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Arvon juhlakansa - minäkin alan, kovin nuoresta iästäni huolimatta, olla jo Setä. 
Yritän tulla sinuiksi asian kanssa tilaamalla hassuja paitoja, sekä pelottele-
malla fukseja sillä, että ihan kohta tekin olette kuudetta kertaa varaslähdössä.

Setäisyys nousee pintaan tietyissä konteksteissa - esimerkiksi viime maanan-
taina, kun orientaatioviikon perinteisessä Ekassa illassa killan äNnille oli 
oma nurkka Trap Factoryn yläparvella, terveellisen välimatkan päässä fukseista 
ja ihmisistä. Siellä luonnollista poistumaa odotellessani, minua pyydettiin 
pitämään tässä juhlassa puhe Sedälle. Kostoksi suostuin.

Omista biologisista sedistäni toinen on kuollut ja toinen on puolikuuro, minkä 
lisäksi molemmat ovat Lapualla - mutta onneksi minulla on teidät, rakkaat kilta-
laiset! Tämä puhe onkin Teille kaikille, kromosomeihin tai niiden telomeerien 
pituuksiin katsomatta, sillä uskon, että setyys on ensisijaisesti sosiaalinen 
konstruktio - sen lisäksi että jokainen on tunnetusti ainakin vähän homo, uskon 
että meissä kaikissa on sisällämme myös pieni setä, tiedostimme sitä tai emme.

Mutta millainen on tämä universaalin Sedän 
arkkityyppi? Jokaisella on varmasti oma 
määritelmänsä (joista kaikki ovat tietysti 
vääriä) mutta tässä omani:

Setä on jo vähän vanha - mutta ei silleen 
arvokkaalla tavalla kuten japanilaiset 
mummot, vaan hiukan urpolla tavalla. Ehjät 
nivelet mutta kuluneet jutut. Setä ei kuulu 
ydinjoukkoon. Setä ei ole suoraan ylene-
vässä polvessa, vaan vähän sivussa. Sedällä 
on juhlissa omaa mehua, setä on nyt vähän 
väsynyt.

Antibiootti I

Inkubion puolivuotisjuhlaa vietettiin 7.9. Tämä tapahtui siitä huolimatta, 
että varjohallitus kivenkovaan väittää olleensa tekemättä yhtään mitään 
tapahtuman eteen. Tapahtuman juhlallisuuksiin kuului muun muassa 
probioottien jaon sekä ohessa olevan puhe.

Puhe Sedälle

Historia on täynnä tunnettuja setiä: Aku-setä, Roope-setä, Fedja-setä, Jammu-
setä, Petseri. Jo antiikin kreikkalaiset olivat enimmäkseen setiä. Suomessakin 
ennen vanhaan emäntä ja isäntä pyörittivät talon arkea, kun taas naimaton Simeo-
ni-setä torkkui pirtin nurkassa, saattoi silloin tällöin katsoa lasten perään. 
Nykyään sellaista ei katsottaisi hyvällä, vaan aktiivimalli patistaisi sedänkin 
oikeisiin töihin.
Viime vuosina on ollut paljon puhetta pahoista sedistä: Setä on työpaikka-
kiusannut, vähätellyt ja ahdistellut. Kirjoitellut facebookiin lääh ja puuh, 
jättänyt risujaan minne sattuu, haissut pahalle ja ollut muutenkin ihmisperse.

Setyys pitää reklamoida! Maailma kaipaa pelastusta, ja myös enemmän setiä jotka 
pitävät kiinni setyyden ikiaikaisista hyveistä. Setä voi olla häijy arpinaa-
mainen kissapeto, mutta myös mandrilli joka tuntee isäsi. Parhaimmillaan setä 
ei ole kolmas pyörä vaan pelastusrengas.

Setä on tässä kaoottisessa ja yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa jotain 
lohdullisen ennalta-arvattavaa ja toivottoman pysyvää. Sedästä huokuu hiljainen 
viisaus ja ymmärrys, oli hän tiedostavassa tilassa tai ei. Setä on hyvä kuunte-
lemaan sillä on kuullut jo kaiken, ja lopuksi hän vastaa tyynesti: ”ok mt”

Setä ei hätkähdä vähästä eikä pillastu turhasta, ja muistuttaa että vahinkoja 
sattuu kaikille. Setä on varoittava esimerkki. Vanhempasi, kipparisi ja muut 
sortajasi saattavat sanoa: ”Älä tee kuten minä teen, vaan kuten minä käsken!” 
Setä sen sijaan ei käske mitään; setä tekee omaa juttuaan, ja hetken seurattuasi 
tulet itsenäisesti johtopäätökseen, että kokeilet itse jotain muuta. (Poikkeuk-
sena tähän poliisisedät, jotka silloin tällöin käskevät.)

Lopuksi: Oman elämäni akateemisilta sediltä olen oppinut ainakin, että opiskelu 
voi olla muutakin kuin opiskelemista, dokaaminen voi olla muutakin kuin dokaa-
mista, ja ikä on yleensä vain luku, vaikka jotkut väittävät sen olevan numero.
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RECAP:
FUKSIORIENTAATIO

ORIENTAATIO tuli ja meni, ja siksi onkin 
parahin hetki muistella mitä silloin tuli teh-
tyä.

KAIKKI alkoi lauantaina ennen varsinai-
sen orientaatioviikon alkua Varaslähdössä. 
ISOT odottivat innokkaina Inkubion teltalla 
fuksien saapumista. Fuksien pikkuhiljaa saa-
puessa paikalle aloitettiin varsinainen oh-
jelma: kiusalliset tutustumisleikit. Ne ovat 
mitä mainioin tapa rikkoa jää ja saada ihmi-
set tutustumaan toisiinsa paremmin. Päi-
vän kääntyessä illaksi alettiin kulkea kohti 
OK20:n tiloja rennompiin tunnelmiin ruoan, 
juoman, saunan, paljun, pelien ja kaikenlai-
sen muun pariin.

MAANANTAI saapuu ja fuksit tulevat 
TUAS-talolle aamupalalle ja dekaanin vas-
taanottoon. Osa ISOista ja muitakin inku-

biittejä on jo nyt tullut tutustumaan fuksei-
hin ennen kuin varsinainen ohjelma alkaa. 
Tämän jälkeen Inkubio esittäytyy ja sitten 
tulee ainakin ISOjen eniten odottama hetki - 
fuksiryhmien paljastus. Tämän jälkeen Ota-
niemeä hieman kierreltyään fuksit pääsevät 
Teekkarielämää-esittelyyn, jossa esiteltiin 
monia teekkariuden saloja. 

PÄIVÄ päättyy Ekaan iltaan Trap Facto-
rylla, joka pääasiassa oli rennossa tunnel-
massa hengailua ja tutustumista erityisesti 
omaan fuksiryhmään. Ohjelmassa oli mm. 
hallituksen muotinäytös, Arvaa ISO -kisa 
sekä Erittäin Innovatiivisen RajaPintaInno-
vaation kehittäminen. Ekan illan päätteeksi 
osa päätyi vielä jatkoilemaan, mistä en sen 
enempää osaa kertoa oman sängyn viettelyn 
oltua voimakkaampi.

Oula Siljamo

TIISTAI oli Aallon virallinen kauden ava-
jaispäivä. Päivä alkoi luennolla, jonka jälkeen 
fuksiryhmien akateemiset ohjaajat selvisi-
vät ja heidän kanssaan pääsi syömään lou-
nasta. Ohjelmassa oli lisäksi lisää kiertelyä 
sekä vuosikurssin kuvan ottaminen Amfilla. 
Myöhemmin päivällä alkoi Aalto Party, jos-
sa pääsi hyvin tutustumaan Otaniemen yh-
distyksiin ja ostamaan haalarimerkkejä. Ilta 
huipentui Aalto Afterpartyyn, jota ennen 
tietenkin moni meni etkoilemaan. Afterpar-
tyssa fuksit pääsivät tutustumaan dipolibi-
leisiin ja katsomaan Mouhousin sekä Wis-
karin performanssit. Inkubiolla oli loistava 
edustus bileissä ja onnistuttiinhan sitä hie-
man hajottamaan valokuvausseinääkin yh-
teiskuvaa otettaessa. Kello kahden aikoihin 
kun bileet loppuivat, energisimmät päättivät 
mennä vielä jatkoilemaan, olihan ilta vielä 
nuori.

KESKIVIIKKO alkoi ohjelman vastaan-
otolla, jonka jälkeen pääsi ilmoittautumaan 
alkaville kursseille IT-harjoituksessa, niistä 
sen enempää kertomatta. Myöhemmin ilta-
päivällä ISOjen sitsatessa Smökissä fuksit 
pääsivät tutustumaan Otaniemeen Otasuun-
nistuksen muodossa, jossa kierreltiin pää-
asiassa erinäisten Otaniemessä toimivien 
yhdistyksien pitämiä rasteja. Ilta päättyi 
ISOsitsien ja Otasuunnistuksen yhteisiin 
jatkoihin Smökissä.

TORSTAI meni rennoissa tunnelmissa 
ELEC -pöhinän sekä illemmalla pidettävän 
Chilling & Grilling -tapahtuman parissa, 
joka sään takia muuttuikin leffaillaksi, jossa 
päädyttiin katsomaan Pixarin Coco.

ORIENTAATION viimeisenä päivänä, 
perjantaina, ELEC luennoi ja Esa Saarinen 
inspiroi. Kohokohtana viikon päätteksi olisi 
illalla pidettävät Kaukkarit Smökissä, joiden 
lippuja osa ISOista oli urheasti mennyt jo-
nottamaan kello viideltä aamulla. Ennen et-
koja ja Kaukkareita Alvarin aukiolla päivällä 
pidettiin myös KIK-SIK-köydenveto. Etkois-
ta en itse juurikaan osaa sanoa kun olin jo 
orientaatioviikosta uupuneena karistanut 
Otaniemen pölyt kannoiltani. TG:n perus-
teella meininki oli kuitenkin erittäin loistava 
ja ehkä sieltä joskus jopa Kaukkareille asti 
päädyttiin.

Allekirjoittanut ei vastaa tässä artikkelissa kerrottujen asioiden oikeellisuudesta, todenperäisyydestä tai mistään muustakaan.
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Erään Alumnin Tarina
Eräs ystäväni keskittyi opiskeluaikanaan hyvin vahvasti 
koulun käymiseen. Yritin monta kertaa saada hänet lähte-
mään mukaan bileisiin, mutta hän aina kieltäytyi vedoten 
tulevaan tenttiin, tärkeään luentoon tai projektin lähesty-
vään deadlineen. Kerran jopa ilmosin hänet itseni lisäksi 
biokeppanalle, mutta edes taattu paikka vuoden parhaassa 
bussissa ei riittänyt taivuttelemaan tätä rautaista opiske-
lijaa. Hän halusi valmistua viidessä vuodessa koulusta ja 
onnistuikin siinä, kaiken lisäksi vielä huippuarvosanoin. 
Aallon silloinen rehtori Tuula Teeri mainitsi puheessaan 
ystäväni malliesimerkkinä loisto-opiskelijasta. Ystäväni 
pääaine oli bioinformatiikka ja moni opiskelukaveri arveli 
hänen päätyvän nopeasti huippupalkkaiseen uraputkeen. 
Harva olisi arvannut, mitä hän lopulta päätti tehdä valmis-
tumisen jälkeen:

 Koulun jälkeen ystäväni halusi saada käpälänsä likai-
siksi rehellisessä työssä. Hän oli nimittäin koira, tarkemmin 
sanottuna susikoira Roi. Pentuna hän oli usein viettänyt 
onnellisia kesäpäiviä tätinsä viinitilalla Ranskassa. Tädillä 
alkoi olemaan ikää joten Roi tarjoutui ottamaan tilan 
hoidolleen. Näin Roista tuli Pariisin lähialueella olevan 
Sabinin viinitilan omistaja. 
 Roi sopeutui hyvin Ranskassa asumiseen. Kave-
reiden kanssa pystyi hyvin pitämään yhteyttä Skypen väli-
tyksellä, olihan aikavyöhyke lähes sama. Hyvä internet 
auttoi muutenkin paljon: Roi pystyi esimerkiksi seuraa-
maan suosikkijoukkueensa MyPan pelejä myös Ranskasta 
käsin! Arki sujui uudessa kotipaikassa mainiosti, sillä Roi 
piti rankasta viinitilan työstä. Ahkerana koirana hän sai 
hoidettua tilan aivan yksin ilman työntekijöitä. Roi paiski 
töitä lähes aamusta iltaan, mutta viikonloput hän piti 
kuitenkin vapaana.
 Ranskassa Roi pääsi alkoholin ja baareissa käymisen 
makuun. Roin viinitila oli tunnin junamatkan päässä Parii-
sista, joten usein viikonloppuna Roi meni bilettämään 
Pariisin ultramoderneihin baareihin.
 Eräänä viikonloppuna Roi kohtasi baarissa oudon 
näyn: 

Hän muutti Ranskaan ja ryhtyi viininviljelijäksi!

A:

Hän muutti Ranskaan ja 
ryhtyi viininviljelijäksi!

A: Jatka samalla sivulla

Hän ryhtyi ennustamaan 
Tarot-korteista ja osti mustan 

kissan!
B: Siirry sivulle 11

Hän lähti
maailman ympäri -approlle!

C: Siirry sivulle 13

 Totta se oli, pariisilaisesta baarista löytyi Robin! 
Robin oli pukeutunut samuraiksi ja häneltä tietysti löytyi 
myös samuraimiekka. Robin oli ottanut miekkailutunteja 
jo vuoden ajan ja kerskui Roille olevansa aikamoisen kova 
miekkailija. Vaikka Roi ei ikinä ollut miekkaillut on hän 
kuitenkin hyvin atleettinen koira, joten Roi päätti haastaa 
Robinin samuraiotteluun! Robinin seurueella ei harmiksi 
ollut toista miekkaa mukana, mutta baarinpitäjä kävi baarin 
takana olevalla romulavalla hakemassa ruosteisen metalli-
putken, joka sai nyt toimittaa samuraimiekan virkaa.
 Koko baari hiljentyi seuraamaan Roin ja Robinin 
ottelua. Robin iski heti kovaa päälle ja Roi oli pulassa. Robinin 
samuraitunnit eivät selvästikään menneet hukkaan. Robin 
iski nopeasti vasemmalta, oikealta, ylhäältä, vasemmalta! 
Roilla oli täysi työ torjua iskut ruosteisella romuputkellaan. 
Kello löi tauon merkiksi.
 Roin kunto oli kohennut nopeasti viinitilan raskasta 
työtä tehdessä. Tauon loppuessa Roi oli jo lähes palautunut 
kun Robin vielä puuskutti. Toinen erä alkoi.
 Robinin iskut tuntuivat jotenkin ponnettomilta ja 
hitailta. Samanaikaisesti Roin keskittyminen nosti hänen 
tajuntansa uudelle tasolle. Roi havaitsi ajan virran liikkuvan 
hidastuneena eivätkä Robinin iskut olleet hänelle enää 
uhka. Roi oli torjuvinaan Robinin korkean lyönnin, mutta 
viime hetkellä suli lyönnin edestä pois sivuun, saaden 
Robinin pois tasapainosta. Roi syöksyi Robinin kimppuun ja 
silmänräpäyksessä Robin makasi maassa Roin romuputki 
suunnattuna kurkkuaan kohti. 
 Vielä vuosia tämän illan jälkeen baarin vakioväen 
saattoi kuulla kuiskaavan:

Harva Robinin samuroi
Niin kuin Sabinin romu-Roi

Sehän on Robin
maailmankiertueellaan!

A1: Jatka samalla sivulla

Sehän on Robin maailmankiertueellaan!

Neljä kaverusta istui 

pelaamassa Dungeons 

and Dragonsia täydessä 

hahmovaatetuksessa!

A3: Siirry seuraavalle sivulle

Baari oli juotu täysin tyh-
jäksi paikallisen

raittiusseuran toimesta!
A2: Siirry seuraavalle sivulle

A1:
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 Baarin väki tuskaili, että oliko ilta nyt sitten tässä. 
Roi ei neuvokkaana koirana kuitenkaan lyönyt käpäläläm-
mittimiä tiskiin. Lähimarketista löytyi denaturoitua viinaa ja 
Roi orgaanisen kemian peruskurssin osaamisellaan ryhtyi 
hommiin. Roi loi kymmenien katalysaattorien mahdollis-
taman monimutkaisen reaktioketjun ja onnistui mahdotto-
massa - hän sai erotettua myrkyt denaturoidusta viinasta, 
jolloin jäljelle jäi vain normaalia viinaa. Koko baari hurrasi 
sankarikoiralle ja ilta sai jatkua.
 Roi tapasi pian baarissa serkukset, joista vanhempi 
sai Roin hännän vipattamaan. Roin harmiksi serkukset 
olivat kuin paita ja peppu. Hänellä ja vanhemmalla serkulla 
oli selvästi kemiaa, mutta nuorempi serkku piti jotenkin 
saada pois tieltä. Roi keksi nokkelan ratkaisun tilanteeseen: 
hän haastoi serkukset pelaamaan kuurupiiloa. Serkukset 
menivät piiloon ja Roi lähti etsimään heitä. Roi löysi 
nuoremman serkun helposti, mutta käveli suoraan piilon 
ohi. Vanhemman serkun löydettyään hän aktivoi kaiken 
viehätysvoimansa ja suostutteli tämän lähtemään jatkoille 
viinitilalle.
 Kun tilanne seuraavana päivänä selvisi nuoremmalle 
serkulle tämä lausahti:

 Roi meni juttelemaan kaverusten kanssa. Selvisi, 
että heillä oli riita käynnissä, koska he eivät olleet yhtä 
mieltä erään kriittisen siirron tuomaroinnista. Roi näki 
ongelman ytimen: kavereilla ei ollut objektiivista tuomaria 
vaan heidän riitaansa oikeasta tuomiosta värittivät eturisti-
riidat. Roi tarjoutui tuomaroimaan tätä Tyrmät & Lohikäär-
meet -peliä.
 Roi oli oikeudenmukainen ja rehti tuomari, joka sai 
nopeasti pelaajien kunnioituksen. Loppupeli sujui oikein 
hyvin ilman riitoja. Roin hyvä suoritus huomattiin myös 
naapuripöydässä, jossa riideltiin historian suurien luonnon-
katastrofien keskinäisestä kamaluudesta. He pyysivät Roin 
mukaan tuomaroimaan. Tästä tehtävästä Roi suoriutui 
pääosin hyvin, mutta hilpeyttä herätti Roin kuvitelma Intian 
valtameren tsunamin aiheuttajasta: Roi väitti kivenkovaan, 
että tsunami johtui jättimäisen avaruusoliolapsen lelu-
nallen mereen putoamisesta.

Harva myrkyt separoi
niin kuin serkut MyPa-Roi

Harva tyrmät tuomaroi
Niin kuin turmat tymä-Roi

Baari oli juotu täysin tyhjäksi paikallisen raittiusseuran 
toimesta!

Neljä kaverusta istui pelaamassa Dungeons and 
Dragonsia täydessä hahmovaatetuksessa!

A2:

A3:

 Ystäväni joutui pian valmistumisen jälkeen vakavaan 
autokolariin. Eläinlääkäri kertoi, että nyt oli liipannut hyvin 
läheltä. Ystävänihän tosiaan ei ollut ihminen vaan koira, 
nimittäin susikoira Roi. Roi ei ollut uskonnollinen, mutta 
kolariin joutuminen herätti hänessä uskon korkeampaan 
voimaan, jonka Roi uskoi pelastaneen hänet. Roi päätti 
ryhtyä ennustajaksi, jotta voisi antaa korkeamman voiman 
kanavoitua hänen lävitseen muiden ihmisten hyödyksi. Hän 
valitsi ennustusmenetelmäksi Tarot-kortit ja hankki kristal-
lipallon sekä mustan kissan. Roi halusi kuitenkin epätyypil-
lisen koristelun ennustustelttaansa: hän valitsi lakan marjat 
ja lehdet pääkoristuselementikseen.
 Roin ennustusbisnes lähti hyvin käyntiin ja Roilla oli 
asiakkaita jonoksi asti. Roi ei osannut yhtään arvata, että 
hänen suhteensa korkeamman voiman kanssa tulisi hyvin 
pian syventymään.
 Korkeammalla voimalla oli monta ennustajaa, mutta 
Roi nousi nopeasti hänen suosikikseen. Korkea voima 
valitsi Roin profetiansa lähettäjäksi.
 Syksyisenä lokakuun iltana Roi ennusti profetian, 
joka oli niin villi, että harva vieläkään jo sen tapahduttua 
uskoo sitä todeksi:

Hän ryhtyi ennustamaan Tarot-korteista ja osti mustan 
kissan!

Syysmyrsky tulee
nostamaan Silja Serenaden 

sataman parkkipaikalle pysyväksi 
tax free -myymäläksi!
B1: Siirry seuraavalle sivulle

Ensi vuoden biokeppana 
menee Lahteen!

B2: Siirry seuraavalle sivulle

Lukiolaiset
saapuvat Otaniemeen

ja valtaavat sen!
B3: Jatka sivulle 13

B:
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 Roin profetia noteerattiin nopeasti iltapäivälehdissä. 
Roi kuvailtiin hulluksi tuomiopäiväennustajaksi, jonka 
kustannuksella tehtiin pilkkaa. Eräs lehti oli saanut päämi-
nisteriltä haastattelun, jossa käsiteltiin satamassa olevan 
tax free -myymälän juridista asemaa. Nykylain mukaan 
satamasta ei saa myydä verotonta alkoholia, mutta päämi-
nisteri piti ennustuksen toteutumista niin epätodennä-
köisenä, että lupasi lakimuutoksen kansalaisia huvittaak-
seen. Virnuileva eduskunta hyväksyi uuden lain nopeasti, 
mutta pian heidän hymynsä hyytyi. Marraskuun viidentenä 
päivänä vuosisadan pahin syysmyrsky iski Olympiatermi-
naaliin ja nosti Silja Serenaden parkkipaikalle.
 Kansalaiset olivat tapahtuneesta aivan haltiois-
saan eikä eduskunnalla ollut muuta mahdollisuutta 
kuin hyväksyä pysyvän tax free -myymälän syntyminen. 
Myymälä sai epävirallisen nimen Roin Arkki ja siellä kävivät 
kaikki vauvasta vaariin. Vauvoille tarjolla oli halpoja karkkeja 
ja muille taas halpoja virvokkeita. Roikin pääsi alkoholin 
makuun ja oli nopeasti myymälän vakioasiakkaita. Valitet-
tavasti Roi joutui maistamaan myös kankkusen katkeraa 
makua, minkä kaupan henkilökunta usein huomasi Roin 
käydessä ostoksilla. Henkilökunnan saattoi Roin ostos-
reissun jälkeen kuulla lausahtavan:

Syysmyrsky tulee nostamaan Silja Serenaden sataman 
parkkipaikalle pysyväksi tax free -myymäläksi!

Harva karkit ankkuroi
Niin kuin arkit kankku-Roi

Harva Lahdessa lukkaroi
Niin kuin Luhdessa lakka-Roi

 KeppaNalle ja muut järkkärit kauhistuivat Roin 
ennustuksesta. Lahti oli jo lyöty lukkoon matkakohteeksi 
ja järjestelyt olivat pitkällä. Onneksi nopeasti selvisi, ettei 
kukaan kiltalainen uskonut profetiaan. KeppaNalle päätti 
pyytää Roin mukaan yllätysvieraaksi Lahden sitseille. Voi 
sitä matkaajien ihmetyksen määrää kun keppana kurvasi 
Lahteen Luhde-juhlatilan eteen ja sitseillä paikallisten mais-
terivaiheen tutalaisten kanssa lukkaripöydästä löytyi myös 
vanha kiltalainen, ennustuksen isä Roi. Vaikka Roi oli ensim-
mäistä kertaa lukkaroimassa kaikille oli selvää, että homma 
sopii hänelle kuin nenä päähän. Meno yltyi sen verran 
villiksi että vielä vuosienkin päästä nykyiset killan ännät 
muistelevat tapahtumaa sanoen:

Ensi vuoden biokeppana menee Lahteen!

B1:

B2:
Harva kiilan tunaroi

Niin kuin Tuulan kina-Roi

 Otaniemessä monet nauroivat ennustukselle, mutta 
pieni ydinjoukko huomasi ennustuksen sisältämän vaaran 
ja muodosti Otaniemen vastarintaliikkeen (Otavari Ry), 
joka alkoi organisoimaan Otaniemen puolustusta. Roi taas 
oli ennustuksen tehtyään täysin pöllästynyt: minkälainen 
korkeampi voima antaisi lukiolaisten vallata Otaniemen? 
Roi hylkäsi korkean voiman ja liittyi Otavariin.
 Vihdoin koitti lukiolaisten hyökkäyksen päivä. 
Taistelu näytti aluksi tasaiselta, mutta lukiolaiset pääsivät 
nopeasti niskan päälle. Oli aika Otavarin viimeiselle 
taistelulle.
 Otavari tiesi lukiolaisilla olevan määräylivoima, 
joten voittaminen vaati oveluutta. Nerokas suunnitelma 
muotoutui kasaan nopeasti: Ensiksi kaikki lukiolaiset houku-
tellaan Alvarin aukiolle. Seuraavaksi heidän päälleen pudo-
tetaan jättimäinen häkki dronejen avulla. Viimeiseksi häkki 
kiilataan nopeasti maahan kiinni ennen kuin lukiolaiset 
pystyvät nostamaan sen pois. Täydellinen suunnitelma!
 Lukiolaisten houkuttimeksi valikoitui Robinin 
konsertti. Lukiolaiset saapuivat seuraamaan konserttia 
sankoissa määrissä. Häkin tiputtaminen onnistui myös lois-
tavasti. Valitettavasti kolmas vaihe ei mennyt putkeen - Roi 
alkoi kinastelemaan optimaalisesta kiilanhakkausteknii-
kasta, minkä ansioista lukiolaiset ehtivät nostaa häkin pois 
ja päästä karkuun.
 Lukiolaisten orjuuttamat opiskelijat saattavat 
vieläkin kuiskata katkerina:

Lukiolaiset saapuvat Otaniemeen ja valtaavat sen!

 Tässä vaiheessa on aika paljastaa kuka tämä 
ystäväni on. Hän on tuttu monelle lukijoista, hän on nimit-
täin susikoira Roi. Roita alkoi harmittamaan, että ei ollut 
opiskeluaikoinaan pitänyt tarpeeksi hauskaa. Hän päätti, 
että työelämä saa jäädä hetkeksi ja nyt on aika lähteä maail-
manmatkaajaksi. Roi oli aina pitäny approjen ajatuksesta, 
mutta opiskelurytmin varjelemiseksi ei ikinä ollut lähtenyt 
niille mukaan. Viikkomailissa oli hetki sitten mainostettu 
Inkubion suosittua maailman ympäri -approa, joten Roi 
päätti yhdistää maailmanmatkailun ja appron kokeilemisen.
 Maailman ympäri -appron himoituin palkinto oli 
kultainen appropäällikkö-merkki, jonka saavuttamiseen piti 
suorittaa appro viidellä eri mantereella. Lisäksi onnistumi-
sesta saisi myös isomman version appropäällikkömerkistä 
pöytäliinan muodossa. Varsinkin tämä pöytäliina oli Roille 
mieluinen, koska se toimisi erinomaisena keskustelunaloit-
tajana illanistujaisissa. Roi otti reissun ainoaksi tavoitteeksi 
appropäällikön ansaitsemisen. 
 Roin approilu sujui oikein hyvin ja neljän onnistu-
neen suorituksen jälkeen Roi löysi itsensä Australian Sydne-
ystä. Harva olisi osannut arvata, millainen sattumus Roille 
kävi siellä:

Hän lähti maailman ympäri -approlle!

B3:

C:
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Roi sai eräässä kahvilassa vahin-
gossa perinteisen australialaisen 
vegemite-voileivän, jonka karvas 
maku pääsi yllättämään hänet!

C1: Jatka samalla sivulla

Hartaana kirkonmiehenä ja 
räväkkäänä rokoteterrorin vastusta-
jana tunnetun Roin yllätti kuitenkin 

aasialaisen kylpyläreissun yhteydessä 
hepatiitti A ja tuberkuloosi!

C3: Siirry seuraavalle sivulle

Roi törmäsi entiseen 
proffaansa kaupungin 

karuimmassa kapakassa!
C2: Siirry seuraavalle sivulle

 Roi ei ollut aiemmin maistanut vegemiteä. Maku 
oli sanoinkuvaamattoman kuvottava. Roi päätti, että näin 
pahan maun pitäisi olla lailla kielletty.
 Roi mietti pitkään, mikä olisi paras tapa saada 
vegemite kiellettyä. Pitäisikö hänen lahjoa maan hallitus? 
Väittää, että vegemiten valmistaja rahoittaa terroristeja? 
Palkata epäeettisiä tutkijoita väärentämään tutkimus vege-
miten kuolemanvakavista sivuvaikutuksista? 
 Roi päätti hyödyntää bioinformatiikan opinnoissa 
saamaansa geeniteknologian ymmärrystä. Hän murtautui 
laboratorioon ja alkoi luomaan huippuvaarallista tautia 
sekä geenimanipuloitua kolibakteerikantaa taudin levit-
tämiseksi. Aamun sarastaessa Roin urakka oli valmis: hän 
oli luonut sataprosenttisen fataalin hirmutaudin nimeltään 
kiemu. Roi tietysti loi myös vasta-aineen kiemulle.
 Seuraava askel Roin suunnitelmassa oli tartuttaa 
koko Australian eduskunta kiemuun. Roi tekeytyi kokki-
harjottelijaksi ja pääsi helposti eduskuntatalon keittiöön. 
Roi tiedetysti on symbolismin ystävä, joten hän sekoitti 
kiemua kantavat bakteerit vegemitepurkkiin. Eduskunnan 
aamiaisen jälkeen kaikki kansanedustajat olivat saaneet 
tartunnan.
 Roi lähetti viestin kansanedustajille: ”Sulla on kiemu, 
kehittämäni tappava tauti. Kiellä vegemite niin lähetän 
vasta-aineen. Älä kerro lehdistölle t: Roi”.
 Kansanedustajat eivät voineet tehdä muuta kuin 
kieltää vegemiten. Vielä nytkin Roin jo poistuttua maasta 
appropäällikkö-merkin kera Australian eduskunnan käytä-
villä voi välillä kuulla kuiskattavan:

Roi sai eräässä kahvilassa vahingossa perinteisen aust-
ralialaisen vegemite-voileivän, jonka karvas maku 
pääsi yllättämään hänet!

Harva kiellon suhmuroi
Niin kuin sull on kiemu -Roi

C1:

 Roi oli käynyt vain yhden tämän proffan kurssin 
opintojensa aikana, mutta proffa muisti Roin. Kaksikolla 
alkoi juttu lentää ja pian he olivat jo kehittäneet startupi-
dean: proteiinituotteiden verkkokauppa ProNet. Heillä 
synkkasi myös henkilökohtaisella tasolla ja pian he vetäytyi-
vätkin proffan hotelliin viettämään villiä yötä. Seuraavana 
aamuna viereisen huoneen asukkaat tokaisivat:

Hän törmäsi entiseen proffaansa kaupungin karuim-
massa kapakassa!

Harva proffan penetroi
Niin kuin peffan ProNet -Roi

 Roihan oli tosiaan nuoruudessaan käynnistänyt 
kansanliikkeen rokotteiden kieltämiseksi. Roi oli liikkeen 
johtajana tietysti jättänyt rokotteet välistä, mikä nyt 
varmasti harmitti. Roita harmitti myös, että nyt sairauk-
sien takia hän ei voinut suorittaa maailman ympäri -approa 
loppuun. Roi olisi todella halunnut appropäällikkö-pöytä-
liinan ja viimeisinä päivinään sairaalassa Roi kyseli hoita-
jilta että voisivatko he hankkia tämän hänelle esimerkiksi 
mustan marketin kautta, mutta valitettavasti yritys ei 
onnistunut.
 Vielä Roin poistuttua vehreämmille laitumille sairaa-
lassa muistellaan:

Hartaana kirkonmiehenä ja räväkkäänä rokoteter-
rorin vastustajana tunnetun Roin yllätti kuitenkin 
aasialaisen kylpyläreissun yhteydessä hepatiitti A ja 
tuberkuloosi!

Harva liinaa vaikeroi
Niin kuin vainaa liike-Roi

C2:

C3:
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Selvitimme, miltä näyttävät keskimäärin Inkubion
vuoden 2019 toimihenkilöt sekä toimikuntalaiset.

Tulkinnat jätetään lukijan vastuulle.
Kuvat: inkubio.fi

Softa: github.com/alyssaq/face_morpher
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Hei, olen Ella ja minulla on häpeäongelma! En 
tiedä koenko liian usein häpeän tunnetta, mutta 
se vaikuttaa minuun todella voimakkaasti. Häpeä 
on kaikille toki epämiellyttävä tunne, mutta 
olen huomannut pitäväni häpeää niin epämiel-
lyttävänä, että usein se saa minut jättämään 
tekemättä joitakin asioita. Häpeän myös monia 
omasta mielestäni typeriä asioita. Hävettää ostaa 
taas kaupasta pelkkää pakasteruokaa, koska en 
jaksa kokata, hävettää ravintolassa kun pohdin 
liian pitkään mitä haluan, hävettää lähteä kotoa 
käymättä suihkussa eilisissä vaatteissa. Kaikki 
tämä vaikuttaa negatiivisesti elämänlaatuuni ja 
itsetuntooni.

Mitä edes tarkoitan häpeällä? Googlailemalla aiheesta löydän kolme eri termiä, jotka jokseenkin 
kuvaavat mielessäni olevia tuntemuksia, ja joita usein käytetään sekaisin. Häpeä (shame), nolous 
(embarassment) ja syyllisyys (guilt).

Ero häpeän ja syyllisyyden välillä on psykologisesti tärkeä. Häpeä liittyy enemmän itseen ja 
syyllisyys tekoihin. Kun tunnemme syyllisyyttä teosta, tunnemme toimineemme väärin ja oman 
moraalimme vastaisesti. Kun koemme häpeää teosta, yhdistämme teon siihen millaisia olemme 
ja haluamme piilottaa kyseisen osan meistä. Syyllisyys on siis terveempi versio häpeästä. Teot ja 
niiden arviointi on tärkeää erottaa itsestä ja omanarvon tunteesta. On helpompi kehittyä, jos 
tuntee toimineensa väärin, kuin jos kokee olevansa huono ja yhteiskuntaan sopimaton ihminen. 
Syyllisyyttäkään ei toki kannata olla liikaa, mutta se on harvoin yhtä tuhoisaa kuin häpeä.

Nolostuminen taas on hieman erilainen tunne, vaikka sitä häpeämistä käytetäänkin usein 
synonyymina sille. Nolous liittyy siihen, että tuntee olevansa hetkellisesti joukosta poikkeava 
tai sosiaalisia konventioita rikkova, ja se tuntuu epämiellyttävältä. Nolostuminen ei ole omanar-
vontunteelle yhtä tuhoisaa kuin häpeä, mutta siinäkin on omat ongelmansa. Sosiaaliset normit 
ja konventiot ovat olemassa syystä, mutta niistä on hyvä olla tietoinen. Vaikka olet tiedostanut 
haluavasi tehdä tai kokeilla jotain, mitä pidetään sosiaalisesti epätavallisena, joskus nolouden 
tunne estää sinua toimimasta. Joskus myös nolostumme täysin normaaleista asioista, joissa ei ole 
varmastikaan aiheuttanut muille epämukavaa oloa eikä ollut muita kunnioittamaton.

Missään näistä tunteista ei sinänsä ole vikaa, vaan ongelma on siinä miten niihin reagoi ja 
millaiset tilanteet ne laukaisevat. Kun nolous tai häpeä iskee, pysähdy hetkeksi ja mieti, mistä se 
viestii. Silloin voi tiedostaa helpommin, miksi jotkut asiat tuntuvat epämukavilta ja voiko niiden 
tekemisestä olla sinulle tai muille haittaa. Vieraiden ihmisten kadulla häiritseminen tai liian tilan 
vieminen bussissa tuntuu nololta syystä, se muistuttaa muita kunnioittavasta käytöksestä. Joskus 
tosin samoissa tilanteissa nolouden tunnistettuaan voi tajuta, että toiminnan hyödyllisyys tai 
tarpeellisuus ylittää siitä muille aiheutuvat haitat. Toista ihmistä kannattaa häiritä häpeämättä 
kadulla, jos haluat kehua häntä jostain tai bussissa ei kannata hävetä vievänsä liikaa tilaa, jos 

olet liikkeellä kolmen matkalaukun kanssa.

Miten sitten omaa häpeäongelmaa kannattaa lähteä ratkomaan? Saanko esitellä: häpeähaaste! 
Suosittelen haasteeseen tarttumista kaikille, jotka ovat tämän tekstin avulla huomanneet kärsi-
vänsä jonkinasteisesta häpeäongelmasta. Ideana on altistaa itseään rohkeammin tilanteille, jotka 
laukaisevat häpeän tai nolostumisen tunteita. Pukeudu toppiin, vaikka et ole sheivannut kaina-
lokarvoja! Vedä sitseillä improttu aasinsilta hetken mielijohteesta! Kerro muille vaikka typeristä 
asioista, jotka sinua nolottavat! Altistamalla itseään näille tunnereaktioille pienin askelin oma 
suhde niihin alkaa muuttua terveemmäksi. ”Epämukavuusalueelle menemisen avulla aivoissa 
kehittyy [- -] ratoja, jotka rauhoittavat tunneimpulsseja.” (Väärä häpeän tunne eristää muista 
ihmisistä - nujerra se näillä keinoilla, Yle Uutiset 6.9.2018)

Huom. kyse ei ole siitä, että uhmataan tarkoituksellisesti sosiaalisia normeja siten että unoh-
detaan muiden hyvinvointi ja mukavuus. Luovutaan vain hetkiksi liiasta itsekriittisyydestä ja 
kyseenalaistetaan sosiaalisia normeja järkevässä valossa, eikä anneta niiden rajoittaa elämäämme 
hallitsemattomasti.

Se ajaa minut ylös mäkiä
ja läpi esteistä

Valtava voima, se inhottaa minua
ajaa takaa

kunnes olen nöyrä ja katuva
Älä katso se alkaa levitä
Väri nousee kohti poskia

Olen pian kokonaan sen peitossa
Haluan painaa pääni ja, ja kadota

Regina – Totuus minusta

#häpeähaaste     Ella Hakala
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Choose 
your 

adventure

Choose 
your 

adventure

Tomuiseen luentosaliin kantautuu ulkoa suurten 
kellojen kumina ja professorin monotoninen puhe hukkuu 
samantien alkavaan puheensorinaan ja tuolien rahinaan 
lattiaa vasten. Havahdut puoliunesta ja kiireisesti pakkaat 
musteesi ja paperisi nahkaiseen olkalaukkuun. Otat myös 
pöytäsi vierestä

a) kaksikätisen miekan. b) maagin sauvan.

Astut opiskelijavirtaan ja pian ulos ovesta, jossa 
raikas päivä viimeistään karistaa luentosalin hypnoot-
tisen uneliaisuuden. Suuntaat vilkkaan kampuksen poikki 
kohti puista kiltataloa. Kuten tavallisesti, se on ääriään 
myöten täynnä. Yhdessä nurkassa on ryhmä opiskelijoita, 
jotka ovat uponneet hartioita myöten kirjoihin ja pape-
reihin, vain kynien sulat liikkuvat taukoamatta. Toisessa 
nurkassa on äänekkäät pelit käynnissä. Monet syövät 
luentojen välissä, toiset juovat viidettä vireyslientään. 
Huomaat vihdoin tutut naamat ikkunan alla ja istut ystä-
viesi pöytään.

Thingol huokaisee raskaasti ja valuu tuolissaan 
alaspäin. Hänen pitkät jalkansa ilmaantuvat toiselta 
puolelta pöytää. “Olin Nekromantian etiikka -luennolla ja 
luonnoitsija oli niin kuolettavan tylsä, että luulen hänen 
yrittäneen käänteistä nekromantiaa!” Et tiedä montaa 
haltiaa, jotka opiskelevat nekromantiaa, mutta hän on 
yksi niistä.

“Jos et pidä luennoistasi, lue sitten itsenäisesti”, 
Grendel sanoo tönäisten silmälasejaan ylemmäs nenän-
varttaan. Helppo hänen on sanoa. Hän kykenee yli-inhi-
millisiin suorituksiin hoitaessaan sekä killan hallituksen 
puheenjohtajan tehtäviä, osa-aikatöitään taianomaisten 
apurieläinten kouluttajana että opintojaan mallikkaasti. 
“Inhimillinen” ei muutenkaan kuvaile häntä hyvin, hän on 
peikko.

Morgan naksauttaa kieltään ja kohottaa päänsä 
musiikinhistorian tehtävistään, joissa Titania on auttanut 
häntä, vaikka hän opiskelee rogueksi bardin sijaan. 
“Grendel, me kaikki emme kykene ylisuoriutumiseen.” 
Hän on naamasta kalpea ja tavallisempaa vihreämpi, 
vaikka örkkinä hänen ihonsa on vihreä muutenkin. Ehkä 
hän on valvonut taas harjoittelemassa orkesterin näytök-
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on Titania, minun on pakko päästä tästä kurssista läpi, 
minulla alkaa olla nopat vähissä.” Hän katsoo kaihoisasti 
kiltatalon poikki tiskille, jossa ihmisvirkamies laskee opis-
kelijan tiskille laskemia noppia ja antaa sitten tälle pussil-
lisen kultarahaa.

“En minäkään kerkeä paljoa tehdä kursseja kaiken 
muun ohella. En edes ehkä saa tänä vuonna 60 noppaa 
ja ylimääräistä kultapussia.” Grendelin kulmien väliin 
ilmaantuu ryppy.

Sinä, Thingol ja Morgan vaihdatte kulmien koho-
tuksia. “Ehkä seikkailutaululle on tullut joku järkevä 
tehtävä? Jos ei tällä kertaa pitäisi hakea toiselta mante-
reelta tulivuoren ytimestä lohikäärmeen vartioimaa 
jalokiveä?” ehdotat. “Pelkään reputtavani ainakin kaksi 
kurssia.”

Thingol nyökkää ja suoristautuu. “Minä ainakin 
tarvitsen ylimääräiset nopat.”

“Voisin saada 60 noppaa täyteen”, Grendel sanoo 
katse kirkastuen.

Morgan nyökyttää myös. Käännytte katsomaan 
Titaniaa, jonka läpikuultavat siivet värisevät vaivaantu-
neesti. “En tarvitse noppia, mutta tulen mieluusti mukaan 
kuitenkin.”

Yhdessätuumin pakkaatte tavaranne ja lähdette 
taulun luokse. ‘Etsi muinainen ase kampuksen alta. 5 
noppaa. Varoitus: Maahiset kampuksen alla voivat olla 
vaarallisia tunkeutujia kohtaan.’ ‘Sulje demonien valtaa-
maan rinnakkaistodellisuuteen johtava portaali opiskeli-
ja-asuntojen portaikosta. 9 noppaa.’ ‘Ratkaise tuholaison-
gelma kampuksella. 4 noppaa.’

Nappaat viimeisimmän ilmoituksen. “Hei, tämä ei 
kuulosta, että tappaisi meidät!” Muut hyväksyvät tehtävän 
myös ja menette kampuskaartin kiviseen vartiotorniin 
hakemaan lisäohjeita, kuten ilmoituksessa käsketään. 
Kiipeätte kampusta reunustavan muurin reunalle ja kopu-
tatte vartiotornin ovea. Väsynyt haarniskaan pukeutunut 
kääpiö ilmaantuu tornista.

“Ah, hienoa. Joku tuli tehtävää varten”, hän sanoo 
helpottuneena, kun ojennat hänelle ilmoituksen. “Tuho-
laistorjujia ei ole kuulunut ja tilanne alkaa aiheuttaa yliopis-
tolle varsin huonoa mainetta. Tänään jo viides opiskelija sai 

palovammoja. Onhan teistä ainakin joku käynyt lohikäär-
meitä käsitteleviä kursseja?”

Vaihdatte huolestuneita katseita, mutta Morgan ja 
Titania nyökkäävät. “Hienoa”, kaartilainen sanoo. “Tilanne 
on sellainen, että traakkiparvi on muuttanut kampuksen 
keskusnurmelle ja ne syövät kaiken vihreän ja polttavat 
loput, aiheuttavat tuhoa rakennuksille ja vammoja opis-
kelijoille. Hankkiutukaa eroon niistä. Meillä ei ole riittä-
västi kaartilaisia hoitamaan asiaa muiden työtehtäviemme 
ohella.”

Tehtävä alkaa kuulostaa yhä tappavammalta, mutta 
otatte sen vastaan. Mitä muutakaan tekisitte.

Keskusnurmella teitä odottaa lannistava näky. Ison 
koiran kokoiset traakit lentävät ympäriinsä sylkien liekkejä 
ja sähisten toisilleen ja onnettomille ohikulkijoille, jotka 
juoksevat nopeasti niiden alta sisätiloihin.

Thingol irvistää. “Mietinkin kuka tähän aikaan 
päivästä harjoittelee tuliloitsuja keskellä pihaa, kun näin 
liekit ikkunasta.”

Käännyt muihin päin ja kohtaat heidän epäröivät 
katseensa. “Mitä hittoa me teemme näille?”

“Jos me vain pelästytämme ne pois?” Thingol 
ehdotti. “Haetaan tulta hylkivät haarniskat ja rikotaan 
niiden pesät?”

Morgan pudistaa päätään ja puree torahampaillaan 
ylähuultaan. “Sitten ne vain lentelevät ympäri kampusta. 
Jos me koitamme löytää niille uuden kodin? Jossain lähet-
tyvillä täytyy olla toinen niitty.”

Titania vilkaisee varovasti muita. “Serkkuni opiskelee 
taikapetoja ja on erikoistunut lohikäärmeisiin, voimme 
kysyä myös häneltä?”

a. “Thingolin suunnitelma kuulostaa suoraviivai-
selta. Tehdään niin”, sanot. (siirry kohtaan a)

b. “Voisimme toki koittaa löytää niille uuden niityn”, 
sanot hitaasti nyökäten. (siirry kohtaan b)

c. “Siinä on pointtia. Ehkä meidän kannattaa kysyä, 
joltakulta, joka tietää asiasta jotain.”  Naurahdat 
perään.  (Siirry kohtaan c)

Muut hyväksyvät ja palaatte päärakennukselle, jonka 
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asevarastosta haette lainaan tulta hylkivät haarniskat. Nyt 
tehtävään varustautuneina palaatte takaisin. Traakit ovat 
tehneet pienen kraaterin nurmeen, johon ovat rakenta-
neet oksista pesiä joissa emot hautovat muniaan, kolonian 
muiden yksilöiden häätäessä uhkia ja metsästäessä ruokaa.

a. a) “Thingol, herätä maan alta kuolleita maahisia”, 
sanot matalasti. (siirry kohtaan a.a)

b. b) “Grendel, ammu pesään liekehtiviä nuolia”, 
sanot Grendelille. (siirry kohtaan a.b)

c. c) (voit valita vain jos valitsit vaihtoehdon b kysy-
myksessä 1) “Odottakaa, minä aloitan sytyttä-
mällä heidän pesänsä tulipalloloitsulla”, sanot 
muille ja kohotat sauvaasi. (siirry kohtaan a.c)

Thingol nyökkää, avaa kirjansa ja sanoo loitsun 
oudolla kielellä. Maan pinta värisee ja multaiset luurangot 
työntyvät nurmen alta. Thingol käskee luurankoja hyök-
käämään ja häätämään traakkeja teidän muiden valmis-
tautuessa etäällä. Morgan soittaa harpullaan sävelmän, 
joka saa veren jäähtymään suonissasi, ja tiedät saaneesi 
lisäsuojaa liekeiltä.

Luurangot toimivat hyvin. Traakit pyrähtävät ilmaan 
sähisten ja koettavat suojella pesiä. Ne eivät huomaa 
teitä, vaan sylkevät tulipalloja luurankoja kohti, jotka 
eivät hätkähdä liekeistä vaan jatkavat eteenpäin käsissään 
ruostuneet miekat, joita heidän mukanaan on haudattu. 
Traakkien terävät kynnet tehoavat, kun ne repivät luut irti 
toisistaan, mutta luurangot jatkavat niin kauan kuin kyke-
nevät. Palasiksi menneiden luurankojen tilalle nousee koko 
ajan uusia. Ne hyökkäävät silmittömästi teidän katsoessa 
vierestä. Lopulta taistelun jälkeen traakit luovuttavat ja 
pyrähtävät ilmaan jättäen pesäpaikansa.

“Toivottavasti tästä ei tule seurauksia”, Grendel 
sanoo vilkuillen epäillen sinua ja Thingolia.

Thingol kohauttaa olkiaan. “Veikkaan, että se meni 
ihan hyvin.”

Juuri silloin maasta kohoaa varsin eläviä maahisia, 
eivätkä he ole hyvällä tuulella. Pakitatte varovasti puiden 
varjoihin.

“Kirotut maanpäälliset!” maahiset sihisevät. “Nyt ne 
sen tekivät ja rikkoivat hautojemme rauhan!”
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Katsotte toisianne kalpeina.
“Mainittiinko tätä kyseistä tilannetta sillä nekroman-

tian etiikan luennolla?” Morgan kysyy kuiskaten.
Thingol tuijottaa maahisia kauhuissaan. “E-en tiedä. 

En kuunnellut!”
“Sanoisin, että nyt on oikea hetki lähteä rikospai-

kalta ja lunastaa noppamme ennen kuin kukaan huomaa, 
että aiheutimme ehkä diplomaattisen kriisin”, kuiskaat. 
Muut nyökkäävät hyväksyvästi ja livahdatte huomaamatta 
pois rikospaikalta.

LOPPU

“Juuri, mitä itsekin ajattelin”, Grendel mutisee ja 
ampuu kolme vihreänä liekehtivää nuolta kerrallaan kohti 
pesiä. Ne osuvat suoraan kuiviin pesiin, jotka leimahtavat 
liekkeihin.

(siirry kohtaan a.d)
a.c. Lähetät sauvan päästä tulipallon pesäkuoppaan, 

jonka risupesät leimahtavat samantien liekkeihin.
a.d. Traakit sähisevät ja kirkuvat nousten ilmaan. 

Nopeasti ne paikantavat uhan teihin. Morgan soittaa kiirei-
sesti harpullaan sävelen, joka saa kylmän tunteen virtaa-
maan suonissasi ja tiedät saaneesi lisäsuojaa liekkejä 
vastaan. Titania lehahtaa ilmaan vedettyä tikarit huotris-
taan ja heittää ylleen taian, joka tekee hänestä lähes näky-
mättömän. Thingol mutisee ja pian aukiolla lojuvat syötyjen 
eläinten luurangot heräävät henkiin. Ne onnistuvat vain 
hidastamaan traakkeja.

a. (jos valitsit kohdan a kysymyksessä 1) Vedät myös 
miekan huotrasta ja valmistaudut taistelemaan. 
Väistät traakkien liekkejä, mutta yksi niistä osuu 
suoraan hartiaasi ja kipu paljastaa sinun saaneen 
palovamman suojista huolimatta. (siirry kohtaan 
a.e)

b. (jos valitsit kohdan b kysymyksessä 1) Kohotat 
sauvasi ja lähetät jäisen loitsun kohti lähestyvää 
traakkiparvea, joka valmistautuu sylkemään 
liekkejä teidän niskaanne.(siirry kohtaan a.e)

a.e. Traakit ovat lohikäärmeiden suvusta harmitto-

A.B.
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mimpia ja lyhyen taistelun jälkeen ne toteavat, että on 
parempi lähteä. Silmäilet ympärillesi. Seurueesi on kaikki 
yhtenä kappaleena, mutta nokisia. Titanian toinen siipi 
on revennyt ja tarvitsee huoltoa. Thingol, joka on heikko 
suoria fyysisiä hyökkäyksiä vastaan, on heittäytynyt seläl-
leen maahan ja kerää hengitystään. Hänen pitkät mustat 
hiuksensa ovat saaneet hieman kyyditystä. Muut ovat 
kunnossa pieniä ruhjeita lukuunottamatta.

“Okei, käydään parantajalla ja sitten lunastetaan 
noppamme”, hengähdät.

LOPPU

B. Muut nyökkäävät hyväksyvästi.
Ainoastaan Thingol on vielä epäilevä. “Entä sitten, 

jos löydämme riittävän läheltä sopivan paikan? Miten siir-
rämme muutama kymmentä pahantuulista tultasyöksevää 
pienlohikäärmettä sinne? Ja mieluusti niin, ettei kukaan 
kuole prosessissa.”

“Roi hoitaa sen”, Grendel vakuuttaa ja puhaltaa 
kaulallaan roikkuvaan pajupilliin. Kuuluu vaimea ‘pop’ ja 
teidän eteenne ilmaantuu susikoira. “Eikö niin, Roi?”

“Kukaan ei niityllä karkeloi, niin kuin Karva-Roi”, 
haukkuu Roi.

Titania kikattaa ja kumartuu innokkaasti lähemmäs 
ojentaakseen kätensä haisteltavaksi, mutta Thingol näyttää 
hyvin epäilevältä. “Mitä tuo tarkoitti?”

Grendel painaa huuliaan yhteen niin, että ne rypis-
tyvät. “Tulkitsen sen myöntäväksi vastaukseksi.” Hän 
viheltää pilliin uudestaan ja Roi katoaa pienen ‘pop’-äänen 
säestämänä. “Kutsutaan hänet uudestaan vasta, kun tarvit-
semme häntä. Hän on sietämätön.”

Naurahdat, mutta yrität palata takaisin asiaan. 
“Meidän pitää siis vain löytää riittävän iso niitty riittävän 
läheltä, mutta miten?”

Titanian siivet värisevät innokkaasti. “Voin auttaa 
sinä! Riittävän ison niityn näkee hyvin ilmasta, joten jos 
lentelen lähialueella ja minun pitäisi paikantaa se helposti!”

“Hyvin mietitty!” Morgan nostaa peukun pystyyn ja 
Titania kohoaa taivaalle.

Te odotatte tovin, kunnes Titania ilmaantuu takaisin. 
Hänen ilmeensä ei tuo hyviä uutisia.

“Ei löytynyt?” Thingol kysyy.
Titania epäröi hetken. “Löysin yhden, mutta…”
“Mutta?”
“Se on yksityinen alue. Maaherran linnan puisto…”
Morgan kohauttaa olkiaan. “Mielestäni se sopii 

oikein hyvin. Ei sen kuuluisi olla yksityisalue, feodalismi on 
aika aikansa elänyt järjestelmä.”

“Minä haluan vain eroon näistä liskoista ja noppani 
myös”, Thingol kohauttaa olkiaan.

Grendel ei ole vakuuttunut. “Mutta me joudumme 
varmasti ongelmiin!”

“Ja eikö se olisi aika ilkeästi tehty?” Titania kysyy.26 27
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a. “Ehkä on parempi olla rikkomatta lakia... Jos keksimme 
jotain muuta?” ehdotat. (siirry takaisin kohtaan 2)

b. “Emme joudu vaikeuksiin, jos kukaan ei tiedä. Titania 
pystyy varmasti naamioimaan Grendelin ja Roin riit-
tävän pitkäksi aikaa, jotta heitä ei nähdä, kun he ovat 
linnan mailla?” Käännyt katsomaan Titaniaa, joka 
nyökkää epäröiden. (siirry kohtaan b.a)

“Kutsu koirahenkesi takaisin, Grendel.”
Grendel huokaisee kukistetusti ja puhaltaa pilliin. Roi 

ilmaantuu popsahtaen. “Roi, Titania näyttää tien, paimenne-
taan nämä traakit hänen suuntaansa.”

Roi haukahtaa. “Kukaan ei vähemmän epäröi, kuin setä 
Roi.”

“Hienoa… Mennään.”
“Morgan, voitko tehdä jollain sävelmällä meistä vähäi-

semmän uhan traakeille?” kysyt.
Morgan nyökkää ja ottaa harppunsa esille samalla, kun 

pillin vihellyksillä Grendel komentaa Roita paimentamaan 
traakkeja, jotka vastahakoisesti lähtevät pesistään.

Saavutte mahtipontiselle valkealle kivilinnalle, jonka 
edessä tietä reunustaa hyvin hoidettu nummialue. Sellaisena 
se ei pysy enää kauaa. Loput jäätte odottamaan linnanmäkeä 
reunustavien talojen rajaan ja Titania heittää taian Gren-
delin ja Roin ylle. Roin läpinäkyvä siluetti kiertää traakkeja 
huudellen huonoja sanaleikkejä, kunnes ne ovat kaikki uudella 
nummellaan.

Kun Titania ja Grendel ovat palanneet teidän luoksenne 
ja muuttuneet jälleen kiinteiksi, nyökkäät muita lähtemään 
liikkeelle. “Paras livahtaa paikalta nopeasti ennen kuin linnan-
vartio huomaa meidät.”

“Kukaan ei vähemmän kompuroi, kuin Kampa-Roi.”
“Tuossa ei ole edes mitään järkeä!” Grendel ärähtää.
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Menette opiskelija-asuntolaan, jonka käytävillä räpyt-
telee hädissään ilmeisesti padasta paennut lepakko, jonka 
turkki on kirkkaan vihreässä nesteessä. Musiikkia soitetaan 
joissain huoneistoissa, käytävän päästä kuuluu hurraahuutoja. 

Koputatte asunnon ovea, josta ilmaantuu vielä Tita-
niaakin pienempi miespuolinen keiju, jolla on suuret lasit 
silmillään, samanlaiset kuin Titanialla.

“Aah, hei Titania”, hän sanoo vilkuillen muita.
“Hei Oberon! Oletko nähnyt keskusniityn traakki-

parven?” Titania kysyy selittämättä muiden läsnäoloa.
Oberon nyökkää ja hänen silmänsä laajentuvat. 

“Mikä katastrofi!” hän tuhahtaa. “Traakit elävät usein 
monien kymmenien yksilöiden parvissa ja tarvitsevat 
laajan eliympäristön. Ne ovat todella reviiritietoisia ja 
käyvät aggressiivisesti ilman riittävää tilaa…”

“Anteeksi, mutta onko sinulla mitään ideaa, miten 
me saisimme ne pois kampukselta?” Thingol sanoo väliin, 
kun vaikuttaa siltä, ettei Oberonin puhevirtaan tule katkoa.

Hän kallistaa päätään. “Niiden alkuperäinen reviiri 
oli muutama kilometri etelään lahden rannalla. Siellä oli 
varsin iso niittyalue, kunnes siihen alettiin rakentamaan 
maaherran kesähuvilaa. Hyvä näköala ilmeisesti. Paras 
olisi, jos ne saisi palautettua sinne, mutta se ei näytä kovin 
todennäköiseltä, joten ehkä toinen vastaava niitty sopisi. 
Teidän pitää siirtää niiden pesät ja munat, sillä vaikka te 
siirtäisitte traakit itsessään, ne palaisivat muniensa luokse 
lopulta.”

“Minähän ehdotin uutta kotipaikkaa!” Morgan 
sanoo voitonriemuisesti.

“Kiitos avusta, Oberon!” Titania sanoo ja vilkuttaa 
hyvästiksi.

“Joten me etsimme uuden kotipaikan?” Morgan 
kysyy kun te lähdette takaisin niittyä kohti.

“Tai…” Grendel sanoo hitaasti. “Hänhän sanoi, että 
olisi parasta, jos saisimme heidät takaisin heidän omalle 
reviirilleen. Ehkä se ei ole niin mahdotonta, jos keksimme 
jotain…”

Titania kallistaa päätään. “Ajattelitko, että murtau-
tuisimme yöllä työmaalle, tuhoaisimme sen ja lavastai-
simme sen traakkien tekosiksi, mikä saisi maaherran totea-
maan, ettei traakkien reviirille kannata rakenta?”

Katsot Titaniaa kuin et olisi varma tuliko sanat hänen 
suustaan. Grendel on eniten järkyttynyt. Hän ehkä kuvitteli 
hänen ja Titanian olevan seurueenne “kunnolliset” opiske-
lijat. “En nyt ihan mitään niin laitonta! Eikö kenelläkään ole 29



laillisia ideoita?”
“Aah”, Titania sanoo.

a. “Titanian ehdotus on varsin jännittävä, mutta 
ehkä me kuitenkin etsimme uuden paikan traa-
keille”, sanot naurahtaen. (siirry kohtaan b)

b. Virnistät. “Eiköhän tuhota yksi työmaa.” (siirry 
kohtaan c.a)

“Olen aina tuhopolton kannalla”, Morgan hihkaisee.
Grendel, joka vastahakoisesti hyväksyy suunni-

telman, kääntyy Titanian puoleen. “Luulin, että sinä olit 
meistä se kiltti. Miten tämä sopii sinulle niin helposti?”

Titania kohauttaa olkiaan. “En halua olla ilkeä muille, 
mutta he olivat ensin ilkeitä traakeille.”

“Niimpä kai”, Grendel myöntää.

Odotatte iltaan kiltatalolla tehden tehtäviä, pelaillen 
ja syöden. Saatte suunnitelmankin aikaiseksi iltaa varten. 
Titania, joka pääsee helposti liikkumaan siivillään, on 
käynyt tiedustelemassa jo rakennustyömaalla. Pimeyden 
laskeuduttua lähdette liikkeelle. Ensimmäiseksi palaatte 
traakkien majapaikkaan.

Grendel viheltää pilliään ja ‘pop’ äänen säestämänä 
ilmaantuu susikoira Roi. “No niin roi ajetaan nämä traakit 
niiden pesien luota.”

Roi haukahtaa. “Kukaan ei traakkeja harppuunoi, 
niin kuin paimentaessa harppoo Roi.”

Grendelin ohjauksella Roi piirittää traakkeja haukkuen 
niille aina vain heikompia sanaleikkejä Morganin samalla 
soittaessa harpullaan sävelmää, joka vähentää teidän 
uhkaavuuttanne traakeille. Kun traakit vihdoin jättävät 
pesänsä, loput teistä menee keräämään ne. Matka raken-
nustyömaalle on pitkä ja työläs traakkien ja pesien kanssa. 
Kun te lopulta pääsette sinne asti, työmaa on hiljainen ja 
lähes aavemainen. Rakennusmateriaalien keskellä seisoo 
suuren talon siluetti, jossa ei ole vielä seiniä. Grendel ohjaa 
Roin kanssa traakit erilleen keskeneräisestä huvilasta, jotta 
teillä on aikaa sijoittaa pesät sen keskelle traakeille syötiksi. 
Kun kaikki on valmista sytytätte puurakenteet liekkeihin ja 
peräännytte. Liekit herättävät traakkien huomion ja niiden 
huomattua pesät, ne repivät talon rakenteet alas ja sylkevät 
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lisää tulta liekkeihin.
“No, ehkä se toimii”, sanot toiveikkaasti.
“Toivottavasti maaherra luovuttaa”, Thingol sanoo, 

äänessään hieman epäilystä.
“Kukaan ei paremmin ankkuroi, niin kuin Ankka-Roi”, 

Roi haukkuu.
Grendel huokaisee, viheltää ja Roi katoaa.
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