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SYNAPTORI

Sato meinasi jäädä maahan!
Koronaepidemia leviää
kovalla vauhdilla ympäri
maailman. Kun vitsit ovat
vähissä, palautuvat mieleen
kovat kokemukset. Joskus
opetuksen voi saada pikkuiselta tekijältä, yhdeltä
perunalta.
Peruna pellossa
Viljelin kotipihassa enimmillään kaikkia tavallisia,
keväällä kylvettäviä puutarhakasveja. Vuosi vuodelta
viljelysteni pinta-ala pieneni
kokemusten karttuessa.
Perunoiden kasvattaminen
kuvaa tilannetta. Jos kylvin
vakoihin 30 kiloa perinoita, syksyllä perunamaata
kaivellessa sieltä löytyi 15
kiloa. (Eri perunoita).
Marraskuisena sunnuntai-aamuna tulin sairaalasta
päivystämästä. Pysäköin
auton pihaan ja astuin ulos.
Katseeni suuntautui sattumalta ruskeanharmaalle

perunamaalle. Ja mitä näkyi!
Jotain vaaleanruskeaa. Ei
voi olla totta! Peruna! Järkytys ja närkästys olivat suuria.
Sade oli huuhdellut mullan
perunasta. Loikin pikkukengissä peltoon ja poimin
tämän ravintoaarteen hyppysiini. Suuttumus nousi.
Kuka kurja tästä kaivoi?
Kuin Gallen-Kallelan tunnetussa Kullervon kirouksessa
nostin perunan kohti taivasta. Kuka kelvoton, huolimaton sadonkorjaaja on
tässä kaivanut perunamaata
ja jättänyt sadon sinne! Jos
minä en olisi huomannut,
tämä arvokas, kokonainen
peruna olisi jäänyt peltoon.
Mahdotonta kuitenkin
olisi selvittää, kenen laiminlyönti oli kyseessä. Varmuuden vuoksi läksyttäisin sisälle päästyäni koko
perheen, vaimon ja kolme
lasta. Ensi vuonna tällaista

vahinkoa ei tapahdu!
Ikimuistoinen nauru
Sitten alkoi naurattaa. Nauraa hekotin kippurassa, kunnes hoksasin ajatella naapureita. Nehän voivat tehdä
merkillisiä johtopäätöksiä,
koska eivät kaikki ymmärrä, miten hauskaa on seistä
nilkkoja myöten mullassa
peruna kädessä.
Auton ovi oli jäänyt auki,
salkku lojui pihalla, perunasato melkein menetetty,
ja sankari sen kuin nauraa.
Ne syksyiset hetket muistan ikuisesti. Oivallus jätti
pysyvän jäljen, joka silloin
tällöin on oikealla hetkellä
vaikuttanut. Pikkumaisuus
on vallan erinomainen syy
nauraa!
Jokaisessa Synaptorissa
on ainakin yksi naurun aihe.
Synaptori 8/2020 ilmestyy
poikkeuksellisesti 4-sivuisena. Missä naurun aihe?
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Pääkirjoitus

Tulevaisuuden
ennustaminen
on helppoa

Jyrki Joensuu, päätoimittaja
jyrki.joensuu@synaptori.fi

Koronan valloittaessa maailmaa epidemiasta ei äkkiseltään löydy mitään hyvää. Täysiverinen kyynikko sanoisi,
että lopulta tämä saattaa olla meille hyväksi. Ihmisten
on vaikea sellaista kuulla, varsinkin niiden, jotka jo ovat
kuolleet.
Immuniteetti rokottamalla
Ihmiskunta on kehittynyt osaavaksi, kun se on kohdannut
ongelmia. Lääketieteen suurimat voitot on saavutettu rokotuksilla. Ne keksittiin tappavan isorokon torjumiseksi.
Isorokon tilillä on satoja miljoonia vainajia 3000 vuoden
aikana. Immuniteetin saaminen oli ainoa keino, ”lääke”.
Rokottamisen historia 1700-luvulla oli hurjaa! Ihmisiin tartutettiin virustauti. 1800-luvulla alettiin käyttää
heikompia viruksia. Ikimaailmassa tällaisia keinoja ei
tänään hyväksyttäisi.
Koronarokotetta ei ole
Koronavirus on kiltti verrattuna isorokkoon. Valtaosa sairastuneista potee koronan harmittomasti, mutta ehkäisevää
menetelmää ei ole.
Sairastamalla saatavaan immuniteettiin perustui ideani
sairaanhoidon ammattihenkilöstön ”rokottamisesta”. Se
tyrmättiin totaalisesti.
Ehkäisevä tartuttaminen ei ole niin kamalaa kuin se
kuulostaa. Hoitohenkilöstö sairastaa koronansa jossain
vaiheessa, ja vasta sitten saa suojan, immuniteetin. Ennen
immuniteettia tarvitaan tuhansia karanteeneja, testejä,
vaivalloista suojautumista, ja tartutetaan tahattomasti
suuntaan ja toiseen, pitkäaikaisen epävarmuuden vallassa.
Immuniteetin vaihtoehto on kaikkien ihmisten suojaaminen täydellisesti, mikä on yhtä mahdollista kuin
hengittämisen lopettaminen.
Pandemia
Kirjoitin pandemiasta kaksi viikkoa ennen kuin WHO
koronan sellaiseksi julisti. Korona leviää lentokentiltä
kuin rutto satamakaupungeista keskiajalla. Oikein ennustaminen ei ollut vaikeaa.
Jos korona olisi pysäytetty eristämällä ihmiset toisistaan, Suomessa se olisi pitänyt aloittaa helmikuussa,
ja täydellisesti. Nyt kävi niin, että ensin sadat tuhannet
ihmiset levittivät koronan kaikkialle, ja sitten ryhdyttiin
eristämään. Tämä ei ole vitsi!
Korona katoaa aikanaan
Joka vuosi maailmassa kuolee tartuntatauteihin satoja
miljoonia ihmisiä, eniten kehitysmaissa. Siihen on totuttu.
Monet tartuntataudit ovat vaarallisempia kuin korona,
esimerkiksi ebola. Vesikauhuun kuolee jokainen sen
saanut. Kehitysmaissa tuhkarokko tappaa. HIV tappaa.
Huumeet tappavat.
Koronalla, uudella virustaudilla on iso uutisarvo. Rikkaissa maissa emme ole tottuneet siihen, että luonto kehittää tartuntataudin kuin tsunami. Sitä ei saada hallintaan.
Miljoonien vuosien aikana on syntynyt uusia elämänmuotoja, joista ihmiset ovat yksi muiden joukossa. Suurin
osa elämänmuodoista on kadonnut. Elollisen olennon
perimän muutos, mutaatio on luonnon keino luoda uutta.
Luonnon tuotteita edustavat myös kaikkein pienimmät,
virukset. Ne ilmestyvät ja katoavat.

Maailma on täynnä näkymätöntä, joka ajoittain tulee
havaittavaksi.

Palautetta ja ehdotuksia

Otamme mieluusti vastaan ehdotuksia kiinnostavista aiheista.
Kestämme myös kritiikkiä, joka on aina tervetullutta, sillä se
parhaiten auttaa tekemään entistä parempia lehtiä.
Emme julkaise viestien lähettäjän tietoja, paitsi jos hän
eritysesti sitä haluaa.
Synaptorin sähköpostiosoite löytyy
lehdestä ja kerrataan tässä: jyrki.joensuu@synaptori.fi

Arkisto on kirjasto

Synaptorin kaikissa numeroissa on juttuja, jotka ovat
aina ajankohtaisia, esimerkiksi Vaara paikka-sarja, tai
Yhden Euron kokki, ta Huolettomuusohjeet.
Synaptorin.com etusivulta löytyy arkisto, ja sietä klikkaamalla aikaisemmat Synaptorin numerot.
Lehden sivukoko on tarkoituksella A4. Kiinnostavan tekstin
tulostaminen sopiviin tarkoituksiin onnistuu kätevästi.
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Yleensä suoritukset yhdellä ja samalla koneella ovat kertaluonteisia.

Uusi moottoriurheilulaji
Antiikin Kreikasta muistetaan olympialaiset kisat.
Niiden useimmat urheilulajit
jatkuvat tänä päivänä. Yksi
tosimiesten laji jäi historiaan, ja siellä se on pysynyt, korkealta hyppy. Lajin
olympiavoittaja ei noussut
palkintokorokkeelle: Hänet kannettiin kuoppaan
hurraa-huutojen raikuessa:
fortius, fortius, fortius!
Uuden lajin kriteerit
Moottoriurheilu vaatii kalliita kilparatoja ja hienoja
menopelejä. Jokamiehen
ajot sorakuopassa eivät ole
jokamiehen urheilua. Auton
kuljetus sorakuoppaan aiheuttaa oman vaivansa, mikäli auto ei satu löytymään
sieltä ennestään.
On ideoitu kilpailua, jonka
a) välineet eivät ole poskettoman hintaisia
b) harrastaja ei tarvitse
kilpalisenssiä eikä ajokorttia
c) harjoittaminen onnistuu
missä vain
Rohkeiden laji, päin ajo
Moottoriurheilijat löivät

päänsä yhteen ilman kypärää. Johan välähti, kiihdytysajojen kotipihaversio:
Ajomatka 20 metriä.
Moottori pitää olla.
Kilpa-asuna housut.
Ei kypärää (jännitystä!).
SM-ajot
Päin ajon Suomen mestaruudesta taistellaan lokakuussa.
Jotta Synaptoria ei uhkaisi
lälläri-imago, määräsin toimituksen vakituisen harjoittelijan harjoittelemaan päin
ajoa. Perustettiin PSRT,
Päinajon Synaptori Racing
Team.
Yrjö osoittautui lahjakkuudeksi! Hän oli harjoitellut lapsesta saakka kaikenlaista törmäilyä, taaperona
ovenpieliä päin, ja polkupyörällä päin liikennemerkkejä. Isompana hän törmäsi
tehokkaasti esineisiin, rakenteisiin ja ihmissuhteisiin.
-Ylikuntoon joutuminen
voi estää mestaruuden, sanoi Yrjö haastatellessamme
häntä sairaalassa hyvin sujuneen harjoituksen jälkeen.

Aina kun Yrjö kykeni harjoituksen jälkeen kävelemään,
hän uhkui intoa uusiin haasteisiin.
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Synaptori on aarrearkku
Helposti löytyy
Synaptori.com
Aukeaa ARKISTO
Pääset lukemaan yli 100
sivua Synaptoreita.
Jokainen numero on
pieni aarrearkku. Vakituisia
teemoja ovat lääketiede,
kuvataide, kirjallisuus, Yhden Euron Kokki, Vaaran
paikka ja Pötyhöpö.
Ei kannata hämmentyä,
jos näet erilaisen kansitekstin.
Synaptori on Synaptori
kumminkin.
Synaptoreissa on artikkeleita ja huumoria, jotka
ovat aina ajankohtaisia.
Aikaisemmat numerot
ovat tuoreita!
Synaptorin tunnussanat:
Luet! Ajattelet. Naurat.
Synaptori 1/2019
Pääkirjoitus Tyhmyydestä vapautuminen
Varan paikka Lapsi
hukkuu

Synaptori 2/2019
Pötyhöpö Lätsatiede
Osa 1
Taidegraafikko Antti
Salokannel
Vaaran paikka Portaat
Synaptori 3/2019
Pääkirjoitus Jako kahteen stressin hallinnassa
Pötyhöpö Lätsätiede osa
2
Aleksin Kuvakulma
Fauvismi
Yhden Euron Kokki
Perussoppa
Synaptori 4/2019
Riitelemisen taito Osa 1
Lääketiede Dosetin
ylistys
Yhden Euron Kokki
Sosekeitto
Synaptori 5/2019
Pääkirjoitus Ole kiltti,
älä haise
Riitelemisen taito, osa 3
Lääketiede Dosetin tarkka käyttöohje
Arki Tuplakahvit suodattimella

Synaptori 6/2019
Aleksin Kuvakulma
Surrealismi
Satu Tomi lensi kuuseen
Synaptori 7/2019
Pääkirjoitus Harvinai
nen, 100% !
Pötyhöpö Hybridikasvi
Satu Tonttu Tomi, osa 2
Vaaran paikka Katolta
putoaminen
Synaptori 8/2019
Pääkirjoitus ”Elän siinä
edelleen”
Lapselle lahjaksi lukeminen
Aleksin Kuvakulma
Impressionismi

Synaptori 3/2020
Lääketiede Plasebo
Pötyhöpö Urheilu
VR connecting people
Osa 2
Tiede Syyt ja seuraukset sekaisin
Synaptori 4/2020
Ikärasismi ja perustuslaki
Yhden Euron Kokki
tekee konjakkia
VR connecting people
Osa 3
Synaptori 5/2020
Valta ja vastuu
Yhden Euron Kokki ei
ruokaa hävitä
Kirjojen helmiä

Synaptori 1/2020
VR connecting people
Osa 1
Kirjailijuus 2000-luvulla

Synaptori 6/2020
Laite vaikuttaa lukukokemukseen
Pötyhöpö lisää

Synaptori 2/2020
Digipakottaminen
VR connecting people
Osa 1
Tiedesensaatio Miehen
raskaus on mahdollinen

Synaptori 7/2020
Keuhkokuume, vanhan
vapauttaja
Eva Vikman Soivo sivu
Aleksin Kuvakulma
Bauhaus

