
Jotta vältyttäisiin kaoottiselta kilpa-
laulannalta, on jokaiselle yksilölle varattu
oma aikansa ja paikkansa. Muutamille
kunnianarvoisille lajivanhuksille suodaan
tupla-aika ja avarampi näyttämö, ja
lauman jäsenet kerääntyvät kuulemaan
heitä sankoin joukoin. Nuoremmat yksi-
löt sijoitetaan 10. kerroksen siivouskome-
roon hissittömän taipaleen päähän. Heitä
kuuntelemaan kerääntyy kaksi työtoveria
ja haukotteleva kokousavustaja.

Laji on hillityn pinnan alla varsin
aggressiivinen. Toisinaan nuoret urokset
pörhistelevät ja haastavat lauman vanhim-
man julkiseen kilpalaulantaan, mutta
varsinaista käsikähmää syntyy harvoin.
Naaraiden joukossa esiintyy pääosin
verbaalista nokkimista. Fyysisintä kilpailu
on avajaisten cocktail-kutsuosuudella.
Karvas kokemus on nimittäin opettanut
Academicuksen hyökkäämään syötävän
ja juotavan perään ensimmäisten joukos-
sa. Laji näyttää olevan kyltymättömän
nälkäinen ja janoinen.

Kesä on Homo Academicuksen otollista
parveilukautta. Yksilöt kokoontuvat eri
puolille maapalloa kohdatakseen samalla
asialla olevia lajitovereitaan. Parveilu-
kautta edeltää kuukausien valmentautu-
minen. Ensin etsitään sopiva paikka:
olisiko nyt vuorossa Long Beach vai
eksoottinen Tasmania – kotinurkilla par-
veilu kun on niin arkista. Sitten seuraa
hautomisvaihe: kotikoneen tiedostoista
etsitään pesämuna, jota sopivasti muok-
kaamalla ja hautomalla voi taas pörhistel-
lä lauman keskipisteenä 20 minuutin ajan.
Kokoontumispaikalla lajin laumaluonne
näyttäytyy selvästi: parveillaan ilmoittau-
tumistiskillä, ilmoitustauluilla, kahvijo-
noissa, portaikoissa, kirjanäyttelyissä.
Laji koristautuu mielellään pienin nimi-
lappusin. Suomalaiset yksilöt parveilevat
mieluiten omissa pienryhmissään, mutta
joku yliekstrovertti saattaa vaihtaa sanan
vieraskielisenkin yksilön kanssa – jos
jotain kysytään.

Academicukset soitimella



järjestääkseen. Hän päivysti valveilla
vaatimattomat 78 tuntia, puhui kuudella
eri kielellä, josta kahta hän ei osannut
lainkaan, kuunteli tuhannet valitukset
mutta vain puoli esitelmää, avusti
kunniavanhusta tuliaisrintaliivien ostossa,
keitti kahvia ja joi sitä litroittain, toimi
koiran- ja lapsenvahtina ja löytötavaratoi-
mistona, laastaroi kaksitoista naarmua,
lastoitti yhden murtuneen ranteen  ja oli
kätilönä yhdessä synnytyksessä.Yltiöpäisen
hymyilemisen turruttamin huulin hän
kuitenkin sopertaa: Eläköön kansainväli-
nen soidinnus!

Niin on taas lyhyen talviunen aika.
Kevään korvalla Homo Academicus
tuntee rinnassaan tutun sykähdyksen –
kaukokaipuu valtaa mielen, parveiluvietti
herää ja Academicus katselee ulos
ikkunastaan harmaata räntäsadetta ja
miettii: minne tänä kesänä?
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Homo Academicuksesta esiintyy
useita alalajeja. Aulalisko ilmestyy kyllä
kokouspaikalle, mutta ei koskaan jouda
esiintymissaleihin asti. Baarikärpänen taas
juuttuu jo hotelliin Viskisiepon kanssa.
Työmyyrä on tehnyt itselleen jo viikkoja
ennen tarkan lukujärjestyksen ja istuu
paikalla aamukahdeksasta iltamyöhään.
Paperihamsteri kerää kaikki mahdolliset
handoutit, monisteet, artikkelit, matkailu-
mainokset... Kongressihaukka hyökkää
surutta Untuvikkojen kimppuun. Kortti-
hai keräilee ja lahjoittelee käyntikortteja.
Kaupparatsu ma inostaa kuin ohimennen
viimeistä julkaisuaan. Seurapiiriperhonen
bongailee guruja ja liihottelee niiden
käsipuolessa. Laiskamato näyttää kuunte-
levan lajitoverien esitelmää, mutta itse
asiassa nukkuu. Linssilude hymyilee
paikallislehden etusivulla. Kameleontti
antaa lausunnon asiasta kuin asiasta.
Kongressikukolla on aina kiekaisu valmii-
na, olipa asiaa tai ei. Vastarannankiiskellä
on aina kriittinen sana sanottavana
järjestelyistä, muonasta, säästä tai paikalli-
sista asukkaista.

Kun lauma lopulta jättää tantereen
ja pöly on laskeutunut,  ryömii kongressi-
toimiston pöydän alta faksien, nimilappu-
jen ja jäljelle jääneiden matkailuesitteiden
seasta se lajitoveri, joka sai soitimet


