
Indikaattori
3/2011



Pääkirjoitus

Tämä pääkirjoitus meinasi alkaa kuluneella, 
lievästi kaksimielisellä syksyyn liittyvällä sanon-
nalla, mutta vältinpäs sen näin ovelasti. En siksi, 
että kaksimielisyydessä olisi mitään pahaa, vaan 
siksi, että sanonta oli myös lievästi negatiivissävyt-
teinen ja haluan mieluummin sanoa: Syksy on 
kivaa aikaa! Kesällä töihin oli pakko herätä, mut-
ta ihan joka aamuluennolle ei onneksi ole pakko 
mennä. Opiskelu ei myöskään ala liian rankasti, 
jos ottaa jonkun jo viime syksyltä tutun ja turval-
lisen kurssin (kuten allekirjoittanut). 

Virtaa syksyyn voi hakea esimerkiksi killan liii-
kuntavuoroilta – mutta onneksi legendaaristakin 
legendaarisempi syysretki järjestetään vain kerran 
vuodessa (lue henkiinjääneen tarina sivulta x). 
Kirjaston huilitilasta löytyy myös kirkasvalolamp-
pu, jos pimeys meinaa todella väsyttää. Viikolla 44 
järjestettävästä hyvinvointiviikostakin voi myös 
saada  iloa arkeen – vähintään niistä YO-kunnan 
pullista.

Jos valon väheneminen meinaakin väsyttää, älä ain-
akaan nuku syksyn edarivaaleissa! Äänestämällä 
ehdokasta, jonka arvot ovat lähellä omiasi, var-
mistat itsellesi tärkeiden asioiden ajamisen 
edustajistossa (ja fuksit saavat äänestämisestä 
pisteitäkin). Syksy on muutenkin vaikuttamisen aikaa: killan hallitus vaihtuu, ja kuka tahansa kiltalainen voi 
asettua ehdolle ensi vuoden kiltatoimijaksi. Lue PJ:mme Karon tervehdyksestä, miksi kiltatoimintaan kannat-
taa lähteä, äläkä tuomitse tapahtumaa (kähmintäsauna) nimen perusteella.

Jaksamista siis syksyysi <3

Silja
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ZAU 

Olipas kiwa palata taas Herwannan hulinoihin poru-
koiden ja tehtaan nurkissa vietetyn kesän jälkeen! Mutta 
mitäs syksy tuo tullessaan? 

Koulutussaralla elämme sekavien suunnitelmien aikaa; 
valtion tavoitteiden vuoksi koulutusjärjestelyjä uudis-
tetaan meidänkin yliopistossamme.  Uusi koulutusrakenne 
on tarkoitus olla voimassa jo kevään 2013 hauissa, mutta 
selvää suunnitelmaa ei näytä vielä olevan. Esimerkiksi 
hallopedit koittavat tuoda opiskelijoiden kantaa päätök-
sentekoon. Toivottavasti saataisiin luotua jotain järkevää 
ja kestävää eikä mennä perse edellä puuhun mm. nopean 
aikataulun vuoksi. 

Uudistus saa miettimään myös kiltojen tulevaisuutta.  
Mitä käy killalle jonka koulutusohjelman varsinainen 
sisäänotto loppuu? Kannattaa miettiä onko toimivaksi 
todettu kiltamuotomme paras mahdollinen ja voisiko 
uudistusta ajatella mahdollisuutena muuttua parem-
maksi. Voimme luoda kenties jotain toimivampaa, uutta 
ja yhteistä, unohtamatta vanhoja raameja, jotka nekin 
voivat saada uudistuksen myötä lisää tuulta purjeisiinsa 
(esim. fuksi- ja ammattiainekerhotoiminta).  Pakkolak-
kauttamista tai –perustamista tuskin tehdään, vaan uudet 
kuviot muodostuvat tarpeesta ja hakeutuvat parhaimpaan muotoonsa. Tärkeissä asioissa on saatava kantamme 
kuuluviin, mutta pieniin asioihin ei kannata takertua. Olkaahan siis aktiivisia.

Sitten aiheesta toiseen.. 

Vaikka syksy vasta lähti käyntiin, alkaa vuoden loppu jo häämöttää ja on uuden hallituksen kähminnän aika! 
Luet nyt kiltamme lehteä, mutta mikset voisi myös tehdä sitä! Noo mitä intoa siitä muka olisi? Kiltatoiminta on 
palkitsevaa, koska sinä ja kaverisi pääsette itse nauttimaan työnne tuloksista. Siinä myös oppii työelämänkin 
kannalta tarpeellisia taitoja, kuten yhdessä toimimista ja yhdistyksen pyörittämistä. Lisäksi sinulle avartuu 
paremmin myös killan ulkopuoliset kuviot ja pääset nauttimaan hallitustoimijoiden yhteisistä iloista esim. kil-
tojen sitseillä. Killassa on hallitus- ja toimaripestejä laidasta laitaan, joten sopiva luulisi löytyvän niin fuksille 
kuin kähmylle, lukutoukalle tai bilettäjälle. Eikä aina merkkaa niinkään se pesti, vaan se mihinkä sen kautta 
pääsee sisälle. 

Paljon saatiin mielestäni viime keväänä aikaan ja paljon on tulossa. Kakskymppiset lähestyy! YKIn teini-iän 
päättyminen tuo mukanaan mm. juhlavuoteen liittyviä kiltaa hehkuttavia projekteja ja tempauksia. 

Tulipas asiattoman asiallinen PJ-palsta, joten lopuksi Tamppi-vitsi: 
”Oluen paneminen on tarkkaa puuhaa. Pitää varoa ettei lasipullo hajoa tai tölkki viillä.” hehz.

YKI-talvea odottelemaan, 
<3 PJ-Karo
Ps. Muistakaa ottaa yhteyttä hallitukseen, jos mielessä on jotain mikä ehkä mahdollisesti kannattaisi jakaa 
myös meidän kanssa!

Kuva: Jussi Punamäki



Herkkuwiinifestarit

Külttüüri on hieno asia ja sitä harrastavat hienot ihmiset. Ei siis ihme, että parhaat, suorastaan hienoimmat, 
osat külttüürista olivat jälleen saapuneet kampusalueellemme.

Puhe on tietysti HerkkuWiiniFestareista, jotka nautiskeltiin läpi suorastaan raittiissa syksyisessä ulkoilmassa, 
Sähkötalon sisäpihalla 28.9. Teekkarit olivat kerrankin saaneet tarpeekseen ja panneet mitä moninaisempia 
wiinejä toistensa ja itsensä maisteltaviksi. Kirjo ulottuikin tänä vuonna todella laajaksi, ääripäinä varmastikin 
ollen INTO:n hennon hunajainen SimaWiini ja YKI:n oman touhumiehen TeBon henkilökohtainen lahja fes-
tareille; ronski ChiliWiini!

HerkkuWiiniFestareita ollaan vietetty jo ammoisista ajoista lähtien. Kysyttäessä Skillan Sähköpaimen, Riku, 
kertoo nähneensä ensimmäisten kirjallisten mainintojen ajoittuvan noin 1880-luvulle. Perinteet ovat pitkät 
ja niitä kunnioitetaan vuodesta toiseen. Mutta ainakin yksi asia, joka näillä Festareilla ei ole vuosien saatossa 
päässyt vanhenemaan on itse wiini. Ja hyvä niin, mitä sitä hyvää säilömään, kuten mainoslause telkkarista ka-
jahtaa.

Kuten sanottu, Wiinien laatu- ja makukirjo olivat allekirjoittaneen Festarikokemuksia peilaten laajimmat 
moneen vuoteen. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että YKIn voidaan katsoa edustaneen kym-
menien eri Wiinien voimin! Killan virallinen KaWiaisWalkkari, tutor-Smapsan ja Nössö-Nissen Hedelmä-
pommiWiini ja Tebon ChiliWiini mahtuivat vielä samalle pöydälle ja vangitsivat Festariväen sydämet, Fuk-
si-Tuuren keitokset, 7 kappaletta WuosikertaWiinejä, löytyivät toiselta puolelta sisäpihaa, KoRK:n pöydän 
vierestä, mutta kilpailun mustahevonen odotti vielä varjoissaan, koristemarjapuun alla. Tämän toisen vuoden 
YKIläisen maisterivaiheen opiskelijan Omena-RaparperiWiini tulisi nimittäin vielä räjäyttämään koko potin!

HerkkuWiiniFestarit rynnistivät käyntiin kello 13, eikä aikaakaan kun Festariväki ja itse näytteilleasettajat 
olivat jo unohtaneet ajoittain puuskaiseksi yltyneen tuulen. Tunnelma lämpeni sisältä ulospäin, kuten hienon 
külttüürin tuotoksen sopiikin tilannetta parantaa. Iloisesti hymyilevät ihmiset nauttivat ranskalaistyylisestä 
seitin ohuesta iltapäiväolotilastaan ja Etelä-Eurooppalaistuivat silmissä. Hyviä kysymyksiä ja syväluotaavia an-
alyysejä Wiineistä olisi voinut kysyä keneltä tahansa. Ansaitun osansa huomiosta ja ilmapiirin lämpenemisestä 
sai toki myös YKIn pöytä ja Wiinit.

Lopulta oli tuomareiden kierroksen aika. Moneen kertaan harjoittelemani mainoslause KarWiaisWalkkari-
tynnyrin takaa upposi tuomaristoon ja tunnelmaa luomaan hankitut viinirypäleet ja suolakeksit tuorejuusto-
levitteineen selvästi tekivät tehtävänsä. Hedelmäinen kulaus Smapsan ja Nissen Wiinistä ja jälkiruoaksi tujaus 
TeBon ChiliWiiniä jättivät tuomaristoon lähtemättömän vaikutuksen - ainakin chili lämmitteli heitä varmasti 
kierroksensa loppuun asti!

Piinallisen odottelun jälkeen oli palkintojenjaon aika. Kunniamaininnan saivat TVIK näytteillepanosta ja Skilta 
Festareiden ainoasta fuksien tekemästä Wiinistä - ilmeisesti YKIn Fuksi-Tuuren otteet olivat olleet niin vaku-
uttavat, että häntä oli erehdytty luulemaan jo kosken kokeneeksi teekkariksi... No seitsemän WuosikertaWiinin 
arsenaali saa kyllä arvostusta osakseen keneltä tahansa! Juuri kun emme enää uskoneet tuomariston koskaan 
pääsevän asiaan; he olivat hidastelleet kuin itse HerkkuWiiniFestareista kertova Indikaattori-juttu konsanaan; 
kuului megafonista ilosanomaa: YKI oli voittanut 3. sijan!! Itsepoimitut karWiaiset, hedelmien puristelu, chi-
lin kasvatus, viikkojen paneminen, sakeutus, lappoaminen, kirkastus, toinen lappoaminen, mainospuheet ja 
lahjonta olivat tuottaneet tulosta!

Tuomaristo ei toki ollut vielä lopettanut YKIläisten ylistämistä, sillä toiseksi jääneen, jonkun random-wiinin, 
palkitsemisen jälkeen oli vuorossa vielä koko HerkkuWiiniFestareiden voittajan julistaminen. Ja niinhän siinä 
kävi kuten arvata saattoi! Maisterivaiheen YKIläinen Pekka vaimonsa Emilian, joka puolestaan on 1. vuoden 
maisterivaiheen opiskelija YKIllä, kanssa voittivat KotiWiinillään Festarit! Taivas varjele, mistä tätä kunniaa ja 
glooriaa tulee!



Kokonaisuudessaan Herkkuwiinifestarit eivät paremmin olisi voineet mennä. Vaikka toinen sija jäikin vielä 
valloittamatta ja olkoonkin että Pekan ja Emilian voitto oli enemmänkin henkilökohtainen kuin killan oma, 
voimme me YKIläiset olla suorituksestamme ylpeitä. Omalta osaltani kiitos vielä kaikille asianomaisille avusta, 
välineistä ja neuvoista! Innostutaan yhdessä HerkkuWiineistä jälleen ensi syksynä ja edustetaan rakasta kil-
taamme useilla eri Wiinivaihtoehdoilla!

Henri Ruuskanen - YKIn fuksitoimari ja KarWiaisWalkkarinpanija 

YKIn KarWiaisWalkkari
Alkuun kielellä keveästi tanssahteleva nuori neito kypsyy nopeasti siirtyessään kohti takavokaaleja. Maku vo-
imistuu ja neidon hapuilevat otteet kehittyvät puumanaisen varmaksi otteeksi, puristaen kitapurjetta tottuneen 
lypsäjän kourin. Suutuntuma huipentuu tämän, jo kypsään ikään ehtineen, rouvan vaativaan suudelmaan, joka 
lämmittää vielä tovin, kuin kutsuen seuraavaan siemaukseen.

Makunsa Walkkari saa kotikodin takapihalta poimituista luomukarviaisista, joita on käytetty tekniikan C-
tornin huipulla lähes 4 viikon ajan. Kun vertaillaan wiinin kypsyysastetta, ei tämän neidon voittanutta liene. 
Nuorten neitojen, tahi sitten varttuneempien naisten, lukuja ei pidä kysellä ääneen, mutta valistuneet veik-
kaukset osuvat, noin 16 % alk. pitoisuuteen. Tämän tosin huomaa jokainen, joka kyseessä olevan neidon kans-
sa tanssiin lähtee.

”YKIn KarWiaisWalkkari on todellinen oodi sadonkorjuulle ja wiineille kaikkialla. Se puhdistaa makupaletin 
vieden kielen mennessään. Kunpa tuotantoa laajennettaisiin ja sitä saisi jokaisesta alan erikoisliikkeestä”     
–Essi Avellan, viiniasiantuntija, MW( Master of Wine).

”Ennen olut oli ainoa käymistuote minulle. Kokeiltuani KarWiaisWalkkaria, en ole enää muuta juonutkaan” 
–Laitilan Kukko, Olut-ikoni.



Humanistina teekkarisitseillä
Humanistin osa ei ole aina helppo – ei ainakaan, jos on lupautunut mukaan sitseille, jossa kaikki muut osanot-
tajat ovat teekkareita. Erityisen rankka humanistin osa lienee tässä tilanteessa ; kun satun olemaan Turusta ja 
sitsit pidetään Tampereella (anteeksi, siis Hervannassa). Stereotypioiden paino, tiedättehän. 

Tuskin siis on yllättävää, että sitsien lähetessä tunsin oloni yhä hermostuneemmaksi ja hermostuneemmaksi. 
Muistan hyvin sen ulkopuolisuuden tunteen, jonka koin saapuessani sitseille ja yritellessäni peitellä yliopis-
tollista suuntautumistani kuin kuin jotain häpeällistä tahraa henkilöhistoriassani (mitä se ei tietenkään ole, 
eihän?)

Istuin siis alas hermostuneena ja tietoisempana humanismistani kuin koskaan ennen... yrittäen samalla olla 
niin vähän humanisti kuin mahdollista. Mutta tietenkin jouduin paljastamaan itseni heti aluksi, koska suurin 
osa ympärilläni istuvista henkilöistä ei minua tuntenut. Odotin dissausta, odotin ilkeitä kommentteja hyödyt-
tömistä tutkimuksista, köyhyydestä, surkeasta työtilanteesta, ja etenkin odotin ihmetteleviä katseita miksi 
opiskelin jotain niin kummallista :  alaa, jolla ei ole mitään tekemistä virtausopin tai muun yleishyödyllisen 
tiedon kanssa. Yllättäen pöytäseurueessa vaikutettiin pahimmillaankin vain kohteliaan kiinnostuneilta. Päätin, 
että voin siis huokaista helpotuksesta ja keskittyä olennaiseen, eli juomiseen.

Opin pian sen, että teekkarisitseillä ei ainakaan tarvitse olla kuivin suin. Ei tietenkään myöskään millään muil-
lakaan sitseillä tässä maailmankaikkeudessa, ja tunnen useita humanisteja – itseni mukaan lukien – joiden 
tapana ei ole ainakaan sylkeä lasiin so to speak, mutta väittäisin, että teekkareiden juomatavat painivat aivan 
omassa sarjassaan ; heille se tuntuu olevan lähinnä l’art de vivre, taiteenlaji muiden joukossa. Ainakin näillä 
sitseillä tarjoiltiin juomana vain raakaa viinaa.

En muista olleeni koskaan niin humalassa kuin tuona iltana, ellen sitten eräillä toisilla sitseillä, joilla olin tar-
joilijana ja päädyin juomaan loppuillasta kaikki pullonpohjat keittiön puolella. Valitettavasti – muistikuvien 
hämäryydestä johtuen – en siis kykene analysoimaan kovin tarkasti sitsien kulkua, sen varmastikin gourmet-
tasoisia ruokia ja sitsilaulujen hienoisia eroja Turun vastaaviin verrattuna. Sen verran voin kuitenkin sanoa, 
että vaikka sitsit varmasti noudattelevat pääpiirteissään samaa kaavaa ympäri Suomen, myös eroja löytyi : yksi 
hienous, jonka mielelläni myös ottaisin oman tiedekuntani ohjelmistoon oli saunominen illan aikana. Mainit-
semisen arvoinen ero on kenties myös sukupuolijakauma : oma ainejärjestöni (tarkoittaa siis samaa asiaa kuin 
”kilta”) on lähes sataprosenttisesti naisvaltainen ja ikuinen päänvaiva meille humanisteille onkin löytää miese-
dustusta sitseillemme.

Kaiken kaikkiaan ensimmäiset (ja toivottavasti ei ainakaan viimeiset!) teekkarisitsini olivat oikein onnistuneet 
ja hauskat (kaikkien niiden hatarien muistikuvien perusteella ainakin). Seuraavana aamuna heräsin krapulai-
sena ja onnellisena. Kun pääsin peilin eteen, huomasin rintaani tussilla piirretyn punaisen sydämen ; hyväk-
syvä rakkauden ele pienelle humanistille tamperelaisilta teekkareilta.     

Carla-Sans le Pantalon



Gourmetruokaa opiskelijabudjetilla
Vuoden ensimmäisessä numerossa alkanut juttusarja “Gourmetruokaa opiskelijabudjetilla” jatkuu! Aiemmin 
esiteltiin opiskelijaruokien mihin tahansa vuorokaudenaikaan maistuva klassikko puuro, mutta tässä numer-
ossa päästään jo vaikeamman ruokalajin pariin: opettelemme valmistamaan perinteisesti haastavaksi koettua 
kalaa, sekä urheilulliseen elämäntapaan sopivaa ravinteikasta välipalaa.

Perunat ja kalapuikot (vaikeusaste 3/5)
Esivalmistelut: Osta halpoja perunoita (mutta ei niitä jauhoisimpia). Osta Rainbow- tai muun vastaavan hal-
pisbrändin kalapuikkoja. Jos kuun neljäs päivä on ollut hiljattain, osta myös ruokakermaa.

Valmistus: Pese ja keitä perunat. Jos haluat oikein hifistellä, kuori ne. Paista kalapuikot mieluiten jossain ras-
vassa kunnes ne ovat hieman rapeanruskeita, ja kaada ruokakerma joukkoon. Mausta valkopippurilla, suolalla 
ja muilla kaapista löytyvillä mausteilla. Nauti mieluiten lautaselta, hyvässä seurassa tai vain itseksesi. Vetää 
vertoja jopa Juveneksen kuuluisalle Pagnasiuskalalle!

Juomasuositus: Perinteinen hookaksoo. Erittäin edullinen, raikas ja neutraali ruokajuoma. Runsas juominen 
on erityisen tarpeellista, jos et ole käyttänyt kermaa ja kalapuikkojen kuoret tarttuvat kitalakeen.

Rahkaa ananaksella (vaikeusaste 1/5)
Esivalmistelut: Osta halvinta maitorahkaa, tai jos on varaa, Ehrmannia (tässä tapauksessa hinta ja laatu kor-
reloivat). Osta myös ananasmurskaa tai ananaspaloja. Löydä kaapista mausteita (toimittajan henkilökohtainen 
suosikki kaardemumma).

Valmistus: Likasta kulho kaatamalla valutetun ananakset ja rahka kulhoon. Mausta esimerkiksi kaardemum-
malla ja haluamallasi määrällä sokeria/vaniljasokeria. Rahka sisältää paljon protskua ja on painonvahtaajien 
nollakalori-ruokaa. Nauti etenkin treenien jälkeen, jotta saat rispektiä kanssatreenajilta.

Ruokajuomasuositus: rasvaton maito, kylmänä. Pehmeänraikas ja tasapainoinen kumppani ruoalle. Sisältää 
myös proteiinia ja on erinomainen palautumisjuoma. 

Yhteistyössä Ympäristöteekkarikillan kanssa



Paska kurssi, mutta tulipahan käytyä.
Järjestelyissä oli toivomisen varaa, ja mielessä on jopa parannusehdotuksia, mutta miksi vaivautua? Nyt se on 
lusittu. Eikä palautteen antamisesta kuitenkaan ole mitään hyötyä ole… Väärin!

PALAUTE
hyödyttää sekä kurssihenkilökuntaa että kaikkia, jotka käyvät kurssia sinun jälkeesi –ja myös sinua, jos kurssi 
ei mene läpi... Parhaassa tapauksessa palaute ehditään huomioida jopa saman toteutuskerran aikana. Kun siis 
seuraavan kerran mietit, että kurssissa olisi parantamisen varaa, älä tyydy vain mutisemaan siitä kiltahuoneen 
sohvan nurkassa, vaan anna palautetta!

Mitä kautta palautetta voi antaa?
-Kaiku-järjestelmä POPissa; Kaiku –nappi tulee omat opinnot –lehdelle kurssien kohdalle näkyviin muutamaa 
viikkoa ennen kurssin loppumista
-Luentotauolla luennoitsijalle
-Sähköpostitse kurssin vastuuhenkilölle (usein luennoitsija)
-Harkoissa assarille
-jos tuntuu, että palautteeseen ei reagoida, asiasta voi sanoa myös YO-kuntaan ja laitoksille.

Millaista on hyvä palaute?
-asiallista ja rakentavaa. Keskity asioihin, älä ihmisiin.
-selkeää. Älä kirjoita tajunnanvirtatekstiä, vaan jäsentele palaute edes mielessäsi tai käytä apuna ranskalaisia    
viivoja.
-käytännönläheistä. Pelkkä ”laskarit olivat huonoja” ei kerro mitään, kun taas ”laskuharjoituksissa edettiin niin 
nopeasti, että asioita ei ehtinyt miettiä” on jo paljon informatiivisempaa.
-tiivistä. Jos kurssissa on paljon parantamisen varaa, kiinnitä kuitenkin palautteessasi huomio muutamaan 
tärkeimpään pääkohtaan. Näin palautteeseen on helpompi reagoida ja asiat pysyvät tärkeysjärjestyksessä.
-myös positiivista! Jos kurssi oli mielestäsi edes osin onnistunut, kerro toki siitäkin. Erityisen hyvää luennoit-
sijaa voit myös äänestää ensi kevään Hyvä Luennoitsija -kilpailussa.



Terveisiä TEKistä
Kävin Bauhausissa ovenkahvaostoksilla ja löysin paketin sisältä tällaisen tekstin:

“Apua! Meitä pidetään vangittuina työpaikallamme. Meidät on kahlittu kiinni sorviin, jonka ääressä teemm 
töitä. Meillä ei ole ruoka-, tupakka- tai vessataukoja. Joudumme kuuntelemaan Radio Novaa ympäri 
vuorokauden. Ylitöistä ei makseta korvausta. Pomo on kusipää ja asiakkaat mulkkuja. Soittakaa poliisit!”

No minä poika soitin poliisit ja palokunnan selvittämään asiaa. Kävi ilmi, että hätäviestin kirjoittaja ei kuulu-
nut ammattiliittoon.

Älä sinä päädy orjaksi, vaan liity Tekniikan akateemisten, tuttavallisesti TEKin,  jäseneksi. Lisätietoa jäsene-
duista (joita on sitten todella paljon) ja liittymislomakkeen löydät osoitteesta http://liity.tek.fi/. 

Tämä liiton kätyri lopettaa kiltayhdyshenkilön tehtävät vuodenvaihteen nurkilla ja uutta tarvitaan. Fuksien 
rekrytoinnin lisäksi KYH:n tehtäviin on meikäläisen hommaa hoitaessa kuulunut mm. ravintoloissa syönti, 
rallycross, mikroautoilu, jousiammunta, seinäkiipeily ja muutamat muut kekkerit TEKin piikkiin. Suosittelen 
lämpimästi hakeutumaan tehtävään. Haku tehtävään aukeaa varmaan syksyn mittaan. Kysy lisää minulta.

Juha Suvanto
liiton kätyri
jsuvanto@iki.fi
044 015 1120



Metsään meni koko YKI
Tässä päivänä muutamana ympäristteekkarikilta YKI järjesti jokavuotisen syysretkensä Hervannan henkeäsal-
paavan mitäänsanomattomaan lähiympäristöön, ja 37 uskaliasta opiskelijaa kahisevissa tuulihousuissaan tai 
vaihtoehtoisesti fiksusti parhaisiin farkkuihinsa pukeutuneena otti tuona syksynlöyhkäisenä sunnuntaiaamu-
na osaa vaellukseen. Viime vuonna lähtijöitä oli noin viisi.

Jonkin silmittömän luonnonoikun myötä aurinko paistoi koko luontoretken ajan ja jo ensimmäisellä juoma-
tauolla idyllisen hakkuuaukean uljaissa maisemissa suurin osa samoilijoista joutui luovuttamaan ja kuoriu-
tumaan päällimmäisestä kahisevasta kerroksestaan. Hiki valui metsän valtiaiden kasvoilta noroina ja veden 
tarve kehittyi eksponentiaalisesti sitä tasoa kohden, mikä luultavasti vain vuoden 1971 klassikkoelokuvassa 
Hirttämättömät tullaan koko tukaluudessaan kuunaan saavuttamaan.

Auringon aiheuttama  ahdinko ei tunnelmaa kuitenkaan lannistanut vaan matkaa jatkettiin selkä suorana ja 
katse suunnattuna kohti tulevaisuutta. Hakkuuaukealta takaisin metsään siirtyessään YKI:n luonnonystävät 
havaitsi kuitenkin uuden vaaran: kumisaappaistamme kohoava hikisukkien löyhkä houkutteli joukon metsän 
lihansyöjiä kimppuumme, ja nuo sitkeät monijalkaiset pikku predatorit, latinankieliseltä nimeltään lipoptena 
crevi ja suomeksi hirvikärpänen, eivät olleet aikeissa luovuttaa ennen kuin jokainen retkeläinen saisi ainakin 
yhden vihulaisen päähänsä. Mielenkiintoista on, miten nämä hyönteiset hyökätessään etsiytyvät aina varta 
vasten juuri pahaa-aavistamattoman uhrinsa päänahkaan, ja tämä johtuu juurikin siitä syystä, että lipoptena 
crevi suunnistaa tehokkaimmin lämpöaistinsa perusteella ja erottaa siten ihmisruumiin lämpimimmät osat, 
joista aivotoiminnan kuumentama pääkoppa on yleensä paljaana ja siten helpoin kohde. Toisin kuin hyttyset, 
nämä verenimijät eivät seuraa isäntäeliöidensä hiilidioksipäästöjä, joten hengittämättä jättäminen ei luultavasti 
auta suojautumaan näitä otuksia vastaan. Tarkempia tutkimustuloksia hyönteisten käytöksestä ei ole, mutta 
yleisen perimätiedon mukaan vaaleat vaatteet ovat paras tapa välttyä niiden sitkeiltä hyökkäyksiltä. Hirvikär-
päset ovat Suomessa tulokaslaji, ja ne alkoivat yleistyä nopeasti 1960-luvun tienoilla Neuvostoliiton suunnasta, 
mikä tietenkin herättää epäilyksen siitä, miksi ja miten ne levisivätkin juuri tuolloin Suomeen kylmän sodan 
ollessa täydessä käynnissä. Voisivatko nämä öttömönkiäiset kenties olla jonkin luokan salainen ase, kylmän 



sodan aikainen biologinen tuhokeino, jolla itänaapurimme pyrkivät valloittamaan koko maailman? Kuinka 
nerokasta se olisikaan noilta nokkelilta ketuilta. Jos näin on, voimme vain ihastella neuvostonaapuriemme 
häikäilemäntöntä mielikuvituksellisuutta sodankäynnin saralla. Luultavasti näin ei kuitenkaan ole, mutta 
kuinka jännää se olisikaan, jos olisi?

Muutaman tunnin  armottoman taivalluksen aikana uljasta joukkoamme riepottelivat mitä erilaisemmat ja 
toinen toistaan äärimmäisemmät kriisit; mm. erään huonon oikotievalinnan päätteeksi osa ryhmämme jäsen-
istä joutui Dolichovespula sylvestris -yhdyskunnan hyökkäyksen kohteeksi seurauksena siitä, että joku osanot-
tajista oli puolihuolimattomasti tuhonnut niiden pesän astumalla sen päälle. Positiivista tapauksessa kuitenkin 
oli se, että näiden kuoleman lähettiläiden rinnalla lipoptena crevi vaikutti lempeältä kuin kehräävät kissanpen-
nut. Wikipedia-tutkimukseni ei paljastanut mitään 
yhteyttä Neuvostoliiton ja metsäampiaisten välillä.

Tuskin olimme selvinneet tästä välikohtauksesta, kun 
edessämme oli valinta, joka jakoi ryhmämme lopul-
lisesti kahtia. Saavuimme samoilumme lomassa nimi-
ttäin puron rantaan, ja osa meistä näki ainoaksi vaih-
toehdoksemme ylittää tuo vetinen este omatekoisen 
sillan avulla, jonka rakentamiseen meiltä kuluikin 
äärimmilleen harjaantuneiden Rambo-taitojemme 
avulla vain vajaa kymmenen minuuttia.Kun lopulta 
pääsimme ehjin nahoin toiselle puolelle, oli loppuosa 
samoajista kuitenkin katsonut paremmaksi kiertää 
puro muutaman kymmenen metrin päässä sijait-
sevaa metsätietä pitkin, ja siten he olivatkin jo reilun 
20 minuutin etumatkan päässä meistä muista. Tämä 
välikohtaus tultiin tästedes muistamaan ryhmämme 
jakautumisena tienkulkijoihin ja niihin muihin.
(Mainittakoon, että tienkulkijoiden seurueessa alen-
nuttiin myös teknisiin apuvälineisiin ruoanlaitossa 
leiriytymispaikalla. Oli trangiaa ja linkkuveistä ja 
muuta nykyajan pullamössösukupolven vempelettä.
Mainittakoon myös, että niiden muiden eväät jäivät 
verrattaen köyhemmiksi ilman oikeanlaista matka-
varustusta).

Ryhmän valitettavasta kahtiajakautumisesta huoli-
matta leiripaikalla vallitsi sopusointu. Kaikki haluk-
kaat saivat lettuja. Muurinpohjapannu oli saatu per-
inteisin keinoin paikalle fuksien kantamana, sillä 
asiaanhan toki kuului näyttää nuoremmille, minkälain-
en nokkimisjärjestys ympäristöteekkarikillassa oikein vallitsee. Eli märkäkorvat lokaan, jotta vanhoilla käävillä 
olisi parempi mieli.

Muutaman tunnin möllöttelyn jälkeen kiltalaiset keräsivät roskansa, polttivat makkaroiden muovikääreetkin 
nuotiossa, kuten todellisten ympäristöystävien kuuluukin, ja ottivat jälleen suunnaksi Hervannan kukoistavan 
taajama-alueen.

Jopa kahden mukaan uskaltautuneen ranskalaisen mielestä päivä oli varsin jees.

A. Seppälä
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