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Lehmät lentävät jäätyneen helvetin yllä 
opiskelijoiden valmistuessa määräajassa 
laudaturin paperein, Forstihuuto on 
täällä! Yksityiskohdat pidentäisivät tätä 
kirjoitelmaa mukavasti, mutta todettakoon 
että We have had this technical problem… 
Nyt ovat hommat kuitenkin jättäneet 
oravanpyörän ja lähteneet reilaamaan.

Lehden taitto-ongelmien ja rahanahneuden 
ikeessä kiemurrellessani tulin miettineeksi, 
ettei välttämättä olisi mikään perisynti 
tehdä tämäkin vähän nykyaikaisemmin. 
Joskus saatoin pohtia, onko turhan 
ironista julkaista metsäläisten lehteä 
sähköisenä, mutta tuo osa minusta on 
kuollut. Tämä saattaakin olla toiseksi 
viimeinen paperinen Forstihuuto! 

Sähköisen julkaisun edut ovat 
monet. Ei taittoa, ei painokuluja (ja 
hampaidenkiristelyä kun taas meni 
painamon printteri paskaksi päivää 
ennen julkaisua), asioista voi raportoida 
samoihin aikoihin kuin ne tapahtuvat 
jne… Listaa voisi jatkaa niin pitkään ettei 
kukaan jaksaisi lukea (onko joku lukenut 
näin pitkälle?). Lehti myös tavoittaisi 
ulkomaailman paremmin, ja toimisi näin 
mainoksena opinahjollemme, jos sitä 
voisi levittää internetin kanavia pitkin.
 
Toki paperilehdessä on puolensa. 
Metsäylioppilasta ei ainakaan tulla 
siirtämään nettiin niin kauan kuin 
ravintoloissa laulaminen on sallittua. 
Kenties rinnakkaiselokin on mahdollista. 
Myo:n sivuille on ollut tarkoitus 
päivitellä tapahtumakuvauksia ja 

Tappuraa, Tulikiveä ja TunTeiTa

Päätoimittaja
Juho Niskala 

Pääkirjoitus

muita juoksevia uutisia. Paperilehti 
voisi tulevaisuudessa kenties 
keskittyä journalistisempiin juttuihin, 
esimerkiksi alan ihmisten haastatteluun.
 
Analogioita metsäalan murrokseen 
voisi tietenkin vetää, mutta onhan 
se nyt hölmöä teeskennellä että 
paperilehti lopetetaan symbolisena 
toisintona paperikoneiden sulkemiselle.   

PS. Vähän sääli olisi kyllä uhrata näin hyviä 
juttuja tuolle suurelle kissavideosaatanalle.
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Reipas tervehdys metsäylioppilaille, 
Nyt on laulettu, juhlittu ja opiskeltukin.  
Fuksit pääsivät heti tositoimiin 
järjestäessään tiedekuntarajat ylittävät, jo 
tutuksi tulleet Myo:n ystävänpäiväbileet 
Maxinessa Kampissa. Lisäksi on tilattu 
haalarit, jotka huhujen mukaan saapuvat 
ennen vappua.  106. vuosijuhlat juhlittiin 
Tekniskan Saleissa ja jatkot tanssittiin 
railakkaasti Satakuntalaisella osakunnalla. 
Maaliskuun alussa myös lasketeltiin 
Himoksella aurinkoisessa säässä ja 
reippaassa urheiluhengessä. Kaiken 
tämän lisäksi Metsäylioppilaat ry piti 
jo perinteeksi muodostuneet Viikki GP 
rastin, tarjosi kaakaota laskiaisena sekä 
kahvitti forsteja vuosijuhlakahvituksessa.  

Vuosi on siis lähtenyt käyntiin energisesti 
ja reippaasti.  Tekemistä on riittänyt, mutta 
onneksi on ollut reipas ja innokas hallitus 
apuna. Reippaus ja innokkuus eivät ole 
onneksi vielä laantuneet alkuvuoden 
aktiviteeteissa. Olemme suunnitelleet 
ainejärjestöjen välisiä aktiviteetteja jo 
syksyksi niin Joensuun Metsäylioppilaiden 
kuin Puunjalostajakillan kanssa.  Keväällä 
teemme yhteistyötä Sampsa ry:n kanssa 
sitsien merkeissä.  Itselleni on ainakin 
ollut todella hienoa saada tutustua 
muiden ainejärjestöjen opiskelijoihin 
tapahtumien merkeissä, joten erityisesti 
fuksit osallistukaa ainejärjestöjen kanssa 
yhteistyössä järjestettyihin tapahtumiin.  
Useimpia yritysvierailuita on myös tulossa 
esimerkiksi huhtikuussa Stora Ensolle. 
Ehdotuksia yritysvierailu kohteiksi, 
tapahtumiksi tai muuten vaan palautetta 
voi lähettää minulle. Yhteystiedot 
löytyvät Myo:n sivuilta kohdasta hallitus.

Reipasta ja aktiivista 
opiskelijaelämää toivottaen, 

Anna Lilja 

Puheenjohtajalta

Viimeinen periodi on lähtenyt nyt käyntiin 
ja opiskeluunkin tulee aina välillä panostaa. 
Kuitenkaan ei saa unohtaa verkostoitumista 
muiden opiskelijoiden kanssa. Ulkonakin 
on alkanut paistaa aurinko parin 
viimeisimmän harmaan viikon jälkeen, 
joten mieli tekisi jo ulos istuskelemaan ja 
nauttimaan keväästä. Kannustan kuitenkin 
kaikkia vielä jaksamaan opiskella ja 
säästämään voimia vapun varalle. Kova 
työ aina palkitaan ja itsellekin tulee 
parempi mieli, kun saa jotain sentään 
aikaiseksi. Toivon myös kaikille tsemppiä 
kesätyön hakuun. Helppoa se ei ole, 
mutta aktiivisuus ja ahkeruus muistetaan 
aina.  Fukseille vielä muistutukseksi: 
Panostakaan kursseihin, jotka ovat 
Hyytiälän kenttäkurssin esivaatimuksina, 
koska kurssit pitää päästä läpi, jotta 
pääsette nauttimaan ikimuistoisesta 
ja hauskasta kesästä Hyytiälässä! 

Metsänhoitajaliiton palsta

Ristipaineessa – oikeutetusti?
Opiskelijat, jotka tuhlaavat arvokasta 
opiskeluaikaansa tekemällä töitä, syyllistetään 
mediassa yhteiskunnan kuormittajiksi. He 
eivät valmistu ajallaan, heidän vuokseen 
työehdot madaltuvat eivätkä työttömät 
pääse töihin. Suomen kansainvälinen 
kilpailukyky laskee opiskeluaikojen 
venyessä. Opiskelijoita käsitellään usein kuin 
homogeenista massaa, vaikka opiskelijoiden 
sosiaalinen tilanne on hyvin monenkirjavaa. 
Läheskään kaikki eivät aloita yliopisto-
opintojaan välittömästi lukion jälkeen vaan 
elämäntilanteet vaihtelevat. Osa opiskelijoista 
on perheellisiä, osa alanvaihtajia. Useat tekijät 
vaikuttavat opiskelijoiden taloudelliseen 
tilanteeseen sekä työelämäsuhtautumiseen.
 
Me opiskelijat elämme jatkuvassa 
opiskelun, työn ja sosiaalisen elämän 
yhteensovittamisen ristipaineessa. Suuri osa 
meistä ajattelee tekemisiään ajoittain myös 
rekrytoijan näkökulmasta. Tutkimusten 
mukaan suurin syy opiskelujen aikaiseen 
työssäkäyntiin on kuitenkin toimeentulon 
turvaaminen. Opiskelujen edetessä asenne 
työelämään usein muuttuu.  Omaan uraan 
halutaan investoida verkostoitumalla 
ja kehittämällä työelämätaitoja. 

Työ- ja elinkeinoministeriö teki 2010 
selvityksen opiskelunaikaisen työssäkäynnin 
vaikutuksista.  Raportin mukaan voidaan 
päätellä, ettei investointi omaan uraan 
ole turha. Lähes kolme neljästä koki 
opiskelun ohessa tehdystä työstä olleen 
hyötyä ammattitaidon kehittämisessä ja 
yli puolet sai työstä lisävirtaa opiskeluun. 
Tutkimukseen vastasi Suomen eri 
yliopistoista valmistuneita.  Heistä lähes 
kaksi kolmesta teki töitä lukukauden 
aikana jossain vaiheessa opintojaan. Suurin 
osa oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen 
samankaltaisissa työtehtävissä, kuin mitä 
he olivat tehneet opiskelujen loppupuolella. 
Opintojen loppuvaiheen työtehtävät 
ovat yleensä ammatillisen kehittymisen 
kannalta erityisen tärkeitä, sillä silloin 
monet työskentelevät oman alan tehtävissä.

Positiivisesti tarkasteltuna opiskelijat 
tarjoavat työmarkkinoille joustavaa 
työvoimaa, joka tekee mielellään osa-
aikaisia töitä. Lyhytkestoisten työtehtävien 
ja osa-aikatyön teko ei ole vastaavalla tavalla 
kannattavaa työttömälle työnhakijalle.  
Tulevaisuuden asiantuntijoille 
kokemus suorittavan portaan työstä 
voi olla erittäin arvokasta ja antoisaa.

Satulotta Ansiomäki
opiskelija-asiamies
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u n i f o r s T i h u u T o

Hyvää kevättä täältä Uniforstin suunnalta! Lähestymme Teitä, koska meillä on 
töitä. Meiltä on usein kysytty, että minkälaisiin hommiin Uniforstin kautta voi 
päästä. Tästä viisastuneena pyysin kahta meidän kautta työllistynyttä kertomaan 
lyhyesti työllistymisestään ja siitä, mitä taitoja tarvittiin sekä mitä työ sisälsi.

Tuuli      
Olen 106-kurssin metsäekonomian 
opiskelija, ja suuntaudun 
markkinointipuolelle. Uniforst tuli tutuksi 
heti sen perustamisen jälkeen fuksivuoden 
aikana. Vaikken ole Uniforstin jäsen, 
olen ollut pariin otteeseen osuuskunnan 
kautta työkeikoilla messuavustajana. 
Messuavustajan hommat riippuvat 
keikasta, mutta molemmilla kerroilla iso 
osa työtä on ollut ihmisten kohtaaminen 
ja yleisinfon välittäminen. Erityistä 
ammatillista osaamista ei ole vaadittu. 
On kuitenkin hyvä olla tietoinen 
metsäalan uusista tuulista ja esimerkiksi 
suuryritysten investointihankkeista. 

Työtehtäviin olen tarttunut joko 
seuraamalla Myo:n sähköpostilistaa 
tai henkilökohtaisilla kontakteilla. 
Uniforstin tarjoama palkka on opiskelijan 
lähtökohdista erittäin kilpailukykyinen. 
Yhdenkin päivän työkeikasta voi tienata 
helposti jo neljäsosan kuukausittaisesta 
opintotuesta.  Samalla voi solmia tärkeitä 
kontakteja tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Uniforstin tarjoamat 
työllistymismahdollisuudet ovat 
lajissaan varsin ainutkertaisia ja 
jälleen kerran metsäläiset näyttävät 
edelläkävijyyttä koko yliopiston tasolla 
mitattuna. Kannustan muitakin siis 

Jani 
Olen kurssin 103 metsäekologian opiskelija.
Luin avoimesta työpaikasta sähköpostiin 
tulleesta ilmoituksesta. Työnkuvaani 
kuuluu työmaakarttojen teko sähkölinjojen 
vierimetsien hakkuisiin ja raivuutöihin. 
Työhön kuuluu myös sähkölinjanvarren 
maanomistajien yhteystietojen selvitystä. 
Tuntipalkkani on 15 euroa tunnissa.
Työssäni on ollut hyötyä yliopistolla 
käyneistäni paikkatietokursseista. 
Samoin eri kursseilla hankittu Excel-
osaaminen on ollut välttämätöntä 
työn sujuvuuden kannalta.
Tulen jatkossakin seuraamaan Uniforstin 
työpaikkailmoituksia – etenkin kaikenlaiset 
metsäalaan liittyvät hommat kiinnostavat. 

Tsemppiä kaikille kevään opintoihin. 
Kesä on onneksi tulossa.

ehdottomasti hakemaan Uniforstin 
hommiin! Jatkossa kiinnostaisivat 
erityisesti alan opintoja syventävät 
työtehtävät, joita on viimeaikoinakin 
ollut tarjolla. Tekemällä oppii, ja hyvässä 
porukassa se on vielä hauskaakin! 
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Kaupunkimetsät uhattuna:
 puiden tilalle kaavaillaan asuntoja

Teksti ja kuvat: Tiina Heikkinen

Helsingin kaupunki suunnittelee 
rakentavansa taloja kaupunkimetsiin. 
Yleiskaavaluonnoksessa rakentamisen alle 
olisi jäämässä lähes 300 hehtaaria metsää, 
joukossa esimerkiksi Munkkivuoren 
ja Malminkartanon virkistysmetsät, 
Pihlajamäen arvometsät, Talin liito-
oravametsä ja Jollaksen Tonttuvuori. 
Näistä Metsäylioppilaille tutuimpia 
ovat Forstilan läheisyydessä sijaitsevat 
Munkkivuoren ja Talin metsät.

Ihmettelen suuresti, miksi Helsingin 
kaupunki on valmis luopumaan osasta 
taajamametsistään ja rakentamaan niiden 
tilalle asuinalueita tuhansille ihmisille. 
Ihmiset tarvitsevat kaupungissakin 
tilaa liikkua ja hengittää, ja missä 
muuallakaan sitä voisi vapaammin tehdä 
kuin lähimetsässä. Metsät myös 
vähentävät Helsingin kaupunkimaisuutta 
ja tuovat luonnon lähelle. 

Esimerkiksi Munkkivuoren ja Talin 
metsät ovat monipuolisia liikuntapaikkoja 
polkuineen, kallioineen ja varta vasten 
sinne rakennettuine kuntoilulaitteineen. 
Maisema vaihtelee mukavasti karusta 
kalliomänniköstä mustikkaiseen 
kuusimetsään ja lehtipuuvaltaisempaan 
kasvillisuuteen. Opiskeluhuolet unohtuvat 
kulkiessa vanhojen puiden seassa. Ihmiset 
liikkuvat metsäpoluilla koirineen ja 
lapset rakentelevat majoja. Myös liito-
oravan on havaittu asettuneen alueelle.

Metsissä liikkumisella on tunnetusti 

myös monia terveyshyötyjä, joista on 
puhuttu aika ajoin myös julkisuudessa 
(katsokaa esimerkkejä ME125 –kurssin 
materiaaleista, Metlan sivuilta tai Googlesta 
hakusanoilla metsien terveysvaikutukset). 
Verenpaineen on todettu laskevan, 
sykkeen hidastuvan sekä lihasjännityksen, 
ahdistuksen ja stressin vähenevän jopa jo 
muutaman minuutin metsäkävelyn aikana. 
Metsissä liikkuminen on myös omiaan 
kehittämään lasten mielikuvitusta, kun 
sammaleiset kannot ja käkkyräiset oksat 
heräävät leikeissä eloon. Lasten, ja miksei 
aikuistenkin, motoriikka ja tasapaino 
kehittyvät puissa ja kivillä kiipeillessä, 
ojien yli hyppiessä sekä kapeilla poluilla ja 
kaatuneilla puunrungoilla tasapainoillessa. 

Lisätietoja hankkeesta saa nettiadresseista 
”Vetoomus Helsingin metsien 
säilyttämisestä” ja ”Munkkivuoren 
virkistysmetsä säilytettävä” sekä 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
verkkosivuilta. Aiheesta voi myös 
keskustella esimerkiksi Facebook-ryhmässä 
Munkkivuoren virkistysmetsän puolesta. 
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Matti Nykäsen haastattelu:

Laula Nykäsen Matti, laula
Teksti ja kuva: Sara Lankinen

Laulu raikaa Viikin c-grundilla, kun 
elävä legenda, mäkikotka ja artisti Matti 
Nykänen esiintyy Markkina-agraarien 
Kaudenavajaisissa 27. tammikuuta. 
Monta Mattia fanittavaa opiskelijaa 
on saapunut keikalle, ja yleisö tunkee 
lähemmäs bändiä. Matti heittää ylävitosia 
faniensa kanssa – tunnelma on katossa.

Ennen keikkaa tilanne haastattelun 
osalta näytti huonolta. Ylen ja Maatiaisen 
toimittajat olivat jo väsyttäneet artistin, 
eikä hän enää ottanut ketään vastaan. 
Onhan se selvää. Kaikki haluavat 
osansa Matista – elävästä legendasta. 
Keikan jälkeen pikainen rupatteluhetki 
Matin kanssa kuitenkin järjestyi 
bändin kitaristin Jussi Niemen avulla.

Millainen tämä keikka oli muihin nähden?

Matti: Helvetin kova taso oli 
bändillä, ja huikea yleisö.

Mikä saa sinut nousemaan 
aina uudestaan lavalle?

Matti: Niin pitkään oon ollu ihmisten kanssa 
tekemisissä, ja ihmiset kannustaa mua ja 
bändiä. Yhtään ikävää keikkaa ei oo ollu.
Jussi: Yleisö tulee katsomaan Mattia ja 
me puhutaan avoimesti kaikesta. Ollaan 
keikkailtu muun muassa Venäjällä ja 
Saksassa. Niistä lehdet ei kerro. Venäjällä 
Matilla oli viisi välilaskua ja aina oli valtion 
valtuuskunta vastassa, ja yksityiskoneella 
lennettiin. Moni sanoi tuntevansa 

Suomesta Kekkosen ja Nykäsen.

Kuinka paljon keikkoja kertyy vuodessa?

Jussi: Bändille kertyy sata keikkaa vuodessa, 
Matille vielä enemmän erilaisia tilaisuuksia.
Matti: Koko ajan pitää olla 
pakkaamassa laukkuja.

Kaipaatko vielä hyppyrin nokalle?

Matti: Kyllä mä näen unia hyppäämisestä. 
On mut pyydetty taas veteraanien MM-
kisoihin ensi vuonna, mutta en tiedä...

Viidellä metsäylioppilaalla on bändi Timo 
Virkkunen & The Berningers, haluaisitteko 
artisteina antaa heille joitain vinkkejä?

Jussi: Hoitakaa opiskelu loppuun ja 
lopettakaa haihattelu. No ei, erittäin hieno 
juttuhan se on. Ja jos on hyvä bändi, niin 
jättäkää Suomi ja lähtekää Lontooseen.
Matti: Väsymys tulee kyllä pikku 
hiljaa. Mekin lähdetään Jussin 
kanssa Kanarialle, meillä on 4-5 
esiintymistä siellä. Se on vähän erilaista.
Jussi: Ja siellä on erilaista metsää.

Mikä metsissä on mielestäsi tärkeää, 
virkistäytyminen vai taloudellinen arvo?

Matti: Metsäteollisuus on aina ollut 
Suomen valtti ja siitä täytyy pitää kiinni, 
ja metsiä tulee hoitaa hyvin. Metsä on 
myös paikka, jonne voi jättää arjen 
ja siellä on mukava kävellä. Metsä 

oli meidän perheelle tärkeä. Siellä käytiin marjassa ja sienessä, ja varastamassa 
joulukuusi. Enäähän ei saa, kun tuli se laki - edes voimalinjojen alta.

Terveisiä metsäylioppilaille:

Matti: Hyvää kevättä ja jaksamista opiskeluihin.
Jussi: Kattokaa, ettei ne h******* jänikset syö niitä puita.

Matilla on todella ollut vaiherikas elämä, kuten hän toteaakin ”kahteenkymmeneen 
vuoteen mahtuu paljon, ja siitä voisi tehdä useankin elokuvan”. Itse asiassa Jussi 
suunnitteleekin Matista musikaalia. Haastattelua olisi siis voinut jatkaa pidempäänkin, 
mutta kuten Mattikin jo sanoi, aina pitää olla pakkaamassa laukkua ja jatkamassa 
matkaa. Edes kutsu jatkoille metsäylioppilaiden kärrysaunalle ei tehonnut. 

Yksi asia haastattelussa ainakin varmistui: Matilla 
ei ole omaa metsää, mutta hän on silti selvästi 

metsämiehiä.
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Timo Virkkunen 
& The Berningers 
villitsee yleisön kuin 
yleisön
Teksti: Sara Lankinen 
Kuvat: TVTB, Sara Lankinen

Tässä he ovat: Timo Veirto, Roope 
Riihikoski, Atte Saukkola, Holtti 
Hakonen ja Eero Virkkunen, 
toisin sanoen metsäläisbändi Timo 
Virkkunen & The Berningers.

Timo Virkkunen & The Berningers 
(lyhyemmin TVTB) perustettiin keväällä 
2013 viiden metsätieteilijän voimin, 
kaikki vuosikurssia 105. Lähtökohtana 
bändin perustamiselle oli saada Hyytiälän 
kesäjuhlille soittajat, kuten fuksilehdessä 
opintojen alussa oli ilmoitettu. ”Ei 
siitä muuta pitänyt tullakaan”, Roope 
naurahtaa. Kahden ja puolen tunnin 
keikka kuitenkin venähti, ja nyt TVTB:llä 
on takanaan reilut puolitoista vuotta 
keikkoja sekä vahva jalansija Viikin 
opiskelijapiirien viihdyttäjänä. Kauden 
kuumimmat kappaleet hoituvat kielellä 
kuin kielellä, eivätkä esiintymisasutkaan 
jätä moitteelle sijaa – päinvastoin.

Itse he suhtautuvat bändiinsä jokseenkin 
huumorilla, kuten he sitä kuvaavatkin: 
”paska bändi, paskat kamat, ei kaupallista 
potentiaalia”. Silti heistä voi hyvin nähdä, 
että homma on mieluisaa. ”Meidän bändi 
on yhdistelmä erilaisia ihmisiä. Kukaan 
ei osaa soittaa kovin hyvin, mutta jotain 
hyvää saadaan välillä aikaan”, Timo 

lisää. Solistina toimii Timo, kitaraa 
soittavat Atte ja Timo, basistina Roope, 
koskettimissa Holtti sekä rummuissa Eero.

Jokaisella on hieman erilainen 
musiikillinen tausta. Timo oli 
soittanut pari vuotta bändissä, samoin 
Atte ja Roope kouluaikoinaan.
Timo soittaa kitaran ohella myös 
muita soittimia, joita hänellä on, kuten 
sähköpianoa, nokkahuilua ja bassoa: ” 
Kitaraa soitan jokseenkin hyvin, muiden 
kanssa se on hauskanpitoa ja pelleilyä.”
”Se lähti jostain koulun bändistä. Mä halusin 
soittaa bassoa. Kun näytin sille opettajalle 
mitä osasin, se antoi mulle rytmimunan 
käteen, et soita tota. Sit mä soitin koulun 
orkesterissa rytmimunaa”, Roope kertoo.
Atellakin on kokemusta eri soittimista. 
Pienempänä hän soitti pianoa, mutta 
lukiossa soitin vaihtui kitaraan, 
jolloin hän myös soitti bändissä: 
”Se oli semmonen rautalankabändi. 
Hurriganesia ja semmosta.”
Holtti on soittanut pianoa 15 ja puoli 
vuotta, ainoastaan klassista ennen 
TVTB:tä. ”Silloin keväällä kun Atte 
kysyi, että lähdenkö pianistiksi tähän, 
niin sanoin että en kyllä uskalla 
lähteä, kun en ole ennen soittanu 
mitään tämmöstä”, Holtti muistelee.

Eerolla puolestaan ei ole bänditaustaa, mutta 
hän on itsekseen kyllä soitellut rumpuja.

Nyt saamme vihdoin kuulla, mitä 
näiden metsämiesten mielessä liikkuu.

Miksi TVTB kuitenkin jäi henkiin, 
jos siitä oli tarkoitus tulla vain yksi 
kahden ja puolen tunnin keikka?
Roope: No se vähän eskaloitui.
Eero: Siivosen Juhani kysyi, et hei 
pojat, Hirvi- ja taimijuhlille tarvittaisiin 
bändi ja budjetti olisi noin kaks 
bissee ja viis euroa. Lähdettekö?
Atte: Me nähtiin siinä mahdollisuus. 
Mutta kesäjuhlakeikka meni niin 
hyvin, tai siellä oli niin hauskaa.

Mistä bändin nimi juontuu?
Holtti: Siitä järjestettiin nimikilpailu 
Hyytiälän kenttäkurssilla. Kalkkiviivoille 
asti säilyi ehdotus Runkoana.xls.

Roope: Frank Berningerin 
syntymäpäivät oli toinen mahdollinen.
Eero: Loppujen lopuksi mietittiin, 
mikä on seksikkäin miehen etunimi ja 
sukunimi, siitä tuli Timo Virkkunen, ja 
täytyihän siihen saada jotain eksotiikkaa, 
niin lisättiin saksalainen nimi.
Holtti: Silloin kun mentiin ekan kerran 
treenikämpälle, niin toiminnanjohtaja 
kysyi, että mikäs teidän nimi on, ja 
sanottiin, että Timo Virkkunen & 
The Bernigers. Vastaus oli, että kyllä 
te vielä jonkun paremman keksitte.
Atte: Onneksi meillä on tarttuva lyhenne.

Kesä 2013, tästä se lähti.

Mikä on ollut tähänastisen 
uranne kohokohta/paras keikka?
Atte: Soitannollisesti ja kokonaisuutena 
ehkä noi PM-kisabileet. Mut 
meiningiltä viime kesäjuhlat. Siellä 
on jengi niin päissään ja sitä kautta 
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innoissaan... Ei sitä voi oikein verrata.
Roope: Siel on kaikki alasti ja 
hauskaa. Semmonen Woodstock-
meininki, flowerpower.
Eero: Missään muualla ei voi joku Andy 
pudota yhtäkkiä alasti sun päähän.

Onko jokin mennyt joskus pahasti 
pieleen?
Kaikki: Hirvi- ja taimijuhlat 2013.
Eero: Se kasikymppinen 
ennen HT:tä. Ylipäätään sitsit 
ennen keikkaa oli huono veto.
Roope: Se oli semmonen kiviluola, 
kaikki vaan kaiku ja kertaantui. 
Ei siitä tullu kyl mitään. Mut 
kukaan ei tuntunut huomaavan.
Timo: Yleensä kaikki keikat menee vähän 
pieleen, mut HT oli pahin. Mun kitara 
hajosi ja sit vaan näyttelin, että soitan.

Oletteko aina yksimielisiä 
kappalevalinnoista?
Roope: Ei helvetissä. Timo haluis 
soittaa Lamb of God:ia ja Holtti Dj 
Mangoa. Että siltä väliltä voi valita.
Timo: Ite oon kaikista kriittisin 
siitä, mitä muut ehdottaa. Jos en 
tykkää, niin en kyllä jaksa soittaa.
Atte: Mut kyl me yleensä ilman 
mitään isompia päästään sovintoon.
Eero: Niin, tässä on se hyvä, kun ei oo 
mitään oikeaa painetta tuottaa mitään 
taidetta. Pääasiassa se, ovatko biisit 
toteuttamiskelpoisia rajaa ehkä eniten sitä.
Roope: Mut meillä on nyt monen 
tonnin kamat, vaikka me ei osata 
soittaa, niin hoituu vaikka mikä.

Aiotteko tehdä joskus omia biisejä?
Roope: Mitähän siitäkin tulisi...
Timo: Varmaan kaikkien edun mukaista, 
ettei tehdä. Jotain kummallista siitäkin 
tulisi, ja kuka sitä jaksaisi kuunnella. 

Parempi soittaa sellaisia, jotka ihmiset 
tuntee ja joita voi bilettää. Ois kyllä kiva, 
jos vois soittaa vähän monipuolisempia 
ja vaikeampia kappaleita.

Suurin osa teistä oli kuusikaupassa, 
kuinka se vaikutti bändinne osalta?
Kaikki: Ei me soitettu sit, se oli ihan 
tiedostettua. Taukoiltiin kokonaan.

Atte ja Timo, miten te koitte 
kuusikauppa-ajan, harmittiko se teitä?
Atte: Ei, mun mielestä se oli vaan hyvä, 
että oli taukoa, kun on muutenkin 
niin paljon tekemistä ja saa jonkun 
sunnuntain nukkua. Hyvä, et ehtii 
tulla vähän uusia paskoja biisejä taas 
hittilistoille, niin on taas mitä treenata.
Timo: Ei harmittanu, oli ihan hauskaa 
se tauko. Mut se vaan, et keväällä jos 
tulee keikkoja, niin ei ehtiny harjoitella 
uusia biisejä, joten tulee vähän kiire.

Timo, kuinka sinusta tuli bändin solisti 
ja onko biisien sanojen oppiminen 
helppoa? Säilyykö PM-kisoissa 
kuultu Salsa Tequila esityslistallanne?
Timo: Olin ainoa, joka uskalsi laulaa, ja 
se oli ainoo paikka, joka oli jäljellä. Se 
on aika kummallista; joku biisi menee 
heti, kun sen on kuullut aiemminkin 
ja jos siitä tykkää. Tylsää on, jos joutuu 
pänttäämään hirveesti. Toivottavasti ei 
säily. Sitä en ollu opetellu yhtään, mutta 
hyvin se meni siitä puhelimen näytöltä.

Roope, sinut on usein nähty 
keikoillanne mekossa ja 
jääkiekkokypärässä. Mistä tyylisi 
juontuu ja yritätkö viestiä sillä jotakin?
Roope: Sen mekon spottasin joskus 
hydekesänä. Se on vaan ihan helvetin 
mukava, kun ei tarvii pitää mitään alla. 
Ja ehkä mä vaan tykkään pitää mekkoja. 

Mä sainkin PM-kisoissa ihan yleisen 
lempinimen ”The Guy with The Dress”. 
Se kypärä tulee siitä, kun jätkät keksi, että 
mulla on niin paksut posket, että näytän 
ihan Timo Jutilalta. Sit ne osti sen mulle 
synttärilahjaksi, ja se vaan jäi mun päähän. 
Ja ehkä siitä on tullu semmonen juttu.

Eero, mitä mielessäsi liikkuu silloin, kun 
yleisö yltyy huutamaan jo perinteeksi 
muodostunutta ”Eero, paita pois!” 
-huutoa?
Eero: Tietenkin että ”kävinpä tässä muuten 
onneks tänään tekee just krusifiksia salilla”.
Roope: Mun täytyy kyllä vähän 
kateellisena sanoo, et välillä musta 
tuntuu, että me esiinnytään vaan 
siksi, että Eero vois ottaa paidan pois.
Holtti: Mehän suunniteltiin sitä keikkaa, 
jossa ei ois mitään muuta kuin Eero 
ilman paitaa 25 minuuttia ja se ois siinä.

Atte, miltä tuntuu, kun naapurit valittavat 
yöllisestä kitaran soitosta Facebookissa?
Atte: Ei oo valittanu, ei oo valittanu! 
Tai en mä tiedä kohdistuiko se 
muhun. Se oli vaan yleistä musiikkia 
– mut nyt mä ostin kuulokkeet.

Holtti, mikä on erikoisinta, mitä 
sinulle on tapahtunut keikalla?
Holtti: Varmaan se, kun ekoilla kesäjuhlilla 
joku muu tuli soittaa pianoa, ja piti tönii 
sitä pois. Ja videomateriaalissa, joka on 
Tivolista otettu, kaikki muut näkyy hyvin, 
mut muhun ei kohdistettu ollenkaan valoa, 
niin mua ei näkyny ollenkaan. Niin, ja 
kun suoraan PM-keikalta lähdin ajamaan 
Iisalmeen ja perillä oltiin aamukahdeksalta.

Onko teiltä luvassa uutta materiaalia?
Atte: On niitä luvassa. Sit kun Calvin 
Harris tai Avicii tekee uuden biisin.
Eero: Pitää seurata tota 

Spotifyn Top 10 -listaa.
Timo: Kyllä toi koko setti pitäisi uusia.

Milloin esiinnytte seuraavan kerran?
Atte: Heitetään nyt vaikka ens kesäjuhlat.
Roope: Virityksiä on, mutta ne eivät ole 
kiinni meistä riippuvaisista tekijöistä, 
joten ei voi vielä kertoa. Meillä on nykyään 
myös Instagram-tili, jota voi seurata.

Kuinka paljon teille kertyy keikkoja 
ja kuinka usein harjoittelette?
Atte: 4 keikkaa oli viime vuonna: 
latobileet, kesäjuhlat, Kaski, PM-kisat. 
Mutta se on oikeestaan ihan hyvä määrä. 
Kun ei me niillä mitään tienata ja niistä 
on kumminkin aika paljon vaivaa.
Timo: Treenataan kerran viikossa 
yleensä, mut jos on keikkoja 
tulossa, niin kolmekin kertaa.

Miltä TVTB:n tulevaisuus ylipäätään 
näyttää?
Roope: Timo lähtee ensi syksynä vissiin 
vaihtoon, et silloin voi olla hiljasta. Mutta 
kevät onkin enemmän meidän osa-
aluetta, ja kesällä on kiertueen päätös.
Timo: Jatketaan niin kauan kun on 
hauskaa, ja ollaan samassa kaupungissa. 
Opiskelujen jälkeenkin voidaan 
varmaan tulla kesäjuhlille soittamaan. 
Ehkä kerran viidessä vuodessa.

Mitä haluaisitte sanoa Forstihuudon 
lukijoille?
Roope: Voisko Valto olla huutamatta 
sitä Paranoidia, ei me soiteta sitä.
Eero: Valto muutenkin seisoo aina eturivissä 
jazzpoliisina, ei niitä virheitä vaan tule.
Roope: Niille kaikille tytsyille, jotka 
haluu että Eero repii paitansa, niin 
kyllä se ottaa sen paidan pois, mutta 
sitä hyvää kannattaa odottaa, ei se 
nyt v**** sitä ekan biisin aikana revi.
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Näin bändin jäsenet kuvaavat toisiaan:
ATTE
Atte on kyllä tarkka kaveri, ja kuulin huhua, että pilkkukin joutui hakeen lähestymiskiellon. 
Kaverilla on muuten ihan jäätävä kasa ihan vitun huonoja, mutta silti niin hauskoja 
vitsejä. Säätelee aina ääntään ihan hifistelijän tapaan. TVTB:n ulkoasiainvastaava.

ROOPE
Stereotyyppinen basisti. Treeneihin Roope valmistautuu kellonajasta riippumatta juomalla 
litran energiajuomaa ja syömällä kalkkunanakki- ja kananugettipaketit kylmänä.

HOLTTI
Ymmärtää musiikin teoriasta enemmän kuin muu bändi yhteensä. Treenit Holtti käyttää 
uusien ”hassujen” äänien etsimiseen syntikasta ja kaikista niistä leluista, joita se kuljettaa 
mukanaan. "Mihkä sä meet - sinne mä tuun - löytääkseni Holtin hymysuun".

TIMO
Timo on bändimme kiintiötaiteilija. Sibeliuksesta seuraava etten sanoisi, ja sehän 
osti just viulunkin. Todella hyvä improvisoija ja kitaristi. Jos Timo julkaisee joskus 
muistelmateoksen, olen ensimmäisenä kaupan jonossa.

EERO
Rahastonhoitaja sekä kuvataiteellinen vastaava, suunnitteli logon. Eero on parempi 
rumpali kuin luulee olevansa. Eero ei kysy, Eero kertoo. Siinä vaiheessa, kun se saa 
itellensä kasvatettua sen kaljarepun, niin meidän ura alkaa oleen taputeltu huolella.

Lisäksi Timo kuvaa muita bändiläisiä näin: Ne on liian rauhallisia. Ehkä juovat liian 
vähän tai en tiedä, mikä niitä sitten vaivaa välillä.

TVTB:n menoa ja tulevia keikkoja voi seurata Facebookissa ja Instagramissa.

Toim. huom. Ota myös talteen eksklusiivinen TVTB fanijuliste lehden keskiaukeamalta! 
Ideaali nimmareille, etenkin jos on pienet tissit!

Perhepotretissa vasemmalta Eero, Roope, Timo, Atte ja Holtti

TVTB PM-kisoissa 2014
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#Wiski 
Teksti ja kuvat: Roope Riihikoski, tahko.com

”Tahko, mikä vittu sinä oikein olet? ”Siitä 
lähdin ottamaan selvää armon vuonna 
2015. Wiskin bussit starttasivat torstaina 
kohti luonnonkauniita ja tarunhohtoisia 
vuoria. Allekirjoittanut oli virittänyt 
konetta kuntoon ennen tätä jo hieman 
MA:n kaudenavajaisissa tiistaina. Olin 
päättänyt, että reissulle varustautumista 
ei jätetä puolitiehen, joten päätimme 
muutaman muun sankarin kanssa käydä 
täydentämässä ammusvarastoamme Viron 
puolella vielä keskiviikkona. Kun torstai 
sitten valkeni meille ”hyvin nukuttujen” 
yöunien jälkeen, tunsin olevani valmis 
ottamaan haasteen vastaan. Mielessäni 
ajattelin, että ei tää nyt niin paha voi olla...

Bussimatka meni mukavasti, eikä 
yllätyksekseni (ja pettymyksekseni) 
kukaan oksentanut. Perille päästyämme 
tyhjensimme pussimme huoneen lattialle 
ja aloimme purkamisesta hikisinä saunoa 
sekä suunnitella seuraavaa päivää. 
Ensimmäisen päivän mökkibileitä 
löytyi about joka mökistä. Kaikissa oli 
enemmän tai vähemmän juhlatuulella 
olevaa porukkaa. Muistikuvat kävivät yön 
aikana läpi venäläistyyppisen sensuurin, 
ja huomasin heränneeni, kun kaikki muut 
olivat jo lähteneet mäkeen. Teleportaatio 
voi siis empiirisen tutkimukseni mukaan 
aiheuttaa lievää pahoinvointia, joka 
ensikertalaisen onkin hyvä pitää mielessä. 

En kuitenkaan antanut asian vaivata, 
vaan saatuani muutaman ajonestolaitteen 

sisääni otimme muutaman ystäväni 
kanssa kohteeksi kylpylän. Eksyttyämme 
noin pari kertaa saavuimme viimein 
määränpäähämme ja pääsimme 
hermoja hellivään poreammeeseen. 
Saimme olla rauhassa noin 30 sekuntia 
ennen uimavalvojan ensimmäistä 
varoitusta. Uimavalvoja oli silminnähden 
ilahtunut tulostamme, olihan paikassa 
todella hiljaista. Arvasimme, että 
muutama perhe lapsineen ei toisi 
uimavalvojalle tarpeeksi haastetta hänen 
koulutukseensa nähden, joten päätimme 
hieman piristää hänen työpäiväänsä 
kuuden hengen ystäväporukallamme 
muutamia kymmeniä kertoja.

Illan kohokohta olikin sitten 
rinneravintola Kunkussa järjestettävä 
Hausmyllyn keikka. Wiskin porukka 
valui ajoissa paikalle kuten koko 
muukin Pohjois-Suomi. Olihan tulossa 
maailmanluokan viihdykettä. Yleisön 
keski-ikä oli noin 45 vuotta. Sekin oli niin 
alhainen vain, koska yliopiston porukka 
oli myös paikalla. Tässä vaiheessa alkoi 
taas kaitafilmi hieman pätkiä ja pieniä 
aukkoja syntyi päihdyttävien juomien 
takia. Keikan Hausmyllyn pojat vetivät 
tasaisen paskasti ja päätin ystäväni Jymyn 
kanssa keikan jälkeen poistua paikalta 
mahdollisimman nopeasti. Seuraavaksi 
huomasimme iloksemme ravintolan aidan 
takana sijaitsevan paljun, joka höyrysi 
kutsuvasti. Päätin omalta osaltani käydä 
koeajamassa kapistuksen, enkä antanut 

pienien esteiden, kuten aitojen tai paljun 
sijainnin yksityisalueella häiritä. Sain 
itseni kylpemiskuntoon ennätysajassa 
ja aloitin nautiskelun. Jymyn sijainti on 
tässä kohtaa jäänyt arvoitukseksi. Silmät 
ummistettuani ja nautinnon aloitettuani 
kuului paljun edestä hennon miehekäs 
ja ystävällinen kysymys: "Mitä VITTUA 
sä teet!?!" Avasin silmäni ja ihmeekseni 
edessäni seisoivat Hausmyllyn ihanat 
esiintyjäpojat. "No mä kylven." "Kuka 
vittu sä oikein olet??" "No mä oon Roope." 
Tilanne alkoi purkautua, ja minut ohjattiin 
ystävällisesti poistumaan alueelta. Kättelin 
pojat kuitenkin vielä kiitokseksi keikasta ja 
toivotin parempaa keikkaa ensi kerraksi. 
Olivatpa he todella kultaisia. Tässä 
kohtaa käynnistyivät taas megabileet 
rivitalomökeissämme ja yleinen sekoilu 
alkoi tuntua jo melko kotoisalta. 

Viimeinen päivä valkeni aurinkoisesti 
kuin teletappimaassa konsanaan, ja pääsin 
viimeinkin mäkeen muun mökin kanssa. 
Huomasin että laskettelu todella on 
kuntoilua, sillä olin hikoillut valmiiksi jo 
koko aamun ennen kuin edes monot olivat 
jalassa. Olin saanut lainaan isäni 25 vuotta 

vanhan, rakettimallisen lumilaudan ja 
voin valehtelematta sanoa, että se oli koko 
tahkoin nopein väline. Hupia kesti noin 1,5 
tunnin verran ennen kuin liikalihavuuden 
sekä köntysmäisen hoipertelun 
seurauksena sain hajotettua lautani toisen 
siteen. Noh, sainpahan taas syyn hukuttaa 
suruni alkoholiin, koska muutenhan koko 
päivänä ei olisi varmaan tullut juotua.

Viimeisenä iltana ohjelmassa olivat 
megasupermökkibileet ja teemana oldies 
but goldies A.K.A parasta päälle. No, 
kiskaisin mekon niskaan ja painelimme 
isoimmalle mökille. Mökissä oli lievästi 
maailmanlopun meininki, enkä ollut 
yhtään ihmeissäni, kun muutamat fuksit 
alkoivat kysellä minulta kurssivalintojen 
tärkeydestä. Tilanteesta selvittiin ja alettiin 
taas olla asian ytimessä, mutta valitettavasti 
myös matka alkoi olla kuin bisseni, lopussa.

Lähtöpäivän aamu koitti taas raikkaana 
kuin pari viikkoa vanha vessanraikastin. 
Huomasin myös, että ääneni oli 
päättänyt jäädä jatkoille edellisillan 
bilemökkiin, mikä aiheutti hieman 
vaikeuksia kommunikoinnin kanssa. 
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Koko mökkiporukasta huokui sekä innokkuus että tarmo, kun siivosimme jälkiämme 
ja raahauduimme bussiin, josta alkoi superkiva paluumatka. Bussissa ilmastointi vietti 
myös darrapäivää, joka vaikutti ilmanlaatuun tietyssä suhteessa. Tahkon jumalat olivat 
onneksi suopeita ja säästivät ihmiset bussissa darrapakeilta. Paluumatkalla oli onneksi 
tarjolla viihdykettä sekä palindromi-visan että Joonas Aallon jurrijuttujen muodossa.

Lopulta koti saavutettiin, ja nyt muutaman viikon jälkeen uskallan muistoissani 
palata näihin oloihin ja tiloihin. Mielessäni kaikuu Teemu ”The Grey” Juseliuksen 
tokaisu: ”Ei olisi ehkä sittenkään pitänyt lähteä Mordoriin.” Suosittelenko reissua 
muille? Annan tarinan ja ystävästämme Maxista napatun kuvan toimia vastauksena. 

Jahtivouti

Tuhannen ja yhden yööööörrhhhh:n 
luonnonTieTeellinen ilTasaTu

Vietin ystävänpäiväbileiden jälkeistä 
krapulapäivää ja satuin katsomaan 
Avaraa luontoa. Dokumentti säväytti 
siinä olotilassa niin, että mukailin siitä 
oman version. Se alkaa dramaattisesti.

Arabian niemimaalla eräs syrjässä asuva 
farmari koki kovia. Hänen karjaansa oli 
yöllä kuollut. Paikalle hän hälytti Khalebin 
– Applen tuotteisiin haksahtaneen 
sukulaispoikansa, joka oli ammatiltaan biologi.
 
”Jaguaari.” Khaleb totesi yksiselitteisesti. 
”Jäljistä ei voi erehtyä – Bridgestonen 
2013 Touring-mallistoa...” hän jatkoi. 
”Ei mikään ympäristöystävällisin malli.” 
Pieni puujalka ei uponnut farmariin, 
jonka karjaa oli joutunut Jaguaarin 
runtelemaksi. ”Minua ei kiinnosta paskaakaan 
yksityiskohdat”, totesi farmari Khalebille.

Pedosta täytyi saada kuvamateriaalia 
korvaustenhakuprosessiin, joten Khaleb riensi 
seuraamaan jälkiä. Lähes päivän patikoituaan 
Jaguaari löytyi suistettuna tieltä. Mikä lie 
yllättänyt vahvan, sporttisen menijän? Rengas 
oli aivan riekaleina ja pientareella näky 
kyyneleitä. Sen täytyi olla krokotiili – eikä 
mikä tahansa krokotiili, vaan suistokrokotiili. 
Nimensä ansainnut. Se niljakas paskiainen 
oli suistanut Jaguaarin tieltä ja tuhonnut 
vänkärin puolen renkaan. Brutaali otus.

Khaleb antoi iPhonen keskinkertaisen 
kameran laulaa. Tarpeeksi kuvamateriaalia 
saatuaan lähti hän patikoimaan takaisin kohti 
farmarin tiluksia. Ylittäessään pientä puroa, 
kuului takavasemmalta epäselvää ulhvahtelua. 
Jopas jotakin, juovahyeenanaaras. Ja ilmeisesti 
raskaana. Harmillinen näky, johon Khaleb 
oli törmännyt niin usein. Liekö raittiita 

hyeenoita näillä main olemassakaan.

Noh, matkaa oli jatkettava. Ilta hämärsi ja 
edestä päin kuului kaihoisaa viheltelyä. Tuttu 
sävel kuului alakulorastaalle. Muutaman 
kymmenen metriä käveltyään Khaleb näki 
muutaman linnun räpiköivän edessään – 
kukin vuorollaan yrittäen lentoon, mutta 
turhaan. ”Höh, ilkivaltaa...” Khaleb tuhahti. 
Läheisen kylän nuoret olivat laittaneet 
kapuloita rastaisiin. Khaleb ei halunnut 
kulkea syntisen kylän läpi, jossa iltariennot 
olivat alkaneet. Paikallisten suosima 
hittibiisi oli myrkkyä korville: ”Leopaaardit 
ovat parhaat -- ihmiset maksaa rahaa...”

Khaleb saapui lopulta farmarin luo, mutta 
paikalla odotti uusi farssi. Lisää karjaa oli 
tapettu reissun aikana. Kuolonkankea raato 
makasi maassa. ”Tämä ei ole saman pedon 
tekosia”, Khaleb totesi synkkänä. ”No perkele. 
Onko se aavikkosusi, juovahyeena... jokin suuri 
kissapeto, kenties?” kyseli farmari huolissaan. 
”Ei mikään niistä”, totesi Khaleb. ”No mitä 
enää jää jäljelle... mitä tästä voi syyttää?” 
tivasi farmari kiihtyneenä. ”Kaimaani”, 
sanoi Khaleb ytimekkäästi ja hiljeni. 

Seuraavana aamuna aurinko nousi sankan 
savun takaa. ”Tulepas Khaleb katsomaan”, 
huikkasi farmari. ”Ohoh... mikä siellä palaa?” 
kummasteli Khaleb. ”Vein muutaman 
muulikärryllisen puolikuivaa vuohenpaskaa 
tuonne ja tuikkasin tuleen. Ja voi harmin 
paikka...” farmari jatkoi ”– vakaa etelätuuli vie 
kaiken savun tuon maanviljelijän pihapiiriin.” 
farmari totesi hymyään imeskellen. ”Ei 
taida kaimasi enää kajota karjaani.”
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Kevään varmoja tapahtumia:

11.3. Viikki-GP
14.3. MYOn laskettelupäivä Himoksella
20.-22.3. Talvikisat Joensuussa
24.3. MYO-Sampsa sitsit Alina-salissa
13.4 Excu Stora Enson pääkonttorille
16.4. Helsinginkadun appro
30.4. Zetorin veto, ja muuta vappuhulinaa

Lisäksi tulossa on mm. metsätieteiden laitoksen kevätjuhlat, 
ja huhtikuun paikkeilla alkaa ilmoittautuminen syksyn 
PM-kisoihin.

Tiedottajalta

Vaikka kesätyöhaut ovat kuumimmillaan, on 
hauskanpitokin hyvä muistaa. Siksi onkin hyvä painaa 
mieleen erään mäkikotkan hieman kliseinen, mutta niin 
osuva elämänohje:

Jokainen tsäänssi on mahdollisuus, eletään nyt kun on 
taas tilaisuus/
Huomenna meillä on päivä taas uus, nautitaan vielä kun 
voidaan/
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus, eletään nyt kun on 
taas tilaisuus/
Elämä on ihmisen parasta aikaa.

Kevättä odotellen,
Tiedottajanne Sara


