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Päätoimittajalta

Niin sitä vaan käy että 
mitä enemmän samaa asiaa 
kokee, sitä vähemmän se 
itseä kiinnostaa. Piris-
tyäkseni kirjoitan tällä 
kertaa satunnaisia kat-
kelmia Täällä Pohjantäh-
den alla –eepoksen osasta 
kaksi. Spoilerit mahdol-
lisia, duh.

”Olemme olleet liian pal-
jon erossa. Oikeastaan 
liian paljon... Pyytäisin 
sinua ottamaan tämän.”
Pidettyään pienen tauon 
hän sanoi puolileikillään 
niin kuin hämillisyyttään 
peittääkseen:
”Se ei paljon paina, kun 
se on niin pieni.”

”Ei täällä Kivivuoren 
asiantuntemusta kukaan 

epäile, mitä palveli-
joitten elämään ja heitin 
iloihinsa ja suruihinsa 
tulee. Mutta tunteeko Ki-
vivuori navettotyön kans-
sa? Mitäs lehmät siit-
tä sanoovat jos niitä ei 
hoideta kuin kahdeksan 
tuntia päivässä?” 

Silloin kun minä olin ar-
meijassa, gonahtamisella 
tarkoitettiin about tätä.

Lehteen on koottu syksyn 
aikana kertynyttä luki-
japalautetta, pitäkäähän 
kertsiboksi kuumana!

Ehkä vielä pari lehteä…

Päätoimittaja (huokaus…)
Juho Niskala

Pääkirjoitus
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Puheenjohtajan palsta

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on tilinpäätök-
sen aika. On hyvä hetki kerrata vuotta 2014.

Keväällä rutistimme ensi töiksemme kokoon 
arvokkaat 106. Vuosijuhlat ja suursitsit Lipidi-
en kanssa kieltolakihenkeen Euphorialla. Viik-
ki GP, laitoksen kevätjuhlat sekä Vappuhulinat 
rytmittivät metsäylioppilaiden kevään viettoa. 
Teimme vuoden aikana ainejärjestönä yhteis-
työtä Osuuspankin kanssa Rautatientorin 
Metsätapahtumassa, Suomen Metsäyhdistyk-
sen kanssa metsäpäivillä, Uusipuu-projektin 
taustavoimissa ja suunnittelimme monen-
laista Metsänhoitajaliiton kanssa yhdessä. 
Opintoasioissa mentiin hurjaa vauhtia eteen-
päin. Uudet asiat, kuten sähköinen tenttiarkisto 
kaipaa nyt uusimpia tenttejä ilahduttamaan seu-
raavia vuosikursseja ja vinkkipankki kotisivuil-
lamme on kaikkien syytä tarkistaa, sillä hyöty 
on taattu. Lisäksi pää- ja sivuaineinfotapah-
tuma vielä suuntaustaan hakeville vuosikurs-
seille oli kaivattu, ja se sai hyvää vastaanottoa. 
Fuksisitsit, speksissä käyminen, urheiluvuo-
rot ja salibandysarjan voitto, menestys PM 
-kisoissa ja onnistuneet Hirvi- ja taimijuhlat 
piristivät metsäylioppilaiden pimeää syksyä. 

Perinteiset fuksikurssin ohjelmanumerot, 
tänä vuonna K106:n ystävänpäiväbileet ja 
K107:n pikkujoulut olivat jälleen menestys. 
Alakerhot järjestivät jälleen aktiivisesti toi-
mintaa ekskursioiden ja illanviettojen pa-
rissa läpi vuoden, suuri kiitos heille siitä!

Työkausi vuoden 2014 Metsäylioppilaat ry:n 
hallituksessa alkaa olla takana. Hallituksem-

me saa olla todella ylpeä tekemästään työstä 
ainejärjestön hyväksi, ja haluankin jokaista 
kiittää panoksesta lämpimästi. Olemme pa-
nostaneet tänä vuonna erityisesti hallituksen 
toiminnan järkevöittämiseen ja jatkuvuuteen. 
Tiedon sähköinen dokumentointi, ensi vuo-
den varainkeruun suorittaminen ja budjetin 
suunnitteleminen jo tänä syksynä, sekä avoi-
muuden lisääminen ovat olleet tärkeimmät 
painopisteemme. Ekskursiot, Urailta, Ura-
foorumi ja sen tarjoamat palvelut tukevat 
opiskelijoiden työelämäorientoitumista ja 
työnhakua, mikä oli hallituksen tärkeä tavoi-
te. Menestyimme mielestäni työssämme ja 
vuodesta jääkin onnistumisen tunne ja vah-
va usko tulevaan. Parannettavaa ja uusia pai-
nopisteitä kehittämiselle löytyy aina ja siksi 
työ jatkuu. Toivonkin tulevalle hallitukselle 
mahdollisimman vaivatonta aloitusta ja intoa 
luoda omat tavoitteensa toimikaudelle 2015.

Yhteistyöstä kiittäen ja hyvää joululomaa toi-
vottaen,
Ella Kaivola
Puheenjohtaja 2014
Myo ry

Hyvät metsäylioppilaat, 
tervehdys vielä kerran!
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Metsänhoitajaliiton palsta

Tikusta asiaa työtä haettaessa
Talven pimetessä lähenee aika, jolloin 
rautakärkinen metsurinsaapas olisi pu-
serrettava kesätyönantajan työhuoneen 
ovesta tai tarvittaessa kammettava ovi 
auki, vaikka relaskoopin varrella. Näin 
konkreettisten fyysisten toimien välttämi-
seksi Metsänhoitajaliitto neuvoo opiske-
lijoita valmistamaan työnhaun asiakirjat 
hyvissä ajoin etukäteen. Vaikka hakemus 
tulee olla haetun työpaikan mukainen, 
voi CV:een lisätä taas uudet kesätöiden 
ja opiskelujen aikaisten työpaikkojen tie-
dot. Onko sinulla jo LinkedIn-profiili? 
Itse ainakin ajattelin sen perustaa, tässä 
kesätyöhakukaavakkeita päivitellessäni.

Varoitus, mikäli luet eteenpäin, seu-
raa spoileri viime kesän kesätyökyselyn 
tuloksista! Voit myös ohittaa seuraa-
van kappaleen ja lukea tarinan alusta 
loppuun vuoden viimeisestä Metsän-
hoitajasta. Huom. erityisinformaatiota 
vain Helsingin yliopiston opiskelijoille. 

Metsänhoitajaliitto teetti 10.9.14–10.10.14 
kesätyökyselyn, jonka mukaan 62 % pro-
senttia haki kesätöitä. Tämä on 14 % vä-
hemmän kuin Itä-Suomen yliopistossa. 
Toisaalta meistä Helsingin opiskelijoista 
21 % ilmoitti hakematta jättämisen syyksi 
varman työpaikan, Joensuussa vain 7 %. 
Oman alan töitä haki 90 % kesätöitä hake-
neista Helsingin opiskelijoista ja 43 % haki 
töitä metsäalan ulkopuolelta. Työn haussa 
onnistuneet, kommentoivat keskustelleen-
sa työnantajan kanssa kasvotusten ja lä-

hettäneensä vapaamuotoisia hakemuksia. 
Yksi iso kysymys kesätyötä hakiessa on palk-
ka, mitä voi vaatia? Metsäylioppilaan keski-
palkka oli kesällä 2014 1824€/kk. Kyselyyn 
vastanneista lähes neljännes oli kuitenkin 
opiskellut vain vuoden ennen kesätöiden 
hakua ja kannattaa muistaa, että opiske-
lujen keston, tulisi vaikuttaa palkkaan.

Palkkatoiveiden asettamista auttaa 
Metsänhoitajaliiton verkkosivuilta löy-
tyvät palkkasuositukset, jotka ku-
vaavat ohjeellisia yksityisen sektorin 
palkkoja opiskelun eri vaiheissa. Lämpi-
mästi onnea kaikille muillekin työnhakuun!

Satulotta Ansiomäki
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies
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Biotalous 
- kupla vai menestystarina ?

Metsäteollisuus ry:n koko toimialalle lanseeraama visio julkistet-
tiin 19.11.2014 Helsingin Oopperatalolla sidosryhmätilaisuudessa Bio-
talous –kupla vai menestystarina? Metsäylioppilaita kutsuttiin edusta-
maan myös yritys- ja sidosryhmätilaisuuteen, jonka kutsuvieraslista oli 
näyttävä. Kaikkien suurimpien metsäyhtiöiden sekä tärkeiden sidosryhmien 
johto oli kutsuttu paikalle. Seuraamassa oli myös runsaasti median edusta-
jia, ja tilaisuuden moderaattorina työskenteli toimittaja Tuomas Enbuske.
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Tilaisuus alkoi herkullisella bruns-
silla ja lasillisella kuohuvaa. Ky-
seessä oli selvästi juhlahetki koko 
Suomen metsäteollisuudelle, sillä 
tilaisuudessa julkistettiin Metsä-
teollisuus ry:n kokoama visio koko 
metsäteollisuuden toimialalle vuo-
teen 2025 saakka. Aamupäivän ai-
kana tervetulosanat lausui Metsä-
teollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo 
Jaatinen ja julkistusta pohjusti tule-
vaisuudentutkija Risto Linturi. Seu-
raavaksi paljastettiin odotettu visio, 
joka kiteytyy lauseeseen ”Uusiutuva 
metsäteollisuus – menestystä biota-
loudesta.” 

”Metsäteollisuus tekee biotalou-
desta kannattavaa liiketoimintaa 
nykyisen toiminnan rinnalle. Bio-
taloudessa luomme toimialarajojen 
yli arvoketjuja, jotka mahdollistavat 
entistä korkeamman jalostusarvon. 
Se on portti uusille markkinoille 
ja kasvuun”, sanoo toimitusjohtaja 
Timo Jaatinen Metsäteollisuus ry:s-
tä.

Biotalous ratkaisee niin ympäris-
tö- kuin energiaongelmia, sillä bio-
talous perustuu nimenomaan uu-
siutuviin luonnonmateriaaleihin. 
Sen asiakkaita ovat kemia- ja lää-
keteollisuus, rakentaminen, hygie-
nia- ja kosmetiikkateollisuus, elin-
tarvike- ja pakkausteollisuus sekä 
huonekaluteollisuus ja design sekä 
muut kulutustarvikkeita valmista-
vat teollisuuden alat. Biotalous vas-
taa megatrendiongelmiin ja hillitsee 

ilmastonmuutosta ja niukkuutta 
luonnonvaroista sekä uusiutumat-
tomista energianlähteistä mm. ym-
päristöystävällisten polttoaineiden 
avulla. Globaaleja ongelmia ratkai-
semalla biotaloudella on mahtava 
kasvupotentiaali ja Suomi on alalla 
edelläkävijänä erittäin hyvässä ase-
massa. 

Suomen talouden nousun kärki-
hankkeet ovat, lyhennettynä ABCD, 
eli Arktinen osaaminen, Biotalous, 
Cleantech sekä Digitalisaatio. Bio-
talous on nostettu yhdeksi Team 
Finlandin talouden tulevaisuuden 
kärjeksi ja sillä on suuri merkitys 
erityisesti metsäteollisuudelle, sekä 
kaikille sen sidosryhmille, kuten 
meille opiskelijoille. Biotalouden 
myötä on mahdollista hyödyntää 
tärkeintä raaka-ainettamme eli puu-
ta, ja luoda työpaikkoja ja vaurautta 
taas kerran metsiemme avulla, sekä 
löytää bulkkituotteiden sijasta uu-
det vientivaltit niin osaamisen kuin 
jalosteidenkin osalta.

Kaikilla tilaisuuden paneelikeskus-
telussa esiintyneillä poliitikoilla ja 
yrityksillä oli biotaloutta kohtaan 
myönteinen tahtotila, ja biotalous 
todettiin menestystarinaksi kuplan 
sijaan. Paneelissa esiintyi yritys-
johtoa sekä kansanedustajia halli-
tuspuolueista ja sen ulkopuolelta. 
Yritysten viesti poliitikoille oli pit-
käjänteisten päätösten tekeminen, 
mikä helpottaisi ennakoitavuutta 
ja yritysten investointeja. Toimin-
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taedellytykset ja alan kilpailukyky ovat avaintekijöitä myös biotalou-
dessa, kuten muuallakin teollisuudessa. Yrityksiltä toivottiin kykyä 
luoda mahdollisimman paljon erilaisia biotalouteen nojaavia hyödyk-
keitä, joita kuluttajat haluavat jatkossa ostaa, sekä ratkaisuja, jotka 
parantavat mm. asumista. 

Tilaisuudessa tulevaisuuden tutkija Risto Linturi kehotti keksimään 
Suomen metsäteollisuuden uudelleen nimenomaan jalostamalla arvo-
kas puumateriaali älykkäämmin kuin muut. Tehtävä ei ole helppo, ja 
se vaatii runsaasti enemmän investointeja kuin tänä päivänä tehdään. 
Tilannetta verrattiin Thomas Edisoniin, joka joutui keksimään ensin 
tuhat uutta käyttökohdetta, ennen kuin ihmiset oppivat käyttämään 
sähköä. Samankaltainen työ on edessä myös biotaloustuotteille. 

On luotava arvopohjainen tarve, jotta syntyy ostohalukkuus. Tarpeen 
on synnyttävä ympäristöä kunnioittavien ja toivottavan kehityksen 
pohjalle, joita ovat esimerkiksi vihreämpi asuminen ja kestävyys kulu-
tuksessa. Siitä syntyy halu valita kestävä vaihtoehto.

teksti: Ella Kaivola
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Suuret 
oli 

SySteemit!
Kirjoittajat

Vilma anttila & anni Kettunen,
metSäeKologifuKSit 

Ostin tällaisen siilon.
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Näin fuksivuonna olemme päättä-
neet lähteä kaikkeen mahdolliseen 
mukaan, jottei jälkeenpäin harmit-
taisi, että jotain jäi kokematta. Siten 
uskaltauduimmekin tyttöjen kans-
sa lähtemään mukaan Metsä- ja 
Puuteknologiakerhon syysexcursi-
olle Lounais-Suomeen 18–19.11.2014. 
Bussimatka alkoi tiistaina railak-
kaasti ennen kukonlaulua, kun 
viimeinenkin mattimyöhäinen oli 
saapunut paikalle. Viime hetken 
katumapäälle tulleiden jäätyä pois 
matkasta osallistujamääräksi muo-
dostui 19 metsäylioppilaan intoa ja 
odotusta täynnä oleva sakki seka-
laisilta vuosikursseilta.

Ensimmäinen vierailukohteemme 
oli Veljet Kuusisto Oy:n Laitilan 
toimipiste, jossa herkullisten pul-
lakahvien jälkeen tutustuimme 
puunkyllästyksen saloihin. Sieltä 
matka jatkui Laitilan Kievariin, jos-
sa nautimme maukkaan lounaan. 
Tyytyväisinä ja vatsat täynnä suun-
tasimme kohti päivän toista vierai-
lukohdettamme Uuteenkaupun-
kiin, jossa pääsimme ihailemaan 
Vakka-Suomen Panimon valtavia 
käymistynnyreitä. Panimovierai-
lun ajankohta oli optimaalinen, 
sillä lounaalla alkupalana tarjoiltu 
suolainen katkarapukeitto oli kas-
vattanut janon siihen mennessä jo 
melkoiseksi, ja mitä olisikaan ollut 
panimovierailu ilman asiakkaiden 
suorittamaa tuotteiden laaduntar-
kastusta.

Asiantuntevan olutlaatujen arvioin-
nin jälkeen alkoi pitkä taival kohti 
yösijaamme, joka oli Lounais-Suo-
men Metsänhoitoyhdistysten sää-
tiön mökki Pyhämaan Petsamossa. 
Matkanvarrella täydensimme muo-
navarastojamme, ja matkanjohtajan 
järkytykseksi jotkut meistä halusi-
vat hankkia muiden virvokkeiden 
ohella myös viiiiiniä (toim.huom: 
ilmeisesti nk. inside-juttu, ei oiko-
lukuvirhe). Vieläkään meille ei ole 
selvinnyt, mistä moinen järkytys 
johtui. Majoituspaikkamme osoit-
tautui vähintään yhtä tasokkaaksi 
kuin Naantalin Kultaranta, ja eri-
tyisesti saunaosasto villitsi osan 
porukasta ja he intoutuivatkin käy-
mään uimassa, kuka meressä, kuka 
rantakivikossa… 

Retken toisena aamuna pojat herä-
sivät virkeinä siivoamaan mökkiä 
aamuöisen spriibrunssin jäätyä vä-
listä, meidän neljän prinsessan yrit-
täessä nukkua kauneusunia luk-
sussviitissämme. Kuinka ollakaan, 
mökki saatiin lähtökuntoon ennä-
tysajassa ja ehdimme ajoissa aamun 
yritysvierailulle Rauman Satamaan, 
kiitos kuskimme painavan kaasuja-
lan… Tutustuimme Rauman Sata-
man toimintaan niin kalvosulkeis-
ten kuin kiertoajelunkin muodossa 
ihmetellen valtaisia rahtilaivoja, vil-
jasiiloa unohtamatta.
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Viimeisenä vierailukohteenamme kävimme Paimiossa tutustumassa massiivisia 
puutavaranostureita valmistavan Mesera Cranes Oy:n toimintaan, joka etenkin 
naisväen keskuudessa saavutti erityisen suuren suosion. Vieläkin on pää pyöräl-
lä heränneiden ja kysymättä jääneiden kysymysten määrästä. Vierailun jälkeen 
koitti haikea kotimatka, jossa kertasimme retken vauhdikkaita tapahtumia. 

Retki oli oikein opettavainen ja mieleenpainuva kokemus, josta ei naurua ja huu-
moria puuttunut. Parannusideoiksi tulevaisuuden excursioita varten voisi maini-
ta etenkin kovasti toivotut karaokebussin sekä sukellusveneajelun. Haluaisimme 
kiittää järjestelytoimikuntaa ja muita mukana olleita hulvattomasta meiningistä, 
kinkkukiusauksista ja korvia hivelevistä laulusuorituksista. Tien päällä eniten 
kysytty kysymys oli ”Joko kaduttaa?”, johon voimme vielä toistaiseksi vastata, 
että ei.

Rauman satama.
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Havuja oveen ja halkoa pöytään 
eli

 metsäisiä jouluperinteitä
Koonnut: Tiina Heikkinen

Näin joulun aikaan metsä ja havut ovat lähes jokaisen 
suomalaisen mielessä. Forstihuuto kokosi muutamia met-
säisiä joulupuuhia ja -perinteitä pimeiden iltojen ratoksi.

Kranssi: 
Perinteisen ovi/seinäkoristeen tekee 
helposti. Tarvitset vain kasan havu-
ja, rautalankaa ja oksasakset. Perin-
teiset kuusi ja mänty käyvät, mutta 
erityisen hyvin kranssiksi taipuvat 
esimerkiksi douglaskuusi ja sem-
bramänty. (Kokeiltu on!) Kieputa 
havut rautalangan avulla renkaaksi 
ja koristele esimerkiksi puolukan- 
ja mustikanvarvuilla tai kävyillä.
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Piparikuusi: 
Tarvitset erikokoisia tähtipiparimuotteja, 
piparitaikinaa, sokerikuorrutetta ja sulaa so-
keria. Tee piparitaikinasta erikokoisia tähtiä. 
Koristele paiston jälkeen sokerikuorrutteella 
ja kokoa kuusi pinoamalla tähdet päällekkäin 
suurimmasta alkaen.

Joulukuusen haku: 
Kannattaa tehdä viimeistään aatonaattoa 
edeltävänä päivänä joko Metsäylioppilaiden 
kuusikaupalta tai omasta metsästä. Perin-
teinen metsäkuusi pitää edelleen pintansa 
vaikka kaupoista saa muunkinlaisia kuu-
sia ja pihtoja, sekä oikeina että muovisina. 

Jouluhalko: 
Tämä ranskalainen metsäleivonnainen saat-
taa olla haastava tehdä, mutta varmasti sitä-
kin herkullisempi. Se tehdään kääretortun 
tapaan, kuorrutetaan suklaakreemillä ja ko-
ristellaan esimerkiksi marsipaanilla. Leivok-
sen juuret ovat kelttiperinteessä, jossa oli 
tapana polttaa talvipäivänseisauksen aikaan 
suuri halko. Kaupungistumisen myötä poltto 
väheni ja halosta tehtiin koriste joulupöytään.

Kakkaava jouluhalko: 
Katalonialainen perinne, jossa puupölkys-
tä tehtyä hahmoa hoivataan esimerkiksi 
syöttämällä ja peittelemällä se yöksi. Jou-
luaattona halkoa hakataan kepeillä jon-
ka jälkeen se ”kakkaa” sen viereen pei-
ton alle asettuja pieniä lahjapaketteja.

Forstihuuto toivottaa lukijoilleen oikein hyvää, 
humoristista ja havuntuoksuista joulua!
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Luentosaliergonomia
KUVAT: JUHO HÄMÄLÄINEN, TOIMITTANUT: JUHO NISKALA, 

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT: ESSI SUOMILAMMI

Luentosalissa vaikeinta ei yleensä ole kiin-
nostuksen tai hereilläpysymiskyvyn löytä-
minen, vaan nikamavammoilta välttyminen. 
Toimitus konsultoi osteopatiaa opiskelevaa pää-
toimittajan kaveria saadakseen selvyyttä ylei-
simpien oppimisasentojen turmiollisuudesta.

Asento1: Kyseessä siis luennoitsija? Ainut silmiinpistävä seikka täs-
tä kuvasta on niskan asento, joka voi aiheuttaa päänsärkyä. Yläviis-
toon katsovat silmät ja niskan asento saattaa ärsyttää niskalihak-
sia, jotka voivat lopulta aiheuttaa päänsärkyä otsan/silmien alueelle.
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Asento2: 
Tyypillinen asento, jota varmas-
tikin näkee luennoilla eniten. 
Luennolla voi olla vaikea pi-
tää yllä hyvää ryhtiä, varsinkin 
jos keskittyminen on vaikeaa 
ja puhelin houkuttaa taskussa 
enemmän kuin itse luennoitsi-
ja. Siispä puhelin pöydän alle 
piiloon ja ryhti matalaksi niin 
johan on hyvä asento kaiken 
viihteen nauttimiseen, kysymys 
kuuluukin oppiiko tässä asen-
nossa mitään ja onko tämä ide-
aalinen asento oppia mitään? 
Jälleen kerran niska ja hartiat 
kärsii tässä asennossa, jos sitä 
pidetään yllä pitkään ja selkä-
rangan ideaalinen ryhti onkin 
melko kaukana. Toivottavas-
ti puhelimesta löytyy lohtu.

Asento3: Tämä asento varmasti kruunaa niskan säryn, mutta ainakin 
helpottaa jos on juuri ollut ylemmässä asennossa sillä lihakset saa-
vat hiukan vetreyttä mutta venyttely tietty olisi hieman ideaalisempaa.
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Asento4: Ideaalinen asento 
opiskelijalle vielä kun kyy-
närpäät yltäisivät pöydälle le-
päämään. Kuitenkin kuinka 
pitkään opiskelija jaksaa pi-
tää kyseistä asentoa jos esi-
merkiksi selkälihakset ovat 
heikot, tai ei yleisesti pidä 
niin kutsuttua hyvää ryh-
tiä yllä? Tästäkin asennosta 
puuttuu kokonaan tuki se-
lälle, joten työ pitää ryhtiä 
yllä jaa kokonaan lihaksille.

Asento5: Aika mielenkiintoinen opiskeluasento. Kuinkahan kauan noin jaksaa 
edes olla? Varmastikin selkä ja niska rasittuvat aika huolella ja voi olla että 
niin alaselässä kuin niskalihaksissakin kipua tämän luennon jälkeen, tässä 
asennossa ei ole oikein kunnon tukea, jotta jaksaa ylläpitää asentoa pitkään.
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Asento6: Tässä asennossa pää on tuotu melko alaviistoon edestä ja voi 
olla että tämäkin asento vaihtuu toiseen melko pian. En kyllä ihmet-
tele miksi hyvä asento on vaikea löytää kun kyseiset tuolit ja pöydät ei 
sovellu ihan joka tyypille, kuinka kauan jaksaa olla yhden kyynär-
pään varassa? Saatikka kirjoittaa muistiinpanoja kyseisestä asennosta?

Asento7: 
Varmastikin me 
kaikki opimme jo, 
että hyvä ryhti on 
suora selkä, jalat 
maassa ja kyynär-
päät pöydällä, täs-
tä asennosta taitaa 
uupua kaikki.
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Risteily-
trilooogia, 

vol. 3

Eettisen toiminnan valvontavaliokunta tutkii, onko Forstihuu-
don toimitus syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin lähetettyään 
ainoan fuksijäsenensä yksin raportoimaan kyseisen tapahtu-
man kulusta. Oheinen artikkeli on kuitenkin päätetty julkais-
ta, jo vähintäänkin siksi että muistinsa menettäneen ja ny-
kyisin vain mikkeliä puhumaan kykenevän toimittajan uhraus 
ei menisi hukkaan. Raakamateriaalia on suodatettu ja muo-
kattu lukijoiden (ja toimituksen oikeusturvan) suojaamiseksi.
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Ett kåmmandå.
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Kuvassa ruotsalainen hipsteri ja suomalainen torpanemäntä, joka 
on kai mies.
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Merkki siitä että on ottanut jo liian monta.

Karen aamu.

KUVAT:
MARJUKKA 
RAUTAVIRTA
JUHO 
HÄMÄLÄINEN

TEKSTI:
JUHO 
NISKALA
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Jaahas, aloitetaan:
Tammikuu: Tunnelma viileä, mutta timantit saavat värähtämään. Martin suosikki. 
        Martti: ”Liikaa karvaa.”
Helmikuu: Kissalla liian isot korvat, tytöllä voisi olla isommat… silmät. Liekö mirriä kiusattu 
kuvausten aikana?
Maaliskuu: Martti: ”Hyvin kasvaa jäkälä. Hyvä siemenpuuasento.” 
       Jorma: ”Karva luo lämpöä.”
Huhtikuu: Miinusta sormuksesta. Hyvä ryhti on. 
      Martti: ”Kyllähän tuolle piiskaa antaisi”
Toukokuu: Jorma pitää napakorua mukavana. Kynsilakan väri onnistunut. Martti kiinnitti 
huomiota käärmekuusiin: ”Ettei ole vain se kohtalokas mamba” Tähän Jorma totesi: ”Vielä on 
kesää jäljellä.”
Kesäkuu: Ei sormusta, plussaa. Stetson ja ruutupaita luovat rentoutta muuten niin jämäkkään ja 
kovaan…
    Martti: ”Liikaa vaatetta päällä”
Heinäkuu: Martti pitää katsetta lasittuneena. Hyvää kissa ja koira kivellä. Tulee mieleen 
saimaannorppa. 
      Jorma: ”Voisi olla innostavampi.”
Elokuu: Jorma: ”Ristiaskel joko molemmilla, mutta ei vaan toisella.” 
 Martin mielestä pylväät ovat hyvät, mutta pohtii mahtaako temppeli olla kunnossa. 
Kuolaimet puuttuvat… katselijalta. Taitaa olla hevonen jo täyttänyt kymmenennen kesänsä.
Syyskuu: Jorman suosikki. ”Jämäkkä, mutta lempeä katse.” Martti pohtii ovatko ylävartalon 
lihakset olleet liian kovalla treenillä. Jorman mielestä täydellinen: ”ensi vuonna ei ole mitään 
muuta kuin syyskuu.”
Lokakuu: Meikki turhan jämäkkä. Kaikki kissat leikkisällä tuulella. Rokokoo ei tee herroihin 
vaikutusta.
Marraskuu: Raju tunnelma. Jalkojen asento oikean suuntainen. Ratikka mahdollinen uhkate-
kijä.
Joulukuu: Jorma: ”Tästä voisi mainita kyllä, että toisella ei vaatteita välttämättä ollenkaan.”
     Martin mielestä kuvasta löytyy aitoa savottahenkeä. Pukki tulee tytölle varmasti.

Lukijapalautteet

EKY:n 
tyttökalenteriarvostelu 

2015
Raati: Jorma Uotila ja Matti Ruohonen (o.s. Kuusinen)
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Lukijapalautteet

TISSEILLE
Oi tissit

Miksi puskaan illalla pissit
(Keksikää tekin välillä)

Ai tisseistä
?

Otetaanpasille
Tissit on aina mielessä

Älä kuksi fuksia
Niillä voi olla vaikka kakkaa kielessä

Mieluummin sun mutsia
Se oli sitä sekavaa aikaa

    – KS. TK
     26.8.2014

TOIM.HUOM. 

Nyt on runoa kerrakseen. 

Proosan monikerroksinen allegorioiden, metaforien ja 
svetisismien leikki kietoo kaiken merkityksen salamyh-
käisyyden burkhaan, josta se kiusoittelee lukijan mieli-
kuvitusta pohtimaan aihepiirin suuria ja painavia, paljon 
käsittelyä kaipaavia ja laajalti riippuvaisia aiheita.



Jahtivoudin palsta

Pyynti viettelee
Olen päässyt seuraamaan vie-
restä useaa myöhemmällä iällä 
metsästysharrastusta aloitte-
levaa. Olosuhteet vaihtelevat 
hurjasti. Jollakin on metsäs-
tysmaat ja -seura heti tarjolla 
– toinen taas joutuu tekemään 
monta vuotta töitä päästäkseen 
metsästyspiireihin mukaan.
 
Metsästäjyys ei ole synnynnäis-
tä eikä se ole elinehto – aina-
kaan sivistyneissä maissa. Sen 
sijaan monia metsästäjiä yh-
distää pyyntivietti. Itse löysin 
metsästyksen sattumalta, mutta 
jälkeenpäin ajateltuna oli itses-
täänselvyys, että jonain päivänä 
metsästys rytmittää vuoden-
kiertoani. 
 
Pyyntivietti on kohdallani kai-
ken perusta. Kirpputorilta mi-
nulle ostettiin oma siivilä, että 
sain kesäisin pyydystellä ve-
sihyönteisiä. Perhoshaavilla 
havittelin perhosia ja suden-
korentoja. Uimarannoilla en 

juuri uinut, vaan kalastelin si-
vummalla. Pikkulintuja pyy-
dystin pahvilaatikkoansalla ja 
fanitin Pokémon-sarjaa, kos-
ka siinäkin pyydystäminen oli 
vahvasti mukana. Kaikki tämä 
pyyntivietti kulminoitui aluksi 
kalastamiseen. En edes ajatellut 
aloittavani metsästystä, mutta 
sattuman kautta päädyin mu-
kaan seuraamaan kanalintujah-
tia – ja sen jälkeen kaikki muut-
tui. 
 
Voikin olla, että joillekin ihmi-
sille olisi luontevampaa löytää 
metsästysharrastus herättele-
mällä oma pyyntivietti. Ja vie-
läpä rauhalliseen tahtiin. Itse en 
tiedä esimerkiksi kamppailula-
jeista kovin paljoa. Ei siis olisi 
paras keino lähteä tekemään 
samoja harjoitteita, joita alan 
ammattilaiset tekevät. Hyppy-
kierrepotku tuottaisi vaikeuk-
sia, vaikka saisin tehdä sen kol-
messa osassa. 
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Laadinkin siis arjenläheisiä 
harjoituksia, joilla voitte ko-
keilla oman pyyntiviettinne 
voimakkuutta – ja sitä myötä 
kartoittaa, voisitteko kenties 
kiinnostua metsästyksestä. 
Harjoitukset sopivat hyvin 
myös metsästäville henkilöil-
le.

Harjoitus I. Metsästys on va-
likoivaa. On siis tärkeää tun-
nistaa laji ja suunnitella pyyn-
timenetelmät sen mukaisesti. 
Tietynlaisella loukulla pyyde-
tään tiettyä saalista.
 
Arkisimulaatio: Valitse jokin 
henkilö tai henkilötyyppi ja 
kokeile saada hänet tarttu-
maan syöttiin. 

Esimerkki: Haluan narauttaa 
suomenruotsalaisen. Siispä 
vien purjehdusaiheisen leh-
den kerhohuoneen pöydälle 
ja teippaan keskiaukeaman 
sivuihin soivan syntymäpäi-
väkortin. Moderni pyydys hä-
lyttää kun ranta-aatelinen on 
tarttunut syöttiin.

Harjoitus II. Saman lajin 
pyyntimenetelmät voivat 
vaihdella runsaastikin esi-
merkiksi vuoden- tai kellona-
jan mukaan.

Arkisimulaatio:Kokeile eri is-

kulauseiden tehokkuutta eri 
ajankohtina.

Esimerkki: Alkuillasta fiksulle, 
lähes päihtymättömälle nai-
selle on usein syytä piilottaa 
viesti hienotunteisesti rivien 
väliin: ”Hei! Olette erittäin 
viehättävä, ja sanon tämän 
ilman taka-ajatuksia – joskin 
olen valmis kohtaamaan ha-
vaintoni ilmi tuomisesta koi-
tuvat seuraukset.”

Loppuillasta on syytä esit-
tää asia yksinkertaisemmin: 
”Mennäänks meille jatkoille?”
Muistakaa, että metsästysreis-
su voi olla onnistunut vaikkei 
saalista tulisikaan!

Harjoitus III. Metsästykseen 
sisältyy monia eettisiä sääntö-
jä. Hyvä metsästäjä kunnioit-
taa saalista ja käyttää sen tar-
koin hyödyksi.

Arkisimulaatio:Kunnioita 
saalista ja hyödynnä tarkoin.

Esimerkki: Tulosta tuottaneen 
harjoitus II:n jälkeen on hyvä 
osoittaa kunnioitusta saaliille: 
”Jääkaapissa on ruokaa, syö 
mitä haluat.” ... ja hyödyntää 
tarkoin:  ”Kun lähdet niin vie 
samalla roskat.”

Jahtivouhottaja Kotilainen



Tiedottajan palsta

3.12.2014 MMYL Pikkujoulusähly 
  & Pikkujoulut @ LeBonk

4.12.2014 MYO urailta @ Helsinki Think   
  Company, Kaisaniemi. Vieraana  
  Metsä Group ja Bluewhite Bio   
  forest Oy

6.12.2014 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

11.12.2014 MMYL Joululuistelu    
  @ Rautatientori

27.1.2015 Opiskelijana työelämässä-
   kiertue @ Viikki

29.1.-1.2.2015 Wiskin järjestämä Tahkon  
  reissu

Viikolla 7 MYO Ystävänpäiväbileet!

Metsäylioppilaat Ry:n Vuosijuhlat 
helmi-maaliskuun aikana

17.2.2015 Laskiaisrieha @ Kaivopuisto

Joulu ja vuoden vaihtuminen hää-
möttää! Vuoden vaihtuminen tar-
koittaa myös Metsäylioppilaat 
Ry:n hallituksen vaihtumista, 
joten tämä toimikoon viimeise-
nä tiedottajan palstanani. Eri-
laiset tapahtumat ovat opiske-
luajan helmiä, käykää niissä! 
Ja muistakaa aloittaa kesä-
töiden etsiminen ajoissa.. :)

Mukavaa joulunodotusta 
toivottaen
Atte


