yhteiseksi toiveeksi.

V

aikka keskustelu eri mallivaihtoehdoista
jäi kehittämispäivässä varsin vähäiseksi, sai
opiskelijoiden malli varovaisten arvioiden
mukaan eniten kannatusta. Lisäksi malli sai
kannatusta laaja-alaisesti biologian kentällä
niin molekyyli- kuin ekologiapuolelta. Hallinnon uudistuksen opetustyöryhmä jatkaa
työskentelyään kehittämispäivissä saamiensa mallien ja palautteen perusteella aina juhannuksen korville saakka. Biotieteellisen
tiedekunnan koulutusohjelmarakenteesta on
tarkoitus päättää tiedekuntaneuvostossa ensi
syksyn alussa.

Ympäristötieteiden laitokseen
tulossa kolme koulutusohjelmaa
Tiedekunnan opetuksen kehittämispäivässä
esiteltiin kolme vaihtoehtoista mallia tulevan
ympäristötieteiden laitoksen koulutusohjelmiksi. Professori Rauni Strömmer ehdotti
mallia, jossa ympäristötieteiden kaikkiin pääaineisiin (akvaattiset tieteet, ympäristöbiologia, ympäristönsuojelutiede ja ympäristöekologia) tulisi yhteinen sisäänotto ja kanditaatin
opinnot. Erikoistuminen maisterivaiheeseen
tapahtuisi vasta maisterivaiheessa.
Professori Jukka Horppila ja myöhemmin opiskelijoiden edustaja Niklas Virkkala esittelivät
mallit, joissa ympäristötieteiden laitoksessa
olisi kolme koulutusohjelmaa. Horppilan mallissa koulutusohjelmat olisivat akvaattisten
tieteiden koulutusohjelma, ympäristöbiologian- ja ekologian koulutusohjelma ja ympäristönsuojelutieteen koulutusohjelma. Niklas
Virkkala esitti mallia, jossa ympäristönsuojelutiede ja ympäristöbiologia olisivat samassa
koulutusohjelmassa. Muita koulutusohjelmia
olisivat akvaattisten tieteiden koulutusohjelma ja ympäristöekologian koulutusohjelma.
Vaikka ympäristötieteiden laitoksen eri koulutusohjelmamallien toimivuudesta päästiin
kehittämispäivässä puhumaan ainoastaan pikaisesti, sai molemmat kolmen koulutusohjelman mallit enemmän kannatusta kuin Strömmerin esittämä yhden sisäänoton malli.

Ainejärjestöt vaativat kannanotossaan
hiekkalaatikkoajattelusta luopumista:
- Pääaineiden itsekkään oman edun tavoittelun on loputtava ja on
ryhdyttävä ajattelemaan bio- ja ympäristötieteiden kokonaisetua
- Tiedekunnan ja laitoksen sisälle ei saa luoda enempää keinotekoisia rajaaitoja

- Opiskelijoiden motivaatio on turvattava vapaalla liikkuvuudella
pääaineiden välillä jatkossakin

- Koulutusohjelmarakenteet on suunniteltava opetuksen ehdoilla ja
pitkäjänteisesti
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Helix harrastaa

Ryhmäliikuntaa:

Jooga ja Chiball
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Tekst

i:

Nalle

Penti

nmik

Kuvat:

ko

Mikael

hietal

a

Helixin pojat pääsevät uudelle
metafyysiselle tasolle.
On kevään ensimmäisiä aurinkoisia päiviä.
Odottelen Mikaelia yliopiston päärakennuksen edessä. Vatsassa on kokonainen täpläverkkoperhosten metapopulaatio. Jännittää
enemmän kuin proseminaariesityksen pitäminen. Mistä on oikein kyse? Palataanpa muutama viikko taaksepäin.
Olen viettänyt suurimman osan keväästäni
Kumpulanmäellä, enkä ole täysin perillä Viikin kerhohuoneen päivän puheenaiheista.
Pahaa aavistamatta kävelen suoraan kertsin
keskelle ja istun vapaana olevaan tuoliin.
Tuntuu hyvältä olla taas Viikissä, mutta ei
kauaa. Olen helppo saalis. Anni ja Kaisa hyökkäävät molemmilta suunnilta, ja ennen kuin
huomaankaan olen lupautunut kirjoittamaan
artikkelin Yliopistoliikunnan tarjoamista ryhmäliikuntatunneista. Päästyäni pois pedon kidasta tajuan, että tähän en pysty yksin. Tiedän
tasan tarkkaan kenelle soitan - Mikael ei voi
kieltäytyä.
Vihdoin olemme saaneet aikataulumme sopimaan ja varaus Yliopistoliikunnan nettipalvelun kautta on tehty. Valittu liikuntamuoto on
Chiball, paikkana keskustakampus. Chiball
on 1990-luvulla Australiassa kehitetty kehon
ja mielen harmoniaa, tasapainoa sekä hyvinvointia kehittävä laji. Sen liikkeet pohjautuvat
joogaan, pilatekseen ja Feldenkraisiin, tuoksut
ja värit taas kiinalaiseen lääketieteeseen. Liikkeet ovat kaikentasoisille, joten kokeilemisen
kynnys on matala.
Mikael saapuu paikalle ja kävelemme päättäväisesti Yliopistoliikunnan ovesta sisään. Saavumme aulaan ja näytämme opiskelijakorttia
lukijalaitteelle. Mitä ihmettä? Listassa ei todel-

lakaan ole vaihtoehtona Chiball-tuntia, vaan
squashista ja bodypumpista afrotanssiin. Yritämme uudelleen tuloksetta. On pakko nöyrtyä ja mennä infotiskille kysymään. Keskustelu menee jotakuinkin näin:
Nalle: ”Krhm.. Anteeksi, me oltiin varattu
Chiball seitsemäksi, eikä tossa laitteessa oo
sellasta vaihtoehtoa?”
Infotiskin neiti: ”Siis, ymmärsinkö minä nyt
oikein? TE olette varanneet salin, jotta voitte
KAHDESTAAN harrastaa CHIBALLia?”
Nalle: ”E-ei ei ei. Piti olla ryhmäliikuntaa”
(Tässä vaiheessa oman naamarin punaisuusaste oli ehkä 9½.)
Lopulta selviää, että Porthaniassa on peilisali, jossa tunti järjestetään. Löydämme oikeaan
paikkaan ja valmistaudumme ensimmäiseen
Chiball-tuntiimme. Mikael pukee bandanansa
päähän ja yritämme jutella niitä näitä, mutta
ajatukset pyörivät tulevassa. Aulaan kerääntyy ihmisiä, eikä tietenkään yhtään miestä.
Vihdoin pääsemme saliin ja ohjaaja levittää
kuusi laatikkoa erivärisiä tyhjiä kumipalloja eteemme. Valitsemme pallot: Mikael ottaa
oranssin appelsiinilta tuoksuvan pallon, jonka
on tarkoitus luoda itsevarmuutta ja elämänkipinää. Itselleni löydän sinisen katajantuoksuisen pallon, joka ohjeen mukaan lievittää
stressiä ja väsymystä sekä luo motivaatiota.
Asetumme eturiviin ohjaajan nenän eteen
odottamaan. Ohjaaja pyytää ensikertalaisia
nostamaan käden ylös ja neuvoo kuinka tyhjä
chipallo täytetään. On helpottavaa huomata,
ettemme ole ainoita ensikertalaisia. Tunti alkaa.
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”The goal of yoga may range from
improving health to achieving Moksha.
Within the monist schools of Advaita
Vedanta and Shaivism the goal of yoga
takes the form of Moksha, which is
liberation from all worldly suffering and
the cycle of birth and death, at which point
there is a realisation of identity with the
Supreme Brahman. In the Mahabharata,
the goal of yoga is variously described as
entering the world of Brahma, as Brahman
For the bhakti schools of Vaishnavism,
bhakti or service to Svayam bhagavan
itself may be the ultimate goal of the yoga
process, where the goal is to enjoy an
eternal relationship with Vishnu.”
~ Wikipedia

Aluksi teemme muutamia helppoja liikeratoja,
lähinnä pyöritämme palloa käsillämme ohjaajan neuvoessa oikeaa hengitysrytmiä. Sitten
tempo kohoaa ja teemme sykettä nostattavia
liikesarjoja, joista parhaiten mieleen jäävät
jousimies, pääsky ja tietenkin suosikkimme
puuliike. Puuliikkeessä pallosta pidetään kaksin käsin kiinni ja sitä lähdetään nostamaan
vartalon pystyakselin suuntaisesti alhaalta ylös pään päälle. Samalla on muistettava
hengittää voimakkaasti sisään. Pallon ollessa
suorilla käsillä pään päällä, alkaa puu heilua
tuulessa ja palloa viedään puolelta toiselle
samalla uloshengittäen. Juuri kun ensimmäinen hikipisara on tiivistymässä iholle, tunnin
aerobinen osuus loppuu ja siirrymme matolle
vahvistamaan vatsalihaksiamme. Jokaista liikettä tehtäessä ohjaaja painottaa, kuinka juuri
tämä liike vahvistaa syviä vatsalihaksia sekä
lantiopohjan lihaksia. Alan ymmärtää, miksi
muita miehiä ei juuri näy. Lopuksi vain makaamme matolla ja leikimme olevamme marionettinukkeja. Tunti loppuu.
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Tunnin jälkeen olo on rento ja mieli korkealla. En tiedä johtuuko se Chiballista vaiko siitä,
että tehtävämme on ohi. Voimme kuitenkin
vilpittömästi suositella Chiballia kaikille, jotka toivovat pääsevänsä irti arjen kiireistä ja
stressistä. Kovemmallekin treenaajalle Chiball
voisi sopia hyvin rentoutukseksi muutaman
tunnin kuntosalitreenin päätteeksi.
Päätimme Mikaelin kanssa hankkia oikein
perusteellisen taustamateriaalin Chiballista,
joten innokkaina varasimme paikat seuraavan
sunnuntain ryhmästä. Kynnys tähän oli huomattavasti matalampi kuin edellisellä kerralla. Olimmehan nimenneet itsemme leikkisästi
Chiball-mestareiksi. Sunnuntai kääntyi kohti
iltaa ja päätin mennä jo hieman etukäteen kuntoilemaan kuntosalin puolelle, sillä kokeneena
kävijänä tiesin, ettei Chiball ole fyysisesti kovin rankkaa. Tunti oli alkamassa, eikä osanotto ollut kovin suuri. Mikaelin ja minun lisäksi
paikalla oli noin 10 muuta ja joukossa oli yksi
mieskin! Olo tuntui melkein kotoisalta, ehkä
muutkin miehet ovat innostuneet Chiballista.

Tunti alkoi, mutta tällä kertaa ohjaaja ei jakanutkaan meille tuttuja tuoksuvia palloja, vaan
ihmeelliset kangasremmit. Pettymys oli suuri,
kun tajusimme ilmoittautuneemme vahingossa joogatunnille. Vetäydyimme takariviin
pois tuiman joogaopettajan katseista. Tunnin
aiheena oli luonnollisesti takareisien venyttäminen, jota varten apuremmit jaettiin. Tässä vaiheessa kaduin niitä kaikkia kertoja kun
olen jättänyt venyttelemättä.
Jooga oli huomattavasti haastavampaa kuin
leikkisä Chiball. Asanoihin täytyi todella keskittyä ja jopa oikeassa asennossa seisomisesta tuli hiki. Liikkeet olivat välillä tuskallisen
hitaita eikä Mikaelkaan näyttänyt pysyvän
paikoillaan. Vaihdoimme irvistäviä katseita,
kun opettaja tuli korjaamaan asentojamme.
Tunnin aikana ehdimme tehdä viisi eri liikettä
ja lopussa mukavan rentoutuksen. Kun tunti
loppui, olo oli yllättävän vetreä ja pirteä. Kaikenkaikkiaan joogasta jäi hyvä maku suuhun.
Edes piinalliset takareisivenytykset eivät pilanneet loppufiilistä. Muutama kerta joogaa ja
voin unohtaa entisen lempinimeni (hidas mutta kankea). Joogatunnin huonona puolena on
Yliopistoliikunnan rajoittama yhden tunnin
kesto. Kunnon joogasessioon vaaditaan puolitoista tuntia, jottei missään vaiheessa tule liian
kiire. Lisäksi alkulämmittelyyn ja loppurentoutukseen pitää varata riittävästi aikaa.

Chiball:
keskiviikkoisin 17.15-18.15 Porthania,
Musiikkiliikuntasali
joka toinen sunnuntai 19.00-20.00 Kumpulan liikuntakeskus, Musiikkiliikuntasali

Jooga:
torstaisin 8.30-10.00 Porthania, Musiikkiliikuntasali
joka toinen sunnuntai 19.00-20.00 Kumpulan liikuntakeskus, Musiikkiliikuntasali

Lisää

ryhmäliikuntaa:

http://yliopistoliikunta.helsinki.fi/yol/
web/fi/sport/ryhma.do
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Tohtori
tietää
Mitä

olet aina halunnut tietää liittyen

tieteeseen, rakkauteen tai vaikkapa
politiikkaan?

Kysy

tohtorilta!

Lähetä

kysymyksesi osoitteessa: http://etax.
org.helsinki.fi/vr-tohtori.php

M

iksi juuri miehet näyttävät usein
tärisyttävän jalkojaansa hermostuneesti
ylös
alas
esimerkiksi
luennoilla
istuessaan? Se on välillä häiritsevää.

Nimim. penkkirivin tärisemiseen kyllästynyt
Tohtori Teddy: Se ON sekä häiritsevää että
sukupuolisidonnaista, eikä kyseinen pakkoliikkeisyys näytä rajoittuvan luentoihin tai jalkoihin. On ymmärrettävää, että yläasteikäinen
wanna be –rumpali naputtaa joka hemmetin
pintaa josta lähtee ääni, mutta yliopisto-opiskelijan pitäisi jo tajuta, mikä on siistii ja mikä
noloo. Hämmästyttävintä asiassa on, että kyseiset raggarit harvemmin tiedostavat tekevänsä mitään erikoista. Vastauksena itse kysymykseen: niillä on joko vaikee äitisuhde, liikaa
testosteronia tai ne ei vaan osaa.

P

arahin Tohtori Teddy. Olemme kollegoidemme
kanssa pohtineet käänteisosmoosiveden
myrkyllisyyttä. Koska emme löytäneet
kemikaalikorttia vedelle, emme tiedä edes
veden LD50-arvoa. Jos siis oletetaan seuraavaa:
suostutellaan kertsiltä ihminen X ryhtymään
totaaliselle KOV-dieetille. Kuoleeko hän ensin
ravinnonpuutteeseen,
ruoansulatuselimistön
solujen lyysautumiseen vaiko kenties munuaisten
pettämiseen? Voiko käänteisosmoosivettä juoda
janon yllättäessä, kun labraan ei muita eväitä
saa tuoda?
Nimim. Pertsa Perustyöt
Tohtori Teddy: Ette ole ainoita käänteisosmoosiveden myrkyllisyyttä pohtineita, joskin
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virallisen LD50-arvon määrittämistä on pidetty merkityksettömänä sen suuruuden vuoksi
(LD50 tosin laskee huomattavasti, kun tarkastellaan kuolettavaa annosta hengitettynä).
Vedelle muuten löytyy kemikaalikortti, jossa
LD50>90ml/kg, mikä tarkoittaa että tämän
enempää ei ole koerottaan saatu pumpattua. Täytyy muistaa myös se, että tavallinenkin juomavesi voi aiheuttaa yliannosteltuna
jopa kuoleman; vähän aikaa sitten uutisoitiin
eräästä brittimiehestä, joka ei halunnut ottaa
ienkipuihinsa särkylääkkettä sen epäterveellisyyden vuoksi vaan päätti lievittää kipua
juomalla kymmeniä tuoppeja viileää vettä.
Ienkivut kyllä loppuivat kyseiseltä mieheltä
lopullisesti, sillä elimistön nestetasapainon
häiriintyminen sai aikaan kuolemaan johtaneen turvotuksen aivoissa. Samanlaisia tapauksia on raportioitu muualtakin maailmasta
esim. vedenjuontikilpailujen yhteydessä.
Kuolinnopeus KOV-dieetillä riippuu paljon
juontinopeudesta ja ravitsemustilanteesta.
Riittävän hitaasti juodessaan henkilö X ehtii
virtsata suurimman osan ylimääräisestä vedestä pois, menettäen tosin vähitellen olennaisia ioneja. Loppujen lopuksi KOV-dieetti
johtanee samoihin tuloksiin kuin tavallisen
juomaveden yliannostus: elimistön neste- ja
ionitasapainon järkkyessä seuraa vatsakipuja,
lihaskramppeja sekä nesteen kertymistä aivoihin. Oireista viimeinen antanee henkilölle
X viimeisen niitin, eikä nälkään nääntymistä
tarvitse jäädä odottamaan. Lasillisen käänteisomoosivettä voi toki juoda janon yllättäessä,
mutta kovin montaa kertaa en suosittelisi tätä
temppua toistamaan.

"sanottua"
ntateisku
hän yh
ä
v
n
ä
i
n
men
ä ois
voisin
”Jos m
vaan
i, mä
p
ä oon
m
M
e
s
.
o
n
a
a
k
tiet
u
uria
m
u
rrä s
ikkaan
ä ymmä
k
politi
n
e
i
.”
naiiv
a
talous
vähän
iinku itaja” Koskel
n
a
j
u
o
h
n
jutt
e
d
u
lo
Minna

o mitään
kandis o
sitä
”Ei mun
Mä luin
keesti.
i
o
nasin
ä
i
ä
e
n
m
n
jä
ällä ja
v
i
ä
p
a
t
l
eilen i
.”
ä
nukahtaa
etkisest
ämänh
Tea K. t
östään
y
t
n
ä
m
ä
el

”ta

”Helsi
ngistä
pitkä
Lahtee
matka
n on y
kuin L
h
avaruu
ahdest tä
teen.”
a
Jarmo

”Kemi
a
jokav n laitos
uotis
on si
saanu
e
t mar en tapaa is
miele
ns
kkino
n
itua a
Antti kiintoi
itsen
se
sä
Esit Lahdenpe ksi.”
isle

Sa
tiedek arikivi ty
pi
un
ongelm tamme hall stää
innoll
ia
i

sia

rä, l
ehdes

sä

hat
es t ion!”
n
o
m
t
a
fero reac
elev
ing mical oukutt
d
u
l
h
e
”Inc e a ch noksen
i
caus oo-ma
lsää. Ku ei
”No ääh, ihan ty
rtsiä, meil on
ke
meil oo mitään
vaan rakennus.”

p
Sham lause
u
k
s
i

Hietala kertoo
Mikael ”Kylteri”
ta tilanteesta.
os
on
hu
ä
ns
järjestö

”Viiki
ss
edelly ä on kaikk
i
tykset
.
menest
y tutk Jos täällä
ijana
e
perimä
niin v i
ss
ika on
Kai Ka ä, ei ympä
il
r
Viikis a huipputu istössä.”
tkimu
sä
ksesta

elm
Sym
i en biontti VR-kokou
nen
VR:ä ilmestyy ksessa,
ä
aina

juur

”

yyn!
ne sänk
naa tän
u
m
ä
t
i
”Nyt s nen avautuu
yhö
sella
M. Pö
n Ahvik
peistaa
aamutar

eja!
ä kasv
n näit
o
ä
”
l
.
l
.
ää
uja.
”Hei t
i lint ntyy
ää onk
e
n
m
m
u
ä
k
h
i
E
n
ikäine
e
Yläast
a
useoss
eläinm

”Sok
o
vähä ksen 3+1
n en
päiv
n
päiv
iä.” en Stock ääki tul
an H
Lina
ullu ee
ja
miks Munsterh
i
j

”Norj
a
löytä n kansant
ervey
nyt e
sl
lapse
sta, kolibakte aitos on
eria
jotka
eri p
ko
u
o
aikan olilla ma vat sair lmesta
astun
ata t
a. La
ee
ä
itos
bakte
varoi män vuode t
er
n
ttaak
Metro in leviä
-leht
n
m
i 27. isestä.
”
3.

Next fall
nothing will be the same

Supercoil

