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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
 

inne se talvi meni ennen kuin 
ehdittiin siitä nauttimaan. 
 

Kyläyhdistyksellä on vilkas maaliskuu. 
Talviulkoilutapahtumaa vietettiin 
lauantaina 7. päivä keväisissä tunnel-
missa, 22. päivä suunnataan Tampe-
reelle konserttiretkelle ja 24.3. on 
yhdistyksen kevätkokous. Kevät-
kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja päästään kuulemaan 
REKO-ruokaringin toiminnasta. 
 

Jos kurkataan jo kesäkuuhun: 
Kyläyhdistys osallistuu jälleen 6.6. 
pidettävään Satakylien Avoimet Kylät -
tapahtumaan, joka on tänä vuonna 
valtakunnallinen tapahtuma. Jos sinulla 
on ehdotuksia päivän ohjelmaksi, voit 
laittaa niitä sähköpostilla 
kylayhdistys@rikantila.fi tai tulla 
paikan päälle kevätkokoukseen 
kertomaan. 
 
Takatalvea odottaen 
 
— Heidi Kiikola, puheenjohtaja —

 

 

KANSAINVÄLISTÄ TOIMINTAA RIKANTILAN KOULULLA 
 

oin vuosi sitten rekisteröin Rikantilan koulun internetissä toimivaan 
eTwinning-portaaliin sillä ajatuksella, että olisi mukava tehdä yhteistyötä 
jonkun muun eurooppalaisen koulun kanssa. Ei kulunut kovinkaan kauan, 

kun sain yhteydenottoja opettajilta eri puolilta Eurooppaa. Näistä yhteydenotoista 
valikoitui meille sopivaksi virolaisen Pille Kaiselin ehdottama yhteistyöprojekti, josta 
tässä jutussa kerron hieman tarkemmin. 
 
Mitä on eTwinning? 

 
“eTwinning on eurooppalaisten koulujen yhteisö. Se tarjoaa jokaiselle koulussa 

työskentelevälle koko Euroopassa mahdollisuuden ja paikan olla yhteydessä 

toisiinsa, tehdä yhteistyötä, kehittää projekteja, jakaa ja tuntea olevansa osa 

Euroopan jännittävintä oppimisympäristöä. 

 

eTwinning-hanke edistää Euroopan koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintäteknologian 

(ICT) avulla, tarjoamalla tukea, työkaluja ja palveluita helpottamaan koulujen lyhyen 

ja pitkän tähtäimen kumppanuuksia eri aiheiden ympärillä. 

 

eTwinning-portaali (www.etwinning.net) on hankkeen keskeinen tapaamispaikka ja 

työskentelyalue. Portaali on käytettävissä 26 kielellä. Sillä on yli 230 000 käyttäjää 

ja lähes 5500 projektia kahden tai useamman Euroopan koulun välillä. Opettajille 

eTwinning-portaali tarjoaa työkaluja kumppaninhakuun, projektien 

S 

N 
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suunnittelemiseen, ideoiden jakamiseen, kokemuksista keskustelemiseen ja projektien 

toteuttamiseen alustan lukuisten työkalujen avulla. 

 

eTwinning käynnistyi vuonna 2005 Euroopan komission eLearning-ohjelman 

päähankkeena. Vuodesta 2014 se on ollut kiinteä osa EU:n koulutus-, nuoriso- ja 

urheiluohjelmaa Erasmus+. Sen keskustukipalvelua ylläpitää European Schoolnet, 

30 Euroopan opetusministeriön yhteishanke, joka kehittää koulujen, opettajien ja 

koululaisten oppimista joka puolella Eurooppaa. Kansallisella tasolla eTwinningiä 

tukee 36 kansallista tukipalvelua.” (Lähde: 

http://www.etwinning.net/fi/pub/discover/what_is_etwinning.htm) 

 
Projekti-ideamme 
 
Virolainen kollegani Pille Kaisel Metskula Algkoolista oli kokoamassa eri Euroopan 
maista pieniä, alle 50 oppilaan, kouluja mukaan Erasmus+ -projektiin, jonka alku-
peräinen teema oli “Innovative teaching/learning methods with use of mobile devices 
(mainly tablets) in our classrooms and outdoors”. Ideana olisi siis oppia toinen 
toisiltamme uusia opetus- ja oppimismetodeja mobiililaitteita hyväksi käyttäen, niin 
luokkahuoneissa kuin ulkona luonnossa. Tämä kiinnosti meitä kovasti ja lupauduim-
me mukaan yhdeksi osallistujakouluksi. Mukaan lähti meidän lisäksemme neljä 
muuta koulua Virosta, Espanjasta, Kreikasta ja Turkista. 
 
Niinpä yhdessä lähetimme keväällä 2014 Erasmus+ -hankehakemuksen kymmenien 
sivujen liitteineen EU:n käsiteltäväksi. Syksyllä 2014 saimme kuitenkin kielteisen 
vastauksen hakemukseemme, koska meiltä puuttui 10 pistettä totetumiseen vaaditta-
vasta yhteispistemäärästä. Emme kuitenkaan lannistuneet tästä, vaan päätimme 
aloittaa yhteistyön eTwinning-portaalin kautta hieman pienimuotoisemmilla askelilla. 
eTwinning-portaalin kautta olemme yhteydessä toisiimme vain internetin kautta. 
Tähän ei siis kuulu opettaja- tai opiskelijavierailuja toisiin kouluihin. Siksi tämä on 
helppo ja ilmainen tapa aloittaa kansainvälinen toiminta. 
 
Muutimme alkuperäistä projekti-ideaamme kokonaan ja teemaksemme muodostui 
“What´s your name?”. Keskitymme tässä teemassa tekemään erilaisia juttuja oppi-
laiden etunimien parissa. 
 
Esimerkkejä tominnastamme 
 

1. Oppilaat saivat kussakin maassa pähkäiltäväkseen kaikkien osallistujakoulujen 
oppilaiden etunimet. Nimet oli kirjoitettu irtolapuille ja oppilaat yrittivät pää-
tellä, mitkä nimet kuuluvat minkäkin maan oppilaille. Nimilaput kiinnitettiin 
kyseisen maan karttaan. Tästä kartasta otettiin sitten kuvat, jotka liitettiin 
eTwinning-portaalin Twinspace-sivustolle. Niin mekin sitten saimme nähdä 
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sieltä toisten koulujen arvauksia, ja muutama oppilas huomasikin “asuvansa” 
Espanjassa tai Virossa ☺. 

2. Toisena tehtävänä oli arvella nimien perustella, mikä on tytön nimi ja mikä 
pojan nimi. Näistä ehdotuksista otimme sitten myös kuvia ja lähetimme netin 
kautta toisten nähtäväksi. 

3. Seuraavaksi teimme kussakin maassa pienen videoesityksen, jossa jokainen 
oppilas esiintyy ja kertoo oman nimensä, kotimaansa ja halutessaan myös omia 
harrastuksiaan tms. Ja kaikki tämä tietysti tehtiin englannin kielellä, jotta 
muutkin ymmärtäisivät puhettamme.  

4. Netistä ladatulla rulettipelillä valitsimme oppilaille “salaiset ystävät” toisesta 
maasta. Kukin taiteili kuvaamataidon tunnilla hienosti koristellun nimikyltin 
tämän ystävän nimestä. Kyltit kuvataan ja liitetään Twinspaceen muiden 
nähtäväksi. 

5. Jokaisella oppilaalla (3–6 lk) on omat henkilökohtaiset tunnukset Twin-
spaceen. Siellä on mahdollisuus liittyä chattiin, jonka kautta voi käydä 
viestikeskustelua toisten osallistujien kanssa. Olemme ehtineet jo chattailla 
espanjalaisten kanssa. Muiden kanssa olemme vielä odottelemassa sopivaa 
ajankohtaa nettikeskustelulle. 

 Oppilaat ovat olleet innokkaasti mukana toiminnassa. Ensin ehkä hiukan jännitettiin 
omia englannin kielen taitoja, mutta pikku hiljaa rohkeus on lisääntynyt. Tässä kun 
on nyt oiva tilaisuus käyttää aidossa tilanteessa oppimaansa kieltä, huomaa oppilas 
samalla, miten hienoa on, kun osaa kommunikoida muidenkin kuin suomalaisten 
kanssa. Motivaatio englannin opiskeluun on kasvanut kuin huomaamatta. 
 Saa nähdä, minkälaisia toimintamuotoja yhteistyömme tuo tulevaisuudessa tulles-
saan. Niistä saavatkin sitten oppilaat itse kertoa myöhemmin lisää. 

— Minna-Mari Kares — 
 

 
Mihinkähän maahan nämä nimet kuuluvat? 
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Tässä nimiehdotukset on luokiteltuna maittain. 

 
 
 

 
Tyttöjen vai poikien nimiä? 
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Rikantilan koululaiset tekivät retken laavulle perjantaina 27.2. Laavulla grillattiin 
Eurajoen Metsästysseuralta metsäkirkkoesiintymisestä palkkioksi saatua peuran-
makkaraa. Myös tikkupullaa saatiin maistella. Luontopolulla tutustuttiin metsän 
ihmeisiin ja nautittiin reippaasti kävellen raikkaasta ulkoilmasta. 
 

 
 
 

 
Kuvassa vasemmasta reunasta lukien: Helena Heino, Milla Peltomaa, Sofia Pörsti, Katri Kuusisto, 

Essi Tarkki, Inka Sosala ja Leevi Tarkki. 
 

— Minna-Mari Kares — 
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LUONNONNÄYTELMÄ RIKANTILASSA 
 

lin aamukahvin keittopuuhissa 
tiistaina 10.3.2015, kun huo-
masin tupakeittiön ikkunasta, 

että läheisellä kesantopellolla noin 150 
metrin päässä oli jokin eläin. Eläin 
näytti kaapivan maata ja heiniä, ja 
ensimmäinen ajatukseni olikin, että 
kettu repolainen on siellä etsimässä 
myyriä. Elikko ei kuitenkaan näyttänyt 
ketulta, mutta varmaa tunnistusta en 
voinut tehdä. Niinpä huutelin vaimoani 
katsomaan, ja sitten pitikin jo hakea 
kiikarit ja kaukoputki apuun. Näillä 
apuvälineillä selvisi, että ilveshän se 
siellä touhusi. Se hävisi hetkeksi 
metsän puolelle, mutta kohta metsästä 
tuli kaksi kissapetoa saman pahnakasan 
juurelle. Toinen ilves oli hieman 
suurempi, mutta pienempi näytti täplik-
käämmältä. Isompi ilves lähti 
matkoihinsa hetken kuluttua. 
 
Jäljelle jäänyt ilves rauhoittui 
makailemaan ja katseli valppaana 
ympäristöään. Ilves liikkuu tavallisesti 
iltahämärissä, eikä sitä kovin helposti 
pääse päivänvalossa näkemään. Niinpä 
soitimme naapurinkin katsomaan 
harvinaista petoa. 
 
Kun toinenkin ilves hävisi metsään, 
lähdimme katsomaan pellolle. Sieltä 
löytyi valkohäntäpeuran (tai -kauriin) 
ruho, jota ilvekset olivat peitelleet 
heinillä parhaansa mukaan. Ilmeisesti 
kissapedot olivat saalistaneet aamu-
hämärissä syötävää. Jätimme ruhon 
siihen ja palasimme kotiin tarkkai-
lemaan tilanteen kehittymistä. 
 

Ensimmäisinä raadon luokse tulivat 
harakat ja varikset. Ne siinä hyppivät 
haaskan ympärillä, mutta tuskin ne siitä 
paljoa irti saivat. Kohta paikalle osui 
myös korppipariskunta. Nämäkin linnut 
nokkivat innokkaasti peuran ruhoa. 
Mutta sitten taivaalle ilmestyi isompi 
hahmo ja muut linnut häipyivät 
haaskan luota. Koukkunokkainen 
kanahaukka näytti kykenevän paljon 
tehokkaampaan lihan repimiseen kuin 
varislinnut. Lintu loikki puolelta 
toiselle, ja näin pääsimme näkemään 
sen joka puolelta. Aikansa syötyään 
kanahaukka lensi taivaalle. Näimme 
sen vielä myöhemminkin kaartelevan 
pellon yllä. 
 
Iltapäivällä isompi ilves palasi saaliinsa 
luokse. Se näytti komealta tupsu-
korvineen ja mustine hännänpäineen 
täplikkäässä turkissaan. Peto aloitti 
ruokailun. Sillä oli melkoinen kita ja 
hampaat, joilla se repi isoja lihanpaloja 
ruhosta. Siinä kyllä sisäfileet hävisivät 
tuulensuojaan! Syötyään peto jäi 
makailemaan pellolle. Illansuussa ilves 
oli hävinnyt metsään. 
 
Seuraavana aamuna huomasimme taas 
kanahaukan haaskan kimpussa, kunnes 
ilvekset tulivat saaliinsa luokse. Toinen 
kissapeto tarttui ruhoa kaulasta ja 
raahasi sitä viitisenkymmentä metriä 
metsään päin. Ilvekset söivät aamiaista, 
kunnes isompi kissa lähti taas metsään. 
Ruhon aiempaan paikkaan jäi varmaan 
rääppeitä, koskapa varisparvi hyppi ja 
nokki siellä innokkaasti. Pellolle jäänyt 
ilves ei tykännyt variksista. Se teki 

O 
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äkkinäisiä syöksyjä variksia kohti 
koettaen tavoittaa niitä. Emme 
ainakaan huomanneet, että yksikään 
lintu olisi jäänyt kiinni, tosin emme 
ihan herkeämättä näytelmää 
seuranneet. Myöhemmin pedot 
ilmeisesti veivät ruhon kokonaan 
metsään, sillä pellolta ei parin päivän 
päästä löytynyt kuin vähän 
karvatolloja. 
 

Olisi ollut hienoa saada muutama 
valokuva näistä villieläimistä, mutta se 
olisi edellyttänyt, että olisi päässyt 
jotakin kautta lähemmäksi niitä. 
Ilvekset olivat erittäin valppaita ja 
hävisivät heti näkyvistä, kun pientäkin 
liikettä oli lähiympäristössä. Mutta 
harvoinpa sitä kotoa käsin pääsee 
näkemään tällaista luonnonnäytelmää. 
 
— Tauno Perkiö —

 

THE IMITATION GAME 
 

ävin katsomassa otsikossa 
mainitun elokuvan. Elokuva 
oli vaikuttava kokemus, ja se 

antoi myös aihetta tähän juttuun. 
Elokuva kertoo brittiläisestä matemaa-
tikosta ja loogikosta Alan Turingista ja 
hänen pyrkimyksestään ratkaista natsi-
Saksan käyttämä salakirjoitus. Sala-
kirjoitus tuotettiin Enigmalla, sala-
kirjoituskoneella, joka ulkonäöltään 
muistutti kirjoituskonetta. Aitoja 
Enigma-laitteita voi nähdä alan 
museoissa. Jotkut keräilijät ovat hank-
kineet niitä myös yksityiskokoelmiinsa. 
 
Miten Enigma sitten toimi? Nyt pitää 
palata ajassa noin 50 vuotta taaksepäin. 
Pikkupoikana leikimme salakirjoituk-
sella. Salakirjoitus oli helppo luoda 
korvaamalla kirjaimia toisilla 
kirjaimilla. Yksinkertaisen korvaus-
taulukon voi tehdä esimerkiksi 
kirjoittamalla aakkoset A:sta Ö:hön 
ruutupaperille riviin ja sitten kirjoitta-
malla samat aakkoset päinvastaisessa 
järjestyksessä äsken tehdyn rivin 
alapuolelle. Nyt A:n voi korvata Ö:llä, 

B:n Ä:llä jne. Salauksen purkaminen 
on yhtä yksinkertaista kuin sen 
tekeminen. 
 
Salakirjoitusta on historian saatossa 
käytetty lähinnä sotilaallisissa toimissa, 
mutta nykyisin tietysti myös 
kaupallisessa ja yksityisviestinnässä. 
Edellä esitetty yksinkertaisen koodi-
taulukon käyttö on suhteellisen helposti 
murrettavissa, kunhan salattua tekstiä 
on riittävästi käytettävissä.  Menetel-
mää voidaan parantaa vaihtamalla 
kooditaulukkoa määrävälein.  Voidaan 
esim. laatia kuukauden jokaiselle 
päivälle oma muunnostaulukkonsa. 
Näin täsmälleen sama viesti näyttää 
erinäköiseltä eri päivinä. Vielä parempi 
tulos saadaan, jos jo kertaalleen sala-
kirjoitettu teksti muunnetaan vielä 
uudestaan lisätaulukolla. Lisätaulukkoa 
voidaan muuttaa jonkin säännön 
mukaan. Esim.voidaan sopia, että 
viestissä esiintyvä kolmas kirjain ilmai-
see käytettävän lisätaulukon. Esim. jos 
kirjain on d, viesti on lisäkoodattu 
taulukon d avulla. 

K 
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Edellä esitetyt kirjaimia toisikseen 
vaihtavat salausmenetelmät ovat melko 
helposti murrettavissa nykyaikaisten 
tietokoneohjelmien avulla. Nykyaikai-
nen salaus perustuu monimutkaisten 
bittipohjaisten algoritmien käyttöön, 
mikä on kokonaan oma tarinansa, enkä 
puutu siihentässä kirjoituksessa. 
 
Kooditaulukoiden käyttö on hidasta ja 
virhealtista. Niinpä jo sata vuotta sitten 
mietittiin salauksen automatisointia. 
Enigma oli saksalaisten toisen maail-
mansodan aikana käyttämä sähkö-
mekaaninen salauslaite, jonka toiminta 
perustui pyöriviin salauskiekkoihin. 
Tarkkaan ottaen kyse oli kokonaisesta 
salauslaitteiden perheestä, sillä ajan 
myötä laitteesta kehitettiin useita eri 
malleja. Enigman keksijä Arthur 

Scherbius sai ensimmäisen Enigmaan 
liittyvän patenttinsa jo vuonna 1918. 
 
Enigma oli kaupallisessa käytössä 
1920-luvun alusta alkaen. Natsi-Saksan 
asevoimat kehittivät laitteesta parempia 
malleja ja käyttivät niitä laajasti. 
Helppokäyttöisyys ja salauksen vah-
vuus olivat tärkeimmät syyt laajaan 
käyttöön. 
 
Enigman toimintaperiaatteesta on 
saatavissa yksityiskohtaisia esityksiä 
Internetissä. Tässä pyritään antamaan 
vain pääpiirteittäinen kuva laitteen 
toiminnasta. Oheinen kuva esittää 
laitteen toimintaa hieman yksin-
kertaistettuna. Laitteessa oli näppäi-
mistö, salauslaitteisto ja lamppunäyttö. 
Kun käyttäjä painoi jotain näppäintä, 
laite koodasi sitä vastaavan kirjaimen 

toiseksi kirjaimeksi, mikä ilmaistiin 
sytyttämällä merkkilamppu kyseisen 
kirjaimen kohdalta näytös-
sä.

 
 
Tarkastellaan kuvan esittämää tapausta. 
Käyttäjä painaa Q-näppäintä, mikä 
kytkee virran Q-johtoon. Virta menee 
1. kiekkoon, jossa virta kytkeytyy Y-
johtoon, kun kiekko on tässä 
asennossa. Tämä vastaa täysin sitä, että 
viestin lähettäjä olisi katsonut korvaus-
taulukosta Y:n vastaavan Q:ta. Sitten 
virta jatkaa seuraavaan kiekkoon, jossa 
virta kytkeytyy Y-johdosta S-johtoon. 
Edellä esitettiin, miten lisätaulukon 
käytöllä voidaan salausta parantaa – 
tässä on kyse samasta asiasta, mutta 
automatisoituna. Näin virta vaihtuu 
koodijohdosta toiseen riippuen koodi-
kiekkojen asennosta. Kuvassa laite 
sytyttää lopuksi U-kirjainta vastaavan 
lampun. Nykytekniikalla saatu salaus-
tulos voitaisiin lähettää saman tien 
tietoliikennekanavalle, mutta ennen 
muinoin Enigman salaama tulos oli 
sähkötettävä erikseen vastaanottajalle. 
 
Kun Enigma oli muuntanut yhden 
kirjaimen edellä esitetyllä tavalla 
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toiseksi, se kiersi ensimmäistä salaus-
kiekkoa yhden askeleen eteenpäin. 
Toinen kiekko askelsi eteenpäin, jos 
ensimmäinen kiekko oli tehnyt täyden 
kierroksen (26 askelta), ja kolmas taas, 
jos toinen kiekko oli kiertänyt täyden 
kierroksen. Toiminta muistutti tältä 
osin auton matkamittaria. Oleellista on, 
että salauskoodi muuttui jokaisen 

merkin (kirjaimen) kohdalla, koska kyt-

kentä muuttui kiekkojen askeltamisen 

vuoksi. Jos Enigmaan kirjoitettiin esim. 
kaksi A-kirjainta peräkkäin, ne 
koodautuivat kahdeksi eri kirjaimeksi. 
 
Kiekkojen alkuasennot määräävät, 
miten kirjaimet koodautuvat viestissä. 
Kiekkoja oli myös erilaisia ja niitä 
saatettiin vaihtaa. Lisäksi oli ns. 
kytkentätaulu, joka vielä muutti alku-
asetuksia. Lähettäjä ja vastaanottaja 
olivat tietoisia osasta alkuasetuksista, 
osa asetuksista lähetettiin kunkin 
viestin alussa. Sodan aikana Enigman 
asetuksia vaihdettiin päivittäin, mikä 
vaikeutti salauksen selvittämistä, koska 
edellisen päivän tietoja ei voitu suoraan 
hyödyntää. 
 
Ensimmäisenä Enigman salausta pyrki 
selvittämään puolalainen Marian 

Rejewski. Hän työskenteli Puolan yleis-
esikunnan salakirjoitustoimistossa ja 
onnistui loppuvuodesta 1932 yhdessä 
kumppaniensa kanssa päättelemään 
Enigmaan kuuluvien kiekkojen sisäiset 
kytkennät. Rejewski rakensi enigma-
viestien purkulaitteen, jota nimitet-
tiin Bombaksi. Bomba oli perustana 
Britannian kehittämälle Enigman 
murtamisapuvälineelle, Bombelle. 
 

Britannialle oli elintärkeää saada tietää 
saksalaisten sukellusveneitten ja muun 
laivaston viestintä toisen maailman-
sodan aikana. Viestejä voitiin siepata 
rannikoille pystytetyillä kuunteluase-
milla. Salattujen viestien paljasta-
miseen valjastettiin parhaat voimat, 
mm. Alan Turing. Turing on kuuluisa 
mm. ns. Turingin koneesta, joka on 
teoreettisen tietojenkäsittelytieteen 
tärkeä mallinnus ja eräänlainen tieto-
koneen esiaste. Turing tutustui 
Rejewskin työhön ja oivalsi nopeasti, 
ettei käsin laskemalla voitu missään 
järjellisessä ajassa ratkaista Enigman 
kulloisiakin asetuksia, joita oli miljoo-
nittain erilaisia. Niinpä hän päätti 
rakentaa tavattoman monimutkaisen 
koneen, joka sähkömekaanisesti kävi 
alkuasetuksia läpi ja testasi niitä saata-
villa olevan datan avulla. Elokuvassa 
kuvattiin hienosti älyllistä ponnistelua 
ja luomisen tuskaa, johon Turing työ-
ryhmänsä kanssa joutui. He rakensivat 
sinnikkäästi ”käänteis-Enigmaa”, jota 
Turing nimitti Christopheriksi lapsuus-
ystävänsä mukaan. Mutta lopulta 
maaliskuussa v. 1940 mutkikas 
”käänteis-Enigma” selvitti salauksen 
alkuasetukset. Christopher oli ensim-
mäinen Bombe, ja koska se osoittautui 
toimivaksi, Bombesta tuli tärkeä työ-
väline, jolla natsien Enigmalla salattuja 
viestejä purettiin. Laitteita rakennettiin 
sittemmin satoja liittoutuneitten käyt-
töön. Natsit eivät tiettävästi koskaan 
saaneet tietää salauksensa purkautumi-
sesta. 
 
Kun Britannia pystyi lukemaan natsien 
laivaston salatut viestit, Yhdysvaltain 
massiivinen materiaali- ja sotilasapu 
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voitiin tuoda Atlantin yli suhteellisen 
pienin tappioin. Tämä mahdollisti mm. 
Normandian maihinnousun onnistu-
misen ja vaikutti näin suuresti Länsi-
Euroopan sodanjälkeiseen kehitykseen. 
Britannia salasi Enigman salauksen 
purkutiedot 1960-luvun lopulle asti. 
 
Turing oli homoseksuaali, ja hänen 
aikanaan homoseksuaalisuus oli Iso-
Britanniassa laitonta. Eräitten sattu-
mien vuoksi Turing jäi kiinni homo-
seksuaalisista teoista. Kuulusteluissa 
Turing tunnusti asian, ja häntä syytet-
tiin törkeästä säädyttömyydestä. Turing 
ei katunut, ja hänet tuomittiin. 
 
Välttääkseen vankilatuomion hän 
hyväksyi hormoni-injektiot, joita annet-
tiin vuoden ajan. Tuomion vuoksi 
hänen turvallisuusluokituksensa pois-
tettiin eikä hän voinut enää toimia 
salakirjoitusasiantuntijana Britannian 
asevoimissa. 
 
Turingin siivooja löysi Turingin 8. 
kesäkuuta 1954 kuolleena; hän oli 
menehtynyt edellisenä päivänä syanidi-
myrkytykseen. Myrkyn hän oli ilmei-
sesti saanut syanidilla kyllästetystä 
omenasta, joka lojui puoliksi syötynä 
hänen sänkynsä vieressä. Hänen 

kuolemansa uskotaan olleen tahalli-
nen itsemurha, vaikka toisaalta hänellä 
oli vihollisia, jotka yrittivät mm. 
leimata hänet Neuvostoliiton vakoo-
jaksi. 
 
On todella surullista, ettei tätä nero-
kasta tiedemiestä, joka työllään pelasti 
tuhansia ihmishenkiä ja osaltaan koko 
länsimaisen demokratian, palkittu 
hänen elinaikanaan, vaan häntä syrjit-
tiin hänen seksuaalisen suuntautumi-
sensa takia. On arvioitu, että toinen 
maailmansota lyheni Euroopassa aina-
kin yhdellä vuodella Turingin työn 
ansiosta. Sittemmin Turingia on kun-
nioitettu monin tavoin, mm. pystyttä-
mällä häntä esittäviä patsaita ja 
kiinnittämällä muistolaattoja. Lisäksi 
Association for Computing Machi-

nery on myöntänyt vuodesta 1966 
lähtien vuosittain Turing-palkin-

non henkilölle, jolla on ollut merkittävä 
vaikutus tietotekniikan kehitykseen. 
Sitä pidetään tietotekniikan Nobel-
palkintona. Britannia on myös viralli-
sesti pyytänytanteeksi Turingin kohte-
lua ja kumonnut hänen tuomionsa 
postuumisti.  
 
— Tauno Perkiö —

 
 
KANISTERINTAPPAJAKOIRAN PÄIVÄKIRJA ELI LELUVINKKI 
ISOJEN KOIRIEN OMISTAJILLE 
 

inä olen Väinö. Olen mamin 
mussukka, ja ylipäätään 
kaikkien, jotka näkevät 

minut kaupungilla tai missä vaan. 

Minua kehutaan kauniiksi ja tullaan 
halaamaan ja pusuttelemaan, vaikka en 
ole ulkomuotooni jaksanut kauheasti 
kiinnittää huomiota. Muutaman kerran 

M 
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olen vilkaissut peiliin ja todennut, että 
jään auttamattomasti paljon sirom-
maksi kuin veljeni, mutta minkä sille 
sitten voi. Iivana-veli, jota kutsutaan 
Julmaksi, painaa seitsemän kiloa 
enemmän kuin minä. Voi ei, mutta 
onneksi sähäkkyyteni korvaa pientä 
kokoani.  
 
Taatusti veljilläni ei ole niin monia 
tyttöystäviä kuin minulla. Juu, minä 
tunnen tyttöjä ympäri Satakuntaa, ja 
välillä mami vie minut yökyläänkin, 
kröhöm. Jos tässä muutamia mainit-
sen… Milla, Arra, Usva, Brida, Nipsu, 
Maisa, Lax, Ara… On minulla poika-
kavereitakin, mutta niistä nyt ei 
kannata sen suurempaa meteliä pitää.  
 
Enkä usko kenelläkään olevan niin 
hienoa lelua kuin minulla! Minullapa 
on kanisteri, jota pyöritän, kannan ja 
jonka kanssa painin. Retuutan, revin, 
kuritan ja raivoan, kunnes olen aivan 
puhki, enkä jaksa enää kuin puuskuttaa 
kanisteri suussa. Jäisellä pihalla se on 
kuin jääkiekko, jota kuljetan huimaa 
vauhtia. Leikkiin kuuluvat korvia-
vihlovat falsettikiekaisuni ja asteikon 
toisessa ääripäässä sijaitsevat möreät 
murinani ovat herättäneet suurta 
hilpeyttä mamin ystävissä. Minua on 
kuvattu ja filmattu, ja vissiin laitettu 
johonkin YouTubeenkin.  
 
Irti en kanisterista päästä ennen kuin 
mami käskee… tai menee sisälle. 
Silloin minulle tulee kiire piilottaa 
rakas leluni, koska leikin sillä vain 
silloin, kun mami on kanssani ulkona. 
Kaivan kuopan jonnekin sopivaan 
ruusupenkkiin tai hiekkakäytävälle ja 

tungen kanisterin sinne. Tosin mami on 
nauranut minua, että kaivaukseni ovat 
liian matalia, koska kanisteri on 
piilossa vain yhdeltä kulmalta. Hän 
onkin nähnyt asian ihmisten logiikan 
kannalta. Koirien maailmassa kanisteri 
taas on symbolisesti kokonaan kätkös-
sä. Tai tällä tavoin voin ainakin selittää 
sen, että en viitsi kaivaa 25 litran 
pänikälle joka ilta, ja välillä keskellä 
päivääkin, kauhean isoa kuoppaa.  
 

Talvi on osoittautunut hiukan hanka-
laksi. Erinomaiset kätköpaikkani ovat 
olleet harmillisen jäässä. Onneksi 
keksin autokatoksen sepelin, mutta 
iskän kanssa tuli erimielisyyttä, kun 
kaivoin montun sähkökaapin alle. En 
käsitä, miksi hän kielsi enää käyttä-
mästä sitä piiloa ja lapioi kuoppani 
umpeen.  
 

 
 
Kuvassa on yksi parhaimmista park-
keerauspaikoista: traktorin perävaunun 
renkaan vierus.  
 
Tässä on myös se kirkkaanvihreä 
polttoainekanisteri, josta harrastukseni 
alkoi, ja muistelen sitä edelleen 
kaihoisasti. Itse asiassa se oli Markus-
sedän omaisuutta, mutta hän unohti sen 
pihalleni. Ja löytäjä kai saa pitää 
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saaliin? Eikä hän voinut enää käyt-
tääkään sitä alkuperäiseen tarkoituk-
seen, kun olin hiukan tehnyt 
muotoiluja. Siihen oli tainnut tulla 
muutama reikäkin. Mami tosin oli 
huolissaan, josko Markus olisi vihai-
nen, mutta ei mitään! Hän meinasi, että 
vanha kanisteri oli päässyt erinomai-
seen uusiokäyttöön.  
 
Mutta sitten, reilu kuukausi sitten, 
yhtenä sunnuntaiaamuna, en löytänyt 
leluani mistään. Kehveli sentään, iskän 
ja mamin puheista käsitin, että se oli 
pistetty roskiin! Miksi ihmeessä? 
Kyyneleet melkein valuivat ruskeista 
silmistäni, ja leukani tutisi, kun olin 
niin surullinen. Mami koetti selittää, 
että teollisuuskäyttöön tarkoitetusta 
muovista voisi irrota vahingollisia 
aineita. En ymmärtänyt ollenkaan. 
Minä en ollut mitään myrkkyjä kanis-
terissa nähnyt. Harmiani lisäsi se, että 
olin saanut sen mielestäni aika hyvään 
kuntoon: se oli sopivan rutisteltu, 
reunat repsottivat ja palasia oli siroteltu 
pitkin pihaa. Sillä seurauksella, että 
suupieleni olivat veressä. Mamista 
sekään ei ollut terveellistä. Rauh ja 
wuh, sanoin minä, naisten kotkotukset 
nyt tiedetään. 
 
Mami lohdutti minua ja esitti, että 
voisin leikkiä kongilla tai erilaisilla 
palloilla, mutta mikään niistä ei vetänyt 
vertoja kanisterille, ei edes kahvallinen 
hevospallo. Aloin murjottaa enkä puhu-
nut kenellekään. Sepäs tepsi! Seuraa-
vana päivänä mamilla oli aika Poriin 
kamalalle hampulääkärille, jonne hän 
jopa joutui pyytämään Mari-tädin 
kuskiksi. Huh, onneksi minä sain vain 

istuskella tyyriinä takaboxissa ja väläy-
tellä valkoistakin valkoisempia ham-
paitani. Takaisin tullessa mami oli aika 
huonona, hyvä ettei opaskoiraa tarvin-
nut, mutta poikkesimme silti isoon 
tavarataloon, josta hän osti minulle 
vesikanisterin. Jeeee!!! 
 

 
 
Se oli kyllä heikkoa tekoa vanhaan 
kunnon kanisteriin verrattuna. Ehkä 
siksi, että siinä oli niitä myrkkyjä 
vähemmän piilotettuna? Kolmen 
minuutin käytön jälkeen sain upotettua 
hampaani siihen, ja nyt yläosa on lähes 
tuhottu.  
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Mamin mielestä tämä on silti 
ehdottomasti parempi vaihtoehto ja 
pitkäkestoisempi lelu kuin ne, joita hän 
sinnikkäästi jaksoi ostaa minulle 
koiratarvikeliikkeistä. Kun hän oli 
kääntänyt selkänsä, olin yleensä repinyt 
lelun hajalle tai jollain tavalla tehnyt 
sen toimintakyvyttömäksi. Kun hän 
moitti minua, ihmettelin silmät seläl-
läni, eikö hän ollut juuri siksi ostanut 
lelua minulle? Eikö se ollut tarkoitettu 
rikottavaksi? Siinä kohtaa näkemyk-
semme erosivat.  
 
Mahdanko leikkiä vielä sitten, kun olen 
aikuinen? Hui, se sana kuulostaa 
ankealta ja tylsältä. Puolen vuoden 
päässä aikuisuus kuitenkin häämöttää, 
niin minulle on kerrottu. Sitten minun 
pitäisi vissiin kävellä pihalla arvok-
kaasti ja arvioida jokainen tulija tark-
kaan. Tähän asti olen vastaanottanut 
vieraat innokkaasti ja suukottanut 
heidät puolikuoliaaksi, mutta ”vihaiset 
susikoirat” eivät kuulemma saa tehdä 

niin. Ehkä jätän siinä tapauksessa 2-
vuotissyntymäpäiväni väliin.  
 
Sitä paitsi, kuulin yhden toisenkin 
ikävän jutun tässä taannoin. Mami 
puhui puhelimessa jonkun kanssa siitä, 
että äitini Iina muuttaisi meille! Ei, sitä 
komentelijaa en halua missään nimessä 
samaan kotiin kanssani. Iina piti pentu-
kopassakin tiukempaa kuria kuin 
armeijassa! Kävin läpsimässä mamia 
monet kerrat puhelun aikana, mutta hän 
ei kuunnellut minua. Käski vaan mennä 
pois ja antaa hänen puhua rauhassa. 
Millaista sydämettömyyttä. Toisaalta 
kuulin mamin pitävän yhtenä vaihto-
ehtona, että meille tulisi jossain vai-
heessa, ehkä ensi vuonna, pienen pieni 
tyttöpentu. Se sai minut nyökyttele-
mään ja höristelemään innokkaasti 
korviani. Sellainen pallero olisi muka-
vaa seuraa, ja voisin opettaa sille kaikki 
kehittelemäni ilkeydet… kunhan se 
lupaisi olla koskematta kanisteriini. 
 
— Väinö Iisakki Alhovaara (ja Marja 

Hiltunen) —
 
 
 

ALINA TULE RAUMAREISULT KOTTI 
 

lina maksoi ostokses ja kiittel kauppiast viäl montten kerttaha, ennenko läks 
peräpeil edel ovel päi, niiaskel ja nyäkyttel. Ovest tul juur sisäl joku hattu-
päine her, ja hän kerkes onneks kääntämä parema puales siihem päi, ko se 

nost hänel hattuas, ennenko rupes kauppial asiatas toimittama. 
Ulos päästyäski Alina ol viäl vähä pöllättän, eik meinan usko, et kaupa olis nii 

sutjakkast sujun. Raha ol viäl jäänyki. 
Ny hänen tarttis käyd hakemas kaupast kaffet, palasokeri ja aptekist hotapulveri. 

Apteek oliki iha lähel, tori kulmal ja Alina askel ol puale kevemp. Ei tarvin peljät 
kompastumist, ko kenkäm pohi ei enä pakan rullal. Mukulkivisel kadul ol saan oikke 
varro, etei nuljauttan kinttuas. 

A 
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Toril ol aika vilsket. Kaupan ol monemoist tavara ja yks pöyt haukuttel Alinat liki, 
niinko hunaja kärväst. Siin ol myynnis kirkkavärissi huivei. Kauppial ol pitk part ja 
se ol tiäs mikä hanttapuli kulkukauppias, mutt liina oliva nii komioi, et iha silmihi ot. 
Alinal ol kyl liinassi koton; ol ruudullissi ja raidallissi; lehmä lypsämisse ol omas, 
niiko kaupas käymissenki; niit ei sopin sekotta. 

Mut tommost kellast, misä ol ruusukuvioit, ei hänel ollu, ja Alina meinas jo men 
sitä hiuka pitelemä, mut sit hän kavaht: mensik häne viimäse rahas sit siihe! Hän 
pysäs niil sijoilles ja funteeras. Se ol niiko paholaine ite olis huudel se liina takka: ot 
muu... ko hän tiäs, etei hän sitä kumminka ikä raaskeis pittä. Mut jos seoraval 
Raumareisul sit… Alina päät ja suuntas askeles visuste apteekki päi. 

Apteekis ol oikke jono. Siäl istui penkil ukko ja akka, ja kuului aikamoine 
puhesorin. Jos ei pulver olis ollu valla lop, olis Alina pyärtän ovelt takasi. Sais Alpert 
ite hakki hotas, hän manas. Tääl o nii  kamal hajuki; siit tul miäle kaik sairaude ja 
surkkeude. Mut sit hän muist, kui kiukkune Alpert ol edelisehtoste ol, ko sen kintui 
repel, ni etei untakka saan. Se o kolpan ympär huusholli puale yät. Penkilt vapaudui 
yks paik ja Alina aset ittes siihe vartoma. Ol siin hyllyil pitkis riveis jos jonkilaist 
troppi, linimentti ja salva; kylma niil kaikil oma tarkotukses o, hän tuumas. 

Siin istuisas hän kerkes hiuka ihailema uussi kenkkiäs, kui kaunist ne kiilsivä, 
vaik ol ne jo hiuka tomuttun. Ne oliva musta nahka ja niis ol kauni ohkase nauhase. 
Oikke naohkenkä! Hän pyyhkäs vaivihka suurima tomu poies ja vilkas sit ymprilles. 
Koht olis hänen vooros ja valkotakkine myyjätär kysyis, mitä hänel saisis ol. 

Ko hotapulver ol tukevast käsilaukus, Alina paseras Korhose kauppaha, mikä ol 
torin toises syrjäs. Varmude vuaks hän kiärs kaukka se liinaskauppia. Korhoselt hän 
ost paketi Huamio Sekotust, Sirkku-palasokerpaketi – ni, ko Alpert tykkäs enemä siit 
ko Pulmust – ja ittelles piäne aski rusinoit. Mittä karamellei hän ei ny suuttan osta, 
vaik Alpert pruukaski ehtosi imeskel Paxei. 

Ko ne ostokse ol teht ja hän läks ulos putikist, ni juur siin samas häne ettes pöffät 
tutui! Se ol häne Sanni-serkkus, jonku toise fiini frouvan kans. Sanni oli kotosi 
Eorjoe Liinmaist, eik yhtä sen hianommast huushollist ko Alinaka, mut hän ol sattun 
trefama yhde Penti, ja men sen kans vihil. Pentist ol hiljakkoi tul Rauma poliismestar. 
Sekös ol nostan Sanni noka, nii et sai sattel pittä varas. Sillal ol joku vääräleuk sanon, 
ko ol nähn Sanni kotokulmil joku kert. Etei ollu vanhoi kansakoulukaverei enä ollu 
tuntevannaska. 

– Mut hyväne aik! Onk siin Alina? Sanni sentäs kysyi, ja silmäil hänt pääst 
varppaihi ast. Alinat rupes iha kuumottama. Toinenki frou katoi hänt, niinko ei 
mailmas olis muit ihmissi ol. 

– Läksi vähä kaupoil, yks sun toinenki tavar ol lop, Alina sai sentä suustas ulos. 
Hän näk heijä kuvajaises kankaskaupa klasist. Hianoil frouvil ol kummallaki hyväst 
kankkast klännink, Sannil vaalevasinine ja toisel viherkäine, ja korkkiakorkose kenkä 
jalas; hattu pääs kummallakki. Huule oliva maalatu ja käsiveska käsivarsil. Hän sit 
taas siin, arkisis hapeteisas, tukka nuttural, ja iankaikkise vanh must käsilauk roikui 
melkke maas, ko siin ol niin pitkä sanka. 
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Siin he vaihtiva kuulumissi, taik jos iha tot puhuta, Sanni kerroi, mitä heil kuulu, 
mut luaja lyk: Alina satui vilkasema Raatihuane kello, ja se ol jo vartti vail kakstoist! 
Eorjoe linjapiil lähtis kahdelttoist ja hän ol viäl täsä. 

Sanni ol juur sanomas, et he oliva Hiljan kans menos Peltolaha kaffel ja leivoksil, 
ja kysymäs, et ei sunka Alina sentä sin heijän kansas tulis. Toine frou kattel  
kankaskaupa klassi ja sit häne silmäs toppasiva Alinaha, se näkösin, etei Alinal olis 
kyl ollu härjänkä halu men kaffel nii hianoitte rouvitte kans. Ossaisik hän edes ryypät 
kaffet kupist tarppeks hianoste, ja asetel lusikal leivost suuhus nii siroste? Peltolas 
hän ei ollu ikän käyn, mut ol klasi läpi ohikulkkeisas nähn, kui siäl maisteltti 
erifärissi paakkelsei, niinko piäni kaakui ja suu supus hörpätti kaffet pääl, piänist 
poslinisist kupeist. Ko ne pöödä oliva iha klasi viäres niinko, kiusaks oikke. 

– Ei mut kyl muu ny täyty men, muun piilin läht juur tuas tuaksaukses! Hän nostel 
laukuijas ja toivottel viäl rouvil hyvä vointti ja näkemii sit vaa, ennenko läht 
pualjuaksu asemal päi. 

Frouva jäivä kattoma häne perähäs ja pudistelema päitäs, mut Alina huakas 
helpotuksest, ko pääs kuulustelemast heijä jutuijas. 

Onneks matk ei ollu pitk, ja Alina kerkes istumanki hetke aikka, ennenko säför 
käynnist auto ja lähdetti menemä. Sin se kaupunk jäi taanes, ja Alina ol tytyväine. 
Oikke hyvi hän ol tämä reisu rähjän ja ne asia ol toimitet, mitä pitiki. Eik hän ny enä 
peljän autos istumistaka, paitsi mutkis vähä. 

Mut olkkas vait, ei se kotomatk sit mennykä iha nii ko ol määräs. He kyl pääsivä 
onnelisest isolt tiält Kirkonkylähä saak, ja pysäsivä ottama lissä matkustaji. Toissi jäi 
poies ja toissi tul kyytil. Alina viärehen ol istun joku nuar miäs, mil ol tukka 
hassusten pystös, jollai brylkreemil vissi pistet, mut se ol jään Lapijoen Taipale 
pysäkil poies. Pare oliki, severa vastemiäline ol se makkia hiusrasva haju Alina  
miälest. 

Siit ko kurvatti Irjanttel päi, ja Alina rupes jo kattelema, et mist nappulast hän sit 
paina, et saa piilin toppama, kuului yhtäkki nii kova flaiskaus, et häne sydämes 
meinas topatta siihem paikkaha! Hän ei ensiks käsittän lainka, mikä semne paukaus 
ol, eik mittä muutakka, ko siin samas ol koko piil melkke väärimpuali, taik silt se 
ainaki tunnui, ja nojas kauniste ojanpyärtnö toisse siuhu. 

Autost ol paukattan kummi, ja ko oltti juur olt nii liki tiä savist reuna, ei kusk saan 
sitä hollattu. Ohjaus oli ruven tärrämä nii, et ei ollu mittän tehtävis ja faarttiki severa, 
et piil ol samantiä ojas. 

Onneks kaik kyytis olija pääsivä säikähdyksel. Yks ja toine ol täräyttän polves taik 
kyynärpääs kippiäst johonkki, mut kaik pääsivä kumminki omi avui ulos autost, ko 
ensiks saatti ovi lailes auk. Se suuremp propleem oliki, ko ove alasyri ol severa maat 
päi, etei se meinan lainkka auet. Kusk ol kumminki neuvokas miäs. Hän kömpei toise 
puale klasist ulos, ja sai ulkpualelt oven kammetuks auk. Joku siin vähä kiukuttel, ko 
häne kanamunas oliva men rik siin hötäkäs, mut mittä muut suuremppa vahinkko ei 
kellän käyn. Väki jäi siihe vartoma, ko kusk läht likimpän olevasta talost soittama 
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appu paikal. Vararenkas ol kyl auto ahteris, et se soveis vaihta, mut millal saadais piil 
ensiks ojast ylös, se oliki kysymysmerkk. 

Ko matkaseurue oli toipun ensmäsest peljästyksest, ruvetti funterama, kui kaua 
kestä, ennenko matka jatku, mut Alina hoksas, et ei hänel ol enä kotti matka ko 
rappia kolm kilomeetteri. Hän olis koton jo enne ko saisiva piili ylös ojast. Ko kusk 
tul takasi, hän nyhjäs sitä hiast ja sanoi lähteväs jalkapatikas jatkama matkatas. Tämä 
kohaut vaa olkkias, matka ol makset ja jatkakko ettippäi millai tahto. Hänt harmit vaa 
auto, ko siihe ol tul kamali kraapalei ja etupuskur ol rytys toisest pääst. 

Alinaki ol vähä pettyn, ko häne matkas nii nolostem päätyi, ja viäl mustemaks 
häne muatos men, ko hän pääs kotti. Alpert istuskel ulkon, viheltel ja vualeskel 
pajupilli, ko Alina tul aika kiaru Irjanttelt päi. 

– Mitä sää ny meina? Eksää autos tulluka? Alpert nous seisoma ja ol silmä 
ymmyrkäisen, niinko öö aapisen laidas. 

– No, kävelemä mää joudui, ko autost paukat renkas! Alina tiuskas. – Semssi nua 
teijä hiano vempele sit ova! Siäl se o ojas vissi viäläkki… 

– Mik meijä vempele? Kene meijä? Ny kimmat jo Alperttiki, vaik hän tiätys käsit, 
kuim pali Alinat harmit. Ol pitän pääst herroiks kotoportil saak, ja sit jouduiki – taas 
kerra – kävelemä Kainust saak kotti. 

– Mut pistetäst pannu pääl, kyl se mure siit unhottu. Ens kerral o paremp tuur, hän 
tuumas, ot Alina kädest kauppakassi ja läks sisäl päi. 

Alina huakkas ja vet henkki hetke. Sit hän totes, et loppu hyvi, kaik hyvi ja läks 
sisäl Alpertin peräs. 

 
— Leena Falttu — 
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Hyvää kevättä kaikille lukijoillemme!
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