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Siirrymme kohta talviaikaan, emmekä vält-
tämättä enää koskaan palaa kesäaikaan: niin 
vakavissaan tämä syksy on. Parasta siis olla 
varautunut syksyilemään ja varata lämmi-
kettä jo talvenkin varalle oikein kunnolla. 
Olen toisaalta ymmärtänyt, että syksy on 
monen forstin lempiaikaa – lieneekö siihen 
syynä metsästyskausi, sienet vai elämän kat-
keransuloinen rappio, vaikea sanoa. Ikuinen 
syksy olisi se jonka itsekin valitsisin, jos 
jumiutuisin johonkin yksittäiseen vuoden-
aikaan; onhan se kuitenkin parasta aikaa 
juoda punaviiniä ja potkia lehtikasoja. Kui-
tenkin kesä on aika johon ei palata hetkeen, 
tai ainakaan kunnes lait toisin säädetään.

Voihan olla, että Euroopan komissiossa 
kaavaillaankin seuraavaksi säädöstä koko 
ajankulua vastaan. Olisihan se mukava ajatus 
olla ikuisesti fuksi tai ylipäänsä opiskelija. 
Saisi vain sitsata, istua kertsillä ja käydä 
mielenkiintoisilla luennoilla. Kukaan ei val-
mistuisi eikä toisaalta potisi siitä huonoa 
omaatuntoa. Opintotuet olisivat ehtymätön 
varanto eikä töihin tarvitsisi mennä, jos ei 
halua.

Valitettavasti EU:n valtuudet rajoittuvat kui-
tenkin vain nappikauppoihin mitä aikaan 
tulee, ja vuosikurssit vyöryvät eteenpäin 
radallaan jatkossakin. Yhtäkkiä sitä on kol-
mannen vuoden opiskelija eikä fuksi, ja 
haalareihin tekee tiukkaa mahduttaa uusia 
merkkejä. Ajan kuluminen on toisaalta myös 
lohdullista: ehkä ainoa asia, joka pysyy aina 
entisellään, vaikka kaikki muu olisi toisin.

Mutta mistä tulet muistamaan tämän 
nimenomaisen syksyn? Kävit ehkä eräällä 
Skotlannin ekskursiolla. Osallistuit PM-ki-
soihin. Aloitit metsäopinnot. Forstihuuto 
saattaa muistuttaa sinua siitä, kun luet tätä 
lehteä joskus vuonna 2041 etkä enää muista 
miltä vuoden 2018 lokakuun kirpeät tuulen-
vireet tuntuivat. Ainakin jos olet kuin minä, 
joka säilyttää kaikki paperit ja vihkoset 
tyyliin ala-asteelta ja unohtelee aika paljon 
asioita. Uunituoreenakin lehdestä pääsee 
makustelemaan muutaman viikon takaisia 
hetkiä ja lukemaan, miten muut kanssafors-
tit ovat syksynsä tai kesänsä viettäneet.

Iloisia hetkiä Forstihuudon parissa!

Tarja
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aikaan isoja asioita sekä nyt opiskeluaikana että 
tulevaisuudessa työelämässä.

Loimu on Sinua varten – 
Loimussa voit vaikuttaa
Loimussa on lähes 15 000 jäsentä, joista 3 000 
opiskelijajäseniä. Kuulumme korkeasti kou-
lutettujen keskusjärjestö Akavaan, ja olemme 
yhdessä muiden akavalaisten järjestöjen kanssa 
saavuttaneet suomalaisille korkeasti kou-
lutetuille työntekijöille kollektiiviset työ- ja 
virkaehtosopimukset, vuosilomajärjestelmän, 
perhevapaajärjestelmän sekä monia muita 
asiantuntijoiden työelämää parantaneita yhteis-
kunnallisia uudistuksia.

Liity siis mukaan joukkoomme ja tutustu 
yhteisöömme. Kenties saamme Sinusta myös 
aktiivisen vaikuttajan Loimun toiminnassa. 
Ensimmäisen vuoden opiskelijana tarjoamme 
jäsenyyden Sinulle vuodeksi eteenpäin! Lisätie-
toa Loimusta ja sen tarjoamista palveluista saat 
osoitteesta www.loimu.fi.

Loimuavin terveisin alan asiantuntijoiden 
puolesta,
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden 
liitto Loimu ry

   

Mikko Salo
Toiminnanjohtaja

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto 
Loimu ry on lähes 15 000-jäseninen akavalainen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Loimu aloitti 
toimintansa 1.1.2017, kun Luonnontieteiden 
Akateemisten Liitto LAL, Ympäristöasiantun-
tijoiden keskusliitto YKL ja Metsänhoitajaliitto 
yhdistyivät Loimuksi.

PUHEENJOHTAJALTA LOIMUN PALSTA

Minulle syksyyn on aina liitty-
nyt uuden alun tuntua. Uusi 
opiskeluvuosi alkaa ja joten-
kin tulee aina miettineeksi 

elämäänsä uudelta kantilta. Jälleen uudet 
fuksit potevat identiteettikriisiä: ollako eko-
nomi vai ekologi?

Identiteettikriisiä voivat potea muutkin kuin 
fuksit. Vaikka pääaine olisikin jo tiedossa, 
edessä on aina uusia valintoja: on ilmoittau-
duttava kursseille, päätettävä opintosuunta, 
keksittävä aihe kandiin tai graduun. Välillä 
saattaa herätä hirveä epäilys jota tuskin 
uskaltaa ääneen sanoa: olenko sittenkin 
sielultani enemmän humanisti tai joogakah-
vilakommuunin pitäjä kuin moottorisahaa 
heilutteleva metsänhoitaja?

Eikä kaikki kriiseily suinkaan liity omaan 
elämään. Tieto lisää tuskaa. Meneillään oleva 
ilmastonmuutos ja kaikki ympäristöongel-
mat tekevät tulevaisuuden epävarmaksi. 
Liikkuvia osia on paljon: Mitä tapahtuu 
metsillemme? Mitä tapahtuu ruualle? Mitä 
tapahtuu ihmisille täällä ja varsinkin jossain 
siellä? Tiedättekö, kuinka paljon vettä kuluu 
yhden kahvikupin tuottamiseen? 140 litraa. 
Maailmalta kantautuu uutisia räjähdyksistä; 
milloin pommi, milloin väestönmäärä, 
Limasienimaailmanlopun keikalla joskus 
tajunta.

Jos joskus niin tällaisina aikoina on syytä olla 
menettämättä toivoa. Toivottomuus lamaan-
nuttaa, estää toimimasta ja vie elämänilon. 
Liika koheltaminen ja hätäily aiheuttavat 
vain omituisia rintatuntemuksia (nimim. 
Outoja tykytyksiä vuodesta -97).

Muista ottaa oma aikasi. Muista tehdä se, 
mikä on kulloinkin tärkeintä. Jos et vielä 
tiedä, mikä sinusta on tärkeintä, ota siitä sel-
vää. Löydä ne pienet hetket. Älä ainoastaan 
pänttää, omaksu olennainen. Älä pelkästään 
verkostoidu, arvosta aitoja ystäviä. Hoi-
detaan nämä metsämme hyvin, juodaan 
vähemmän kahvia, lähetetään kondomeja 
Afrikkaan. Ja niin kuin Risto Kiiskisen 
lempilaulussakin kehotetaan, ei unohdeta 
elämää ja erotiikkaa! Jätetään kondomeja 
myös tänne. Kyllä se siitä.

Huoletonta 
syksyä 
rakkaille 
forsteille,

Olivia

Kondomeja meille ja Afrikkaan

TERVETULOA LUONNON-, YMPÄRISTÖ- JA 
METSÄTIETEILIJÖIDEN ASIANTUNTIJAYHTEISÖÖN!

Onnittelut opiskelupaikastasi ja terve-
tuloa opiskelijajäseneksi Luonnon-, 
ympäristö- ja metsätieteilijöiden 
liitto Loimuun! Me olemme luon-

non-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen 
korkeimmin koulutettujen asiantuntijoiden 
yhteisö. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että 
nykyinen ja tuleva työelämä tarjoaa Sinulle pal-
kitsevia mahdollisuuksia. Ajamme asiaasi sekä 
isoja työntekijäryhmiä koskevissa työmarkkina-
neuvotteluissa että työpaikalla eteesi tulevissa 
yksittäisissä tilanteissa. Tuotamme Sinulle 
korkealaatuisia palveluita ja tutkittua tietoa 
oman osaamisesi sekä ura- ja työllistymismah-
dollisuuksiesi kehittämiseen. Vaikutamme 
yhteiskunnallisesti loimulaisten alojen elinvoi-
maisuuden edistämiseen. Tarjoamme Sinulle 
rahanarvoisia jäsenetuja hyödyllisistä tuotteista 
ja palveluista. Tuemme ja autamme Sinua läpi 
koko opiskelu- ja työelämäsi. 

Tee rohkeita valintoja, löydä 
omat juttusi ja porukkasi
Opintojesi aikana Sinulla on mahdollisuus 
löytää omat mielenkiinnon kohteesi. Kokeile 
rohkeasti erilaisia kursseja ja sivuaineita, jär-
jestötoimintaa, yritysvierailuja, konferensseja, 
tapahtumia. Heittäydy täysillä mukaan kaik-
keen opiskeluusi liittyvään. Nauti, koe ja opi 
niin onnistumisista kuin virheistäkin. Kasva-
misesi korkeasti koulutettuna asiantuntijana ja 
ammattilaisena on juuri alkanut ja jatkuu läpi 
koko elämän.

Nykyiset opiskelukaverisi ovat tulevia 
kollegoitasi, asiakkaitasi, yhteistyökumppa-
neitasi. Te työllistytte asiantuntijatehtäviin 
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme 
tulevaisuuden kannalta avainaloille. Loimun 
opiskelijatoiminta tarjoaa Sinulle erinomaisen 
mahdollisuuden tutustua uusiin, samanhenki-
siin ihmisiin, joiden kanssa voit saada yhdessä 
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PÄIVÄ FORSTINA

KOONNUT: TARJA ANTTILA
KUVA: VERA HUTTUNEN

Päivä forstina -palsta raottaa yhden fors-
tin elämää yhden päivän ajan. Tällä ker-
taa vuorossa on Vera Huttunen, K-109. 

Vera

ALOITIN AAMUNI... puolijuosten syödyllä 
aamupalalla, ajatus äänekkäästi kurnivasta 
vatsasta hiljaisessa hämyisässä metsässä ei 
houkuta.

HERÄTESSÄNI OLONI OLI... väsynyt, mutta 
harras toive onnistumisesta ajoi ylös ja ulos 
pimeässä pellon laitaan varsin joutuisasti.

ILAHDUIN, KUN... aikansa odoteltuaan 
näkee ja pääsee seuraamaan paljon muuta-
kin metsän elämää, useita lintuja, rusakoita, 
peuroja ja hirviäkin. Välillä kuumottavankin 
läheltä.
 
LASKIN... pääni kuitenkin aamulla useasti 
mättäälle ja kuvittelin, että pikku torkkujen 
jälkeen kauris olisi ihmeellisesti pellossa. Ei 
ollut vaikka kokeilin useasti.

PÄIVÄLLÄ VÄLTIN TÄPÄRÄSTI... kaupunki-
reissun, farkkujen pukeminen ei napannut.
 
HYÖDYNSIN YLIOPISTOLLA OPPIMIANI 
TAITOJA, KUN... arvioin edellisten hak-
kuiden vaikutusta riistaan metsässä, josta 
joskus tulee omani. Ja luennoilta tutuksi tul-
lut multitasking neuloa villapaitaa ja seurata 
luentoa yhdistyi mainiosti myös kytiskopilla 
istumiseen ja pellon tähystämiseen.
 
VIIDELTÄ... starttasin kotoa kohti pellonlai-
taa, kuten jokaisena muunakin iltana viikon 
aikana, toivoa saaliin saamisesta elätellen.

 
AJATTELIN LÄMPIMÄSTI... uutta jahti-
porukkaa, johon pääsin Raumalla ja tunsin 
oloni tervetulleeksi. Murretta kuunnellessa 
tosin meinaa iskeä pakokauhu.
 
ONNISTUIN... siinä asiassa jota lähdin 
tavoittelemaan, sain saalista. Sain myös rau-
hassa yksin käsitellä kauriini.
 
TÄNÄÄN OIVALSIN... en kyllä oivaltanut, 
ihimettelin kyllä kaikenlaista ja paljon. 
Luonto on kyllä mahottoman jännä.
 
JOS OLISIN SAANUT YHDEN TUNNIN 
LISÄÄ... tarpeeksi valoisassa olisin varmaan 
passannut tunnin enemmän, pimeällä taas 
oltaisiin varmaan istuttu iltaa kauemmin 
lahtivajalla...
 
ILTANUOTIOLLA PARHAITEN MAISTUU… 
räiskäleet (ja ehkä kylkiäisenä jalokahvit). 
Mutta ei ilman kavereita!

HUOMENNA TODENNÄKÖISESTI… Kauris 
vakuumiin ja Viikkiin pitäisi palata pikku-
hiljaa, pöh.

SILVICAN 
SYNTY

TEKSTI JA KUVA: 
TARJA ANTTILA

Pahamaineisen kalliissa pääkaupun-
gissa, missä asuntonäyttöihin täytyy 
suhtautua yhtä vakavasti kuin työ-
haastatteluihin, on metsäläisten oma 

lintukoto. Harvoilla muilla Helsingin yliopiston 
opiskelijoilla on omia asuntoja, varsinkaan niin 
lähellä omaa kampusta kuin metsäläisillä. Silvi-
can asunnoista saamme kiittää 50 vuotta sitten 
vaikuttaneiden metsäylioppilaiden kaukonäköi-
syyttä ja vaivannäköä.

Metsätieteitä opiskeltiin Silvican 
suunnittelun aikoihin 1960-luvulla vielä keskus-
takampuksella, ja vasta vuonna 2001 kampus 
siirtyi keskustasta Viikkiin. 60-luvullakin Vii-
kissä opiskeltiin silti jo joitain metsäläiskursseja, 
kuten metsäpatologiaa ja kasvitiedettä.

Agronomiopiskelijat ja Latokartanosäätiö oli-
vat jo 50-luvulla rakennuttaneet Viikkiin kaksi 
asuintaloa. Kahden lisätalon rakentamishanke 
oli 60-luvulla aluillaan, ja metsäylioppilaat tart-
tuivat mukaan hankkeeseen MMYL:n kautta. 
Ajatuksena oli kerätä omaa pääomaa ja jakaa 
tulevat asunnot sen perusteella metsä- ja maata-
lousopiskelijoille. Rahaa kerättiin muun muassa 
päivän palkka -keräyksenä yhteistyössä Metsän-
hoitajaliiton kanssa sekä joulukuusimyynnillä 
vuonna 1967. Vuonna 1968 ja muutamana 
seuraavana vuonna järjestettiin konesavotta 
Helsingin kaupungilta käyttöön saadulla metsä-
alueella Myllypurossa Metsäviikon yhteydessä. 
Metsäkone- ja metsätyötarvikefirmat saapuivat 
paikalle esittelemään tuotteitaan, ja osallistujilta 
kerättiin näytteillepanomaksu. Konesavottaan 
osallistui myös eräs Einari Vidgrén tuoden päi-
vän myöhässä ja jälkikäteen ilmoittautuneena 

autotallissa rakennetun ensimmäisen kuormaa 
kantavan metsätraktorin, jonka hän oli koon-
nut kuorma-auton alustan, maataloustraktorin 
ja rautatien tavaravaunun osista ja varusteista. 
Tämä koje oli sitten saanut nimekseen Ponsse 
Vieremän kylän sekarotuisen koiran mukaan.

Metsäylioppilaat onnistuivat keräämään 
rahaa tuottoisasti hanketta varten, jopa niin 
hyvin, että asunnoista yli puolet olisi päätynyt 
metsäopiskelijoille. Maatalousopiskelijat olivat 
kuitenkin sitä mieltä, että aiempien rakennus-
ten pääoma olisi pitänyt myös ottaa huomioon 
laskelmissa, jolloin asuntomäärä olisi ollut 
huomattavasti pienempi. Lopulta hankkeesta 
päätettiin vetäytyä pois, ja sen sijaan perustet-
tiin Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö. Vuonna 
1968 perustettiin rakentamistoimikunta, jossa 
vaikuttavana toimijana oli silloinen metsä-
teknologian professori Kalle Putkisto: hänen 
suhteidensa avulla saatiin varattua asuntolapai-
kat Helsingin kaupungilta Talonpojantieltä.

Vuonna 1970 asuintalot valmistuivat ja 
vuonna 1972 taloille annettiin nimeksi Silvica. 
Velkakuorman vuoksi vuokrat olivat alkuun 
korkeita, mutta pikku hiljaa vuokraa saatiin 
pienemmäksi. Nykyäänhän vuokrat ovat jo 
mukavan opiskelijaystävällisellä tasolla. Tule-
vaa yksiöbuumiakin osattiin ennakoida jo 
90-luvulla, kun soluja muutettiin yksiöksi – 
tämä selittänee asuntojen kompaktin koon.

 
Jutun tietolähteenä on käytetty metsäneuvos 
Jaakko Punkarin, vuoden 1966 fuksin ja vuo-
den 1967-68 MYOn puheenjohtajan puhetta 
Silvican 50-vuotisjuhlilta 7.9.2018.  ■

Jaakko Punkari kertoo Silvican historiasta 50-vuotisjuhlissa.
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KATSAUS PM-KISAVIIKKOON

TEKSTI: ELLI-NOORA KAMPPURI & OTTO LIUTU

Maanantai ja tiistai 
17.–18.9.
Alkuviikko vierähti laivalla sumuisissa tunnel-
missa. Ilahduttavasti melkein koko Suomen 
joukkue oli lähtenyt risteilylle ryhmäytymään. 
Urheimmat matkaajat uskaltautuivat tiistaina 
Tukholman kaduille, jos siis heräsivät laivan 
ollessa vielä maissa. Tiistai-iltana karaokeisäntä 
oli jo varsin kypsynyt OI SUOMI ON rallatuk-
siin joka esityksen välissä ja aikana, joten pienen 
nuhtelun ja uhkailun jälkeen jouduimme jättä-
mään laulun pelkästään karaokelaulajille. – Otto

Keskiviikko 19.9.
Kauan odotettu avajaispäivä koitti! Olin tyy-
tyväinen, että olin jättänyt risteilyn väliin, kun 
katselin laivalta palaavia ihmisiä. Avajaisissa 
jokainen maa otti mittaa äänihuulistaan, mutta 
kaikki hiljentyivät arvokkaasti, kun kukin maa 
esitti ylpeänä oman kansallislaulunsa. Jokai-
sella maalla oli vielä pieni esitys ja huomasi 
jälleen, että Suomi taisi olla ainoa, joka ei tähän 
osuuteen turhaa aikaa ollut käyttänyt. Illan 
mittaan kisattiin vielä Suomen omassa lajissa 
eukonkannossa ja soudussa, mutta menestystä 
järjestäjämaalle ei irronnut. – Elli-Noora

Ukko ja Suomen maskotti Sisu.

Torstai 20.9.
Torstaiaamu oli viikon miellyttävin, sillä nukuin 
pommiin. Ehdin onneksi täpärästi yhteisbussiin 
Kumpulaan edustamaan Suomea sulkapal-
lossa. Ruotsista ja Norjasta voitot irtosivatkin, 
mutta vasta tanskalaisen suorittaman pelillisen 
pahoinpitelyn jälkeen. Päivän kruunasi mies-
ten lentopallofinaali Suomen ja Norjan välillä. 
Suomi voitti kovatasoisen trillerin 2-1 ja met-
säläispelaajat olivatkin joukkueen kulmakiviä. 
Lentopallokultaa sopi juhlistaa illan latobileissä, 
jotka sujuivat säänkin puolesta kosteissa mer-
keissä. – Otto

Perjantai 21.9.
Heräsin jännittyneenä, sillä tänään olivat 
ensimmäiset omat lajini. Pukinmäen urheilu-
puistoon kerääntyi kisaväkeä sankoin joukoin, 
sillä siellä kilpailtiin yleisurheilussa, tenniksessä 
ja jalkapallossa. Metsäläismestaruuksiakin tuli 
useampia. Otto ja Ukko olivat mukana otta-
massa 4x100 m viestin kultaa ja Mikael voitti 
kuulan ja kiekonheiton ja ehkä jotain muuta-
kin. Itse sain päivältä neljännen sijan 1500 m 
juoksussa, toisen sijan 3000 m juoksussa ja 
ampiaisenpiston kiekon toimitsijatehtävissä. 
– Elli-Noora

Lauantai 22.9.
Myrskytuuli ravisti Helsinkiä aamulla viimei-
sen kisapäivän kunniaksi. Kävin nappaamassa 
suunnistuskultaa Suomelle murskaavalla erolla, 
kun muiden maiden tytöt näyttivät pitävän kart-
taa kädessään ensimmäistä kertaa elämässään. 
Samalla monarilla taisteltiin verisesti Suomen 
säbäkullasta, mutta lopulta ”DEN GLIDER 
IN” raikui kovaa. Kultajoukkueessa oli mukana 
myös tuore metsäfuksi Anni. Illalla oli vuoro 
banketin! Ja koska koko viikko oli laulettu ”Me 
ollaan banketissa lärvit”, luonnollisesti viikon 
”urheilun” ja lyhyiden yöunien jälkeen kaikki 
olivat banketissa lärvit. Jälkiruokaan mennessä 
puolet tuoleista olivat tyhjinä ja jatkoilla tanssi-
lattian sijaan tunkua oli sohvilla, joissa ihmiset 
torkkuivat. – Elli-Noora

Metsäläisedustus banketissa.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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1. Nimi?
2. Maa? 
3. Monennetko kisat? 
4. Oma(t) laji(t) ja menestys?
5. Kisojen hauskin hetki/kohokohta?
6. Kisojen pahin hetki?

Kysyimme vielä muutamalta kisaajalta eri maista, miten 
he kokivat kisaviikon.

1. EBBA JOHNSON
2. Sweden
3. This was my first year at the Nordic 

games!
4. I participated in horseback riding and 

tennis. I was not great in tennis, but 
we did win the horseback riding! :)

5. That’s a difficult question to answer, 
because we had so many great and 
fun moments! But I will never forget 
when we sang different cheering 
songs, the ”Varför har du byxor på” 
song and baby Shark song! :D

6. My worst moment during the games 
was when we were sleeping the first 
night. It was very crowded, so I 
slept with someone’s feet in my face 
all night. I woke up like every hour 
because they were kicking me in the 
head. Luckily I changed spot for the 
rest of the days.

1. VEERA SCHILDT
2. Suomi
3. Ekat kisat, tuplafuksi
4. Koripallo, kai Suomi oli toinen.. 

Norjaa vastaan tuli epäselvyyttä 
pisteytyksestä.

5. Hauskinta oli risteily ja kohokohta 
poikien lentopallo kultapeli.

6. Pahinta oli lauantaiaamu/aamupäivä 
koska viikon univelat alkoivat painaa.

1. THOMAS TIND NIELSEN
2. Denmark
3. 4th games, just turned veteran
4. I played badminton (gold) “Guld i 

røven, guld guld i røven!”, ran 100m 
(lost by 7cm to a very nice Finnish 
guy), ran mix 1000m (third) and 
participated in the rowing relay (gold) 
“Guld i røven, guld guld i røven!”.

5. Best moment was the first sip of long 
drink after tearing my body apart in 
the rowing.

6. Worst moment is always saying 
goodbye until next year.

1. ASLAK LEINEBØ SELJÅS
2. Norway
3. 4th games, so a wet-pulling veteran 

this year
4. I played handball (gold), ultimate 

frisbee (gold), long jump, and 
volleyball (somehow second place, 
I think the winning team was using 
drugs or something?)

5. Best moment was when Finland 
finally took a gold in volleyball, and 
when Norway won the whole games, 
aand the veteran-party was probably 
the best party!

6. Worst moment was when we lost to 
Finland in volleyball, satana, vittu 
PERKELE! Also, the Sunday after the 
games when I regretted shaving my 
beard before the banquet.

Havahdun hereille enkä aluksi 
ymmärrä mikä minut on herättä-
nyt kesken unien. Kukon kiekuessa 
uudelleen tajuan kellon lähentele-

vän kuutta aamulla. Viikkojen kokemuksella 
tiedän jo, ettei kukko anna minun kiekunnal-
taan enää nukahtaa uudelleen ja on vain parasta 
nousta aamupalalle. Paistaahan aurinkokin jo!

Saavuin Madagaskarille syyskuun alussa suo-
rittamaan pakollista kandin harjoittelua. Olin 
saanut Suomen luonnonsuojeluliitolta tehtävä-
nannon toteuttaa yhdessä paikallisen opiskelijan 

kanssa väliarviointi vuonna 2017 alkaneesta 
kehitysyhteistyöhankkeesta. Hankkeen tarkoi-
tuksena on suojella lajistoltaan ainutlaatuista 
Torotorofotsy-kosteikkoa yhteisölähtöisesti, 
esimerkiksi tarjoamalla ihmisille kestävämpiä 
viljelytekniikoita ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä 
kosteikkoa uhkaavien riisin- ja kaskiviljelyn 
tilalle. Arviointia ja raportin kirjoittamista var-
ten olemme haastatelleet kymmeniä paikallisia, 
jotka ovat työskennelleet projektissa tai olleet 
siinä mukana hyödynsaajina.

METSÄLÄISTERVEISET 
PUNAISELTA SAARELTA

TEKSTI JA KUVAT: LAURA BLOMBERG

Harjoittelu on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua paikalli-
siin ihmisiin ja heidän tarinoihinsa. Kuvassa lisäkseni työparini Marius ja 
kestävien viljelytekniikoiden koulutukseen osallistunut nainen lapsensa 
kanssa.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Suoriutumiseni vaativasta työtehtävästä 
jännitti etukäteen enemmän kuin itse Mada-
gaskarille lähtö, vaikka faktat olivat minulla 
hyvin tiedossa: Madagaskar on yksi maailman 
köyhimmistä maista, jossa lähes 80 % ihmisistä 
elää alle kahdella dollarilla päivässä. Muutenkin 
maa sijoittuu häntäpäähän monissa tilastoissa, 
esimerkiksi arvioitaessa lukutaitoa, asukkaiden 
mahdollisuutta saada puhdasta vettä, pää-
syä vessaan, terveydentilaa sekä ruokaturvaa. 
Viimeksi Madagaskar ylitti uutiskynnyksen 
Suomessa viime vuonna ruttoepidemiallaan. 
Isäni oli myös varma, että kuolen jonkun 
eksoottisen eläimen puremaan.

Todellisuus iski kuitenkin kovaa päin naamaa 
myös tällaiselle kokeneelle reissaajalle, kun saa-
vuin pääkaupunkiin ja näin köyhyyttä aivan 
uudella tasolla kuin aiemmin. Oli myös helppo 

ymmärtää miksi entinen vihreä paratiisisaari 
on saanut uuden lempinimen: l’ile rouge, punai-
nen saari. Metsät ovat saaneet väistyä kasvavan 
väestön myötä tehottomien viljelytekniikoiden 
vaatiessa jatkuvasti lisää pinta-alaa. Istuessani 
autossa matkalla projektin työskentelyalueelle 
oli maisema laajalti epämääräistä pusikkoa, 
jonka keskellä oli vain muutama täysikokoinen 
puu muistuttamassa metsästä, joka siinä joskus 
ennen kasvoi.

Päästyäni pääkaupungin vilskeestä ja saas-
teiden keskeltä Andasibeen, Madagaskarin 
kotiini kahden kuukauden ajan, oli minun 
helppo ymmärtää miksi niin monet rakastuvat 
tähän maahan: ruoka on loistavaa ja ihmi-
set uskomattoman hauskoja ja vieraanvaraisia 
vaikkei yhteistä kieltä aina olekaan. Luonto ja 
sen kummalliset, endeemiset lajit eivät lopeta 

Kerrankin yksi porukan pisimmistä! Kuvassa paikallisen käsityökerhon naisia, joita koulutetaan käsitöiden 
tekemiseen nopeasti uusiutuvista luonnonmateriaaleista kestävämpien tulonlähteiden tarjoamiseksi riisin 
viljelyn tilalle.

hämmästyttämästä minua. Kuullessani indrin 
itkun metsästä kylmät väreet menevät selkääni 
pitkin vieläkin.

Myönnän – välillä on turhauttanut/ketut-
tanut/tai mikä painokelvoton sana sitten 
kuvaakin parhaiten tilaa, kun asiat eivät vain 
mene eteenpäin ja haluaisi asioiden etenevän 
tehokkaammin. Kun joku on kaivanut valtavan 
ojan keskelle suojeltua kosteikkoa. Kun läppä-
rin laturi hajoaa ja lähin elektroniikkakauppa 
on neljän tunnin päässä. Mitä näitä nyt on. 
Turha edes yrittää väittää muuta kenellekään 
joka on viettänyt seurassani kauemmin kuin 10 
minuuttia.

Ehdin jo alun lyhyen turhautumiseni aikana 
kyseenalaistamaan koko kansalaisjärjestöjen 
tehokkuuden köyhyyden vähentämisessä. Pro-
jektiin osallistuneiden ihmisten kanssa jutellessa 

muistui kuitenkin pian mieleeni, kuinka tällai-
sesta työstä hyötyvät juuri ne köyhimmät, jotka 
eivät hyödy työllisyystilanteen parantumisesta 
alueella koulutuksen, lukutaidon puutteensa 
tai alhaisen yhteiskunnallisen asemansa takia. 
Myös luonto tarvitsee ympäristöjärjestöjen 
tukea, aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja sen 
tukemista.

Yleisesti ottaen olen saanut yllättyä kärsiväl-
lisyydestäni täällä ja nopeasta sopeutumisesta 
rennompaan tyyliin hoitaa asioita. Stereotypiat 
on myös tehty rikottavaksi: paikallisella työ-
parillani Mariuksella palaa enemmän hermo 
paikallisten liukuvaan aikakäsitykseen kuin 
minulla. Minun kävelyvauhtini taas on hidas-
tunut puoleen ja päivän ohjelmaksi riittää 

Siinä se nyt on: Torotorofotsy-kosteikko. Tulevaisuudessa ei 
tarvitse kastella kenkiä, kun paikalle rakennetaan pitkospuut 
ja näköalatasanne.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Suurin osa aineistosta arvioinnille kerättiin haastattelemalla projektin sidos-
ryhmien edustajia.

banaanien osto torilta. Ainakin yleensä. Kuten 
paikalliset sanovat, ’’mora mora’’, hitaasti, ren-
nosti, ole kärsivällinen, relaa – asiat tapahtuvat, 
kun ovat tapahtuakseen.

Väliarviointi on nyt tehty, mutta matkani on 
vasta puolivälissä ennen paluuta pimeään ja 
märkään, marraskuiseen Helsinkiin. Loput viisi 
viikkoa autan paikallisen järjestön työnteki-
jöitä kehittämään paikallista ekoturismia ja sen 
markkinointia. Aihe kiinnostaa minua paljon ja 
odotan jo innolla uusia työtehtäviä!

Lopuksi vielä muutama vinkki muille kauko-
maille suuntaaville: Mukaan kannattaa varata 
kaksi aamupalakroissanttien turvottamaa 

istuinlihasta (pitkien matkojen ja kuoppaisten 
teiden varalle), paljon Minigrip-pusseja (ellet 
halua välipalaksi varaamiesi keksien muuttuvan 
yön aikana kosteudesta puuroksi tai passisi mus-
teiden leviävän rahavyössä hiestäsi), Bookbeat 
tai muu vastaava e-kirjasovellus johon voi ladata 
äänikirjoja myös offline-tilassa kuunneltavaksi 
(pitkille odotteluille ihan kaikkialla ja pimeiden 
iltojen viihdykkeeksi, jolloin ulos ei ole asiaa) 
sekä tärkeimpänä vielä parhain kestohymysi 
niiden lukemattomien tilanteiden varalle, jossa 
et ole enää pitkään aikaan tiennyt mitä oikein 
tapahtuu, tulee tapahtumaan etkä ymmärrä 
mistä muut puhuvat. ■

#myforgoesscotland

TEKSTI: MERI TUOMAINEN
KUVAT: JUHANA SIMULA JA MERI TUOMAINEN

Metsäylioppilaat ry:n kansainvälisyyskerho MyForin viikon mittainen Skotlannin ekskursio tarjosi 
jokaiselle matkaanlähtijälle unohtumattoman seikkailun uskomattomissa maisemissa ja mitä par-
haimmassa seurassa. Harri Vasanderin ja MyForin ekskursiotiimin lisäksi matkan mahdollistivat 
Metsämiestensäätiö ja Loimu ry anteliailla avustuksillaan. Suuri kiitos molemmille organisaatioille.

’’Kyllä meillä täällä Suomessa 
hoidetaan metsiä Skotlantia 
paremmin’’
Suomessa ollaan kovaa vauhtia hautaamassa avo-
hakkuita historiaan niiden ’’ruman’’ ulkomuodon 
ja ekologisten vaikutusten takia. Kuitenkin katsel-
tuaan viikon verran skotlantilaisten metsänhoitoa, 
alkavat jopa Suomen satojen hehtaarien avohak-
kuut näyttää suorastaan kauniilta maisemalta.

Skotlannissa huomattiin sodan jälkeen saaren 
olevan todella pahan metsäkadon piirissä ja puu-
raaka-aineen puutostilassa. Saaren metsäpeittävyys 
oli alhaisimmillaan vain muutaman prosentin 
luokkaa. Parantaakseen tilanteen Skotlannin hal-
litus tuki kaikkia toimijoita yksityisistä julkisiin 
istuttamaan suuria määriä (vierasperäisiä nopeasti 
kasvavia) puita. Moni skotlantilainen rikastui osta-
malla halvalla suomaata, istuttamalla tukirahoilla 
turvemaan täyteen sitkankuusirivejä ja jättämällä 

puut huonolle maaperälle oman onnensa nojaan. 
Lopputuloksena Skotlannin ’’metsät’’ käsittävät 
yksittäisiä pieniä vuorten väliin sijoittuvia ylitiheitä 
ja hoitamattomia sitkankuusiplantaaseja, jotka 
ovat paikoitellen kärsineet suuresti tuulivaurioista 
ja tuholaisista.

Sitkankuusen kiertoaika on noin 30-50 vuotta, 
ja ensimmäinen puusukupolvi alkaa olla monessa 
paikkaa jo korjattu. Korjuutapana Skotlan-
nissa käytetään koneellista avohakkuuta, jossa 
kaikki hakkuutähde kantojen ohella jätetään 
metsään. Metsä uudistetaan lähes aina istutta-
malla ja tukkimiehentäin ja riistan aiheuttamien 
vahinkojen minimoimiseksi taimet verhotaan 
muoviputkilla ensimmäisiksi elinvuosikseen. 
Lopputuloksena maisema on paitsi erittäin keino-
tekoinen, muoviputkien myötä myös ristiriitainen 
ilmastonäkökulmaltaan. Skotlanti on kuitenkin saa-
nut suomalaisnäkökulmasta hieman kummallisella 

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Pitkien etsintöjen jälkeen löysimme Sphagnum skyensen!

metsänhoidollaan myös positiivisia tuloksia, 
sillä nykyään Skotlannin metsäpeittävyys on jo 
noin 15 %. Skotlannilla on tavoitteenaan nos-
taa peittävyys 2030 vuoteen mennessä noin 25 
%:iin.

’’Oliko siellä saarella sitten 
mitään näkemisen arvois-
ta?’’
Vaikka Skotlannissa ei metsää olekaan kovin 
paljoa, löytyy maasta suota sitäkin enemmän. 
Ensisilmäyksellä vuorten rinteet näyttävät ole-
van vain paljasta ruohokangasta, mutta tarkempi 
katsominen paljastaa rinteiden laajat peitto-
soilla viihtyvät kanervakasvustot. Peittosuo 
nimi tulee suon paksusta turvekerroksesta, joka 
peittää alleen koko maan. Peittosoilla ei kasva 
luontaisesti puita lainkaan, mikä hämmentää 

jopa karuimmilla nevoilla kitukasvuisia mäntyjä 
näkemään tottunutta suomalaista. Kanervan 
lisäksi peittosoilla kasvaa suuri valikoima rah-
kasammalia, erilaisia ruohoja ja saroja sekä 
muutama tälle metsäläiselle tuntematon put-
kilokasvi (joista yhden lanseerasimme ’’Pirkan 
suokannabikseksi’’).

Pääsimme ihailemaan komeita peittosuomai-
semia niin kuninkaallisilla mailla tehdyn 
vaelluksen muodossa kuin bussin ikkunasta-
kin. Saimmepa myös virkistävän maisemien 
ihailuhetken parin vuoren huipulla bussimme 
hyytyessä ylämäkeen. Maisemien ja viskin 
lisäksi Skotlannissa riitti nurmea. Ja lampaita. 
Silmänkantamattomiin. Valitettavasti täkä-
läiset lampaat eivät olleet yhtä ihmisrakkaita 
kuin Hyytiälän sukulaisensa, vaan lampaita sai 
ihailla hieman kauempaa. Erään forstin mukaan 

ottamat kiikarit olivat kovassa käytössä, kun tai-
vasta vasten näkyi mitä mielenkiintoisempia 
lintulajeja tuulihaukoista merimetsoihin. Lisäksi 
näimme saksanhirviä, peuroja ja kahta lajia ora-
vaa (joista harmaa on pahis!). Luontomaisemien 
lisäksi kamera oli kovilla kauniiden goottilaisra-
kennuksien ja vanhojen linnojen läheisyydessä. 

Valitettavasti halutuimmasta elukasta, eli Nessiestä 
emme useista yrityksistä huolimatta saaneet kovin 
todentuntuista kuvaa. Yrityksen puutteesta ei 
kuitenkaan voinut olla kyse, sillä MyForin lansee-
raamaan kuvauskilpailuun osallistui huomattava 
määrä Nessiestä otettuja kuvia.

Loch Nessin hirviö.

Tutustumassa ennallistetun peittosuon mittausasemaan.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Joogaa tiesulun kohdalla. Usko unelmiisi ja kurkota kohti taivasta ala Pirkka ja Juho.

Skotlantiin

SANAT: Skotlannin ekskursiolle osallistuneet forstit
SÄVEL: Baarikärpänen
 
Mua puri skottikärpänen, mut miksi suremaan
Jo kauan sitten lääkkeen löysin siihen puremaan
Alla taliskerinviskin onnellisten tähtien
on hyvä olo ollut mulla siitä lähtien
 
Jos kiltin alta vilauttaa, niin onko hävytön?
No sittenpähän näämme vielä lochneshirviön
Sen kuvaamalla voitan ehkä kuvakilpailun
kera viskipullon alan haikeana muistelun.
 
(kertsi)
Siis Skotlantiin, Skotlantiin joka forsti lähdettiin
Ja kun päivä on ohi viskiä me hörpittiin
Tahdon olla Skotlannissa aina sekä maanantaina,
tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
 
Vasanderinkin tiedetään jo mua opettaneen
se tietää joka ikisen rahkasammaleen
Voi, jospa voisin jäädä tänne suolle nukkumaan
kun multa Merin ohjeet on näemmä päässeet 
hukkumaan
 
Siis Skotlantiin...
 
Juhana se pohtii bussin hinnan nostoa
Se istuu viskitiskillä janoten kostoa
Vaan eipä taida kannattaa Samin nenille hyppiä,
on siltä ihmisoikeudet liian helppo nyppiä
 
Siis Skotlantiin...

’’No oliko ne skotlantilaiset 
nyt sitten fiksua porukkaa?’’
Skotlannin hallitus on viimeisten vuosien aikana 
ottanut ilmastonmuutoksen ehkäisyn yhdeksi 
päätavoitteistaan ja investoinut soiden ja met-
sien ennallistamiseen yli 10 miljoonaa puntaa. 
Skotlantilaisia voidaankin pitää alan johtavina 
tutkijoina. Pääsimme tutustumaan Skotlan-
nin Forest Research Instituten Edinburghissa, 
James Hutton Instituten Aberdeenissa ja Uni-
versity of Highlands and 
Islands -yliopistoon Thur-
sossa. Näistä jokaisessa 
saimme mojovat tietopaketit, 
jotka käsittelivät mm. soiden 
ennallistamista, nummiriekon 
ongelmallisuutta, käsikei-
laimen mahdollisuuksia, 
dronekuvantamisen tekniik-
kaa, vapaaehtoistyön haasteita 
ja taimitarhojen tuholaistor-
juntaa. Jokainen tutkija jota 
kuulimme oli paitsi erittäin 
asiansatunteva, myös mie-
lenkiintoinen ja mukava 

kuunnella. Okay? (ekskulaiset tajuu.) Väitän, 
että jokainen (jopa Harri) oppi reissulla jotakin 
uutta ja ymmärtää taas hieman enemmän maa-
ilman menoa.

’’Ei teillä varmaan hauskaa 
ehtinyt olla kun koko ajan 
vaan opiskelitte?’’

Ohjelmamme oli hienokseltaan tiivis, ja aika-
tauluongelmilta ei Skotlannin pienillä teillä ja 

rikkoutuneilla silloilla vältytty. 
Onneksi reissuun osallistunei-
den forstien asenne ratkaisi 
jokaikisen ongelman. Pitkät 
bussimatkat sujuivat kuin siivillä 
laulujen raikaessa kitaran, huu-
liharpun ja Eskon melodikan 
soidessa taustalla. Yhteistyöllä 
saimme järjestettyä sitsit viides-
sätoista minuutissa. Tiesulun 
kohdalla Olivian vetämä joo-
gatunti elvytti väsyneet jäsenet. 
Tihkusateessa tuulisella peit-
tosuolla Jimin hymy lämmitti 
jokaisen sydäntä. Kaikki muis-
televat lämmöllä Villen meille 
Forsinardissa loihtimaa illal-
lista. Taliskerin rannalla meressä 
uiminen ja poikien rantaleikit 
syöpyivät kaikkien mieliin ja 
jokaisella on jo ikävä kotoisaan 
eriparipenkitonmustjamelkein-
löytyytavaratila-bussiimme. 
Itselleni yksi reissun mahta-
vimpia hetkiä oli, kun bussissa 
paluumatkalla Edinburghiin 
ekskulaiset esittivät itse sanoit-
tamansa reissulaulun. Kiitos 
kaikille reissuun lähtijöille, 
erityisesti kanssajärkkäri Juha-
nalle, Harrille, kuskillemme 
Samille ja Skotlannin apujou-
koille Russellille, Rebekalle ja 
Roxanelle. Teitte ekskursiosta 
ikimuistoisen.  ■

Taisteluhetki rannalla.
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Miten 
osallistuminen 

tapahtuu?

Step-by-Step -ohjeet: 

1.   Lue sähköpostia. Jossain vaiheessa saat kv-vastaavalta viestin, 
jossa ilmoitetaan IFSAn tapahtumasta.

2.   Kirjoita hakemus ja lähetä se kv-vastaavalle.

3.   Yleensä tapahtumiin on varattu 2 paikkaa per Local Committee, mutta 
koska joistain ei tule ketään, on tähän mennessä kaikki halukkaat päässeet. 

Kerran oli 9 italialaista.

4.   NERM:iin ja IFSS:ään tarvitset suosituskirjeen, jossa on MYOn 
puheenjohtajan ja kv-vastaavan allekirjoitukset. Saat sen kv-vastaavalta.  

 5.   Varaa lennot.

6.   Pakkaa kamat! Muista varautua International eveningiin 
ja IFSA Auctioniin (=huutokauppa), eli ota mukaan jotain 
tyypillisiä suomalaisia herkkuja ja jotain, mitä  voit myydä 

huutokaupassa, jotta et joudu kaupittelemaan Mari-
mekon sukkiasi unkarilaisille miehille. 

7.   Lähde avoimin mielin 
matkaan!  

Mitkä 
ovat 

tärkeimmät 
IFSAn tapahtumat?  

TOP 3  

1. IFSS = IFSA Symposium
•  Kokoaa yhteen metsäylioppilaat ympäri maailmaa

•  2018 Meksikossa, 2019 Virossa

2. NERM = North European Regional Meeting  
• Periaatteessa Pohjois-Euroopan metsäylioppilaiden 

aluetapaaminen  
•  Käytännössä mukana on aina muutama italialainen  

•  2018 Slovakiassa, 2019 Iso-Britanniassa 

3.  Winter meeting  
•  Järjestetään joka vuosi 

Sloveniassa  

Mikä on IFSA?  
IFSA tulee sanoista International Forestry Stu-
dents’ Association. Se on siis metsäylioppilaiden 
maailmanlaajuinen järjestö.  
 
Olenko minä IFSAn jäsen?  
Jos olet MYOn jäsen, olet automaattisesti myös 
IFSAn jäsen. Local Committeesi eli LC:si on 
IFSA Helsinki eli käytännössä MYO.  
 
Voinko minä siis ihan oikeasti osallistua?  
Voit! Kuka tahansa jäsenistä voi lähteä edusta-
maan metsäylioppilaita IFSAn tapahtumiin tai 
hakea IFSAn hallitukseen tai muuhun virkaan. 
Tapahtumista tulee tietoa sähköpostitse. 

TEKSTI: OLIVIA KUURI-RIUTTA

IFSA saattaa joskus näyttäytyä jäsenilleen epä-
määräisinä kirjainyhdistelminä ja sekavina 
sähköposteina, jonain etäisenä ja vaikeana orga-
nisaationa jossain kaukana. Todellisuudessa IFSA 
tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokea 
ainutlaatuisia elämyksiä, tutustua ihmisiin ja oppia 
uutta. Ilman IFSAa ei allekirjoittanut olisi koskaan 
maistanut kotipolttoista slivovitcaa tai käynyt van-
hassa, neuvostoliittolaisessa kaivoksessa. Tässä 
tulee nyt vastauksia muutamiin yleisimpiin kysymyk-
siin IFSAsta.  

Miksi minun kannattaa osallistua?  
Koska pääset kokemaan ja näkemään paikkoja, 
joihin et muuten lähtisi! Saat kansainvälisiä 
verkostoja ja voit löytää uusia ystäviä. Pääset 
näkemään, miten metsäala toimii eri maissa ja 
tutustumaan organisaatioihin, joihin voit hakea 
joskus töihin.  
 
Keneltä saan lisätietoa?  
MYOn hallituksessa IFSA-asioista vastaa 
kansainvälisyysvastaava Oona Keskisaari. 
Pohjois-Euroopan aluevastaavana toimii slova-
kialainen Milan Huncaga.  

IFSA PÄHKINÄN-
KUORESSA  
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FUKSIN SYYSHYDE

TEKSTI: MARIA SELIN
KUVAT: AINO ERONEN JA  MARIA SELIN

Syksyinen sunnuntai-ilta hämärtää; 
ajaessa täytyi välkytellä kauko- ja lähiva-
lojen välillä. Oikealla tien laidassa loisti 
vihdoin kyltti: Hyytiälän metsäasema. 

Näen tuttuja naamoja Impivaaran käytävillä, 
kaikkia nimiä en muista, vaikka niitä orien-
toivalla viikolla tuutorien tutustumisleikeissä 
ja iltariennoissa yritti painaa mieleensä. Hyvä 
henki vuosikurssillemme on ehtinyt syntyä: 
tilastotieteen viikkotehtäviä ei tarvinnut yksin 
tehdä ja illalla juttua jatkui ehkä hieman liian 
myöhään (aamupalalla kahvi loppui kesken). 

Varsinaisia yliopisto-opintoja, tai siis niitä 
peruskursseja ja sitä johdatusta, on ollut nyt 
kuukauden verran. Luentojen opetustavoista on 
annettu risuja ja ruusuja. Osalla on kova halu 
päästä opiskelemaan jo spesifimpejä asioita, kun 
taas suurin osa hartaasti pohtii, että "ehkä sitä 
ekologiaa". (Niin vanhimmille muistutukseksi, 
että sen tutkintouudistuksen "Ison pyörän" 
jälkeen ensimmäinen vuosi on näitä yhteisiä 
opintoja, ja sitten valitaan opintosuunta. Ja 
meillä ei ollut pääsykoekirjoja).

Mitä teimme itse maanantaina? Jotain, mikä 
oli "siistiä, kun ei ollut ennen käynyt", ja jotain 
mikä vei noin 32 metrin korkeuteen. No, kor-
keusnousu, josta etureidet ovat vielä hieman 
kipeät, kuului Hyytiälän esittelykierrokseen, 
jossa tutustuimme rakennuksiin ja SMEAR- 
tutkimusjuttuihin. Iltapäivällä vierailimme 
Korkeakosken sahalla ja katselemassa UPM:n 
mailla harvennushakkuuta.

Sahan kuumuudessa kävely oli transsinomai-
nen kokemus, kun vääristävien suojalasien läpi 
katsoi puun matkaa ja korvatulppien läpi kuu-
lui industriaalinen rytmi. Kovin erilaista kuin 
syyskuussa tekemämme vierailu yrityksen pää-
konttoriin Helsingissä (pullakahvit, kyniä ja 
puinen fidget spinner).

Tiistaina tähysimme puiden latvoihin ja tui-
jotimme metsänpohjaa. Aamupäivällä minun 
puoliskoni ryhmästä arvioi mm. lipputangon 
pituutta auringon varjon, tikun ja lopulta hypson 
avulla. Tämä metsänarviointi oli "ihan mielen-
kiintoista". Iltapäivän tarkastelimme kuoppia ja 
kasvupaikkaa ilmentävää kasvillisuutta. 

Vuodesta 2005 me fuksit olemme saaneet 
käydä syksyisin Hyytiälässä kesäisen kenttä-
kurssin lisäksi, koska kuulemma emme tiedä 
asioista oikein mitään. Vuoteen 1995 asti vaa-
dittiin tietty määrä harjoittelua, ennen kuin sai 
hakea opiskelemaan. Vuosikurssimme K-111 

on tullut opiskelemaan metsätieteitä lukiosta, 
työelämästä, intistä, pohjoisesta, jostain muusta 
korkeakoulusta, välivuodelta, Helsingistä, 
maalta ja niin edelleen... Lähes kaikki ovat olleet 
myös tyytyväisiä sisäänpääsystä, vaikka Syys-
hyde kylmine aamuineen osaa koetteli.

Keskiviikkona jatkoimme metsän mittailua, 
mutta talouden ja metsänhoidon näkökulmista. 

Illanvietossa muodostettiin kurssihallitus 
enemmän tai vähemmän halukkaista, osan 
äänestäen. Valitsimme myös varaemännän ja 
-isännän, jotta kasvitentistä edes osa pääsee 
läpi. Minusta tuli toinen harrastevastaava eli 
kuvauksen mukaan kivan yhteisen tekemisen 
järjestäjä.

Jännää tekemistä meille fukseille orientoivan 
viikon jälkeen on riittänyt, kuten Fuksiaiset ja 
Fuksiseikkailu (jatkoineen), joihin muodos-
timme sekavasti joukkueita samana päivänä. 
Fuksien illanvietoissa Silvicalla on esitelty muun 
muassa MMYL, MYO, Loimu ja MPTK. PM-ki-
sojen alkoholinmyyjänä opin hieman oluthanan 
käytön saloja (ja ei, tuutorit eivät saaneet alen-
nusta). Fuksisyksy ei ole vielä ohi, onhan ainakin 
fuksisitsit, Grundibileet (next day: Maapallon 
metsien tentti) ja Hirvi- ja taimijuhlat. Tapah-
tumavalikoimaa lisätäkseni olen lisäksi liittynyt 
osakuntaan sekä opiskelijakansantanssijoihin.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Torstaiaamu valkeni aivan liian pian, mutta 
päivän ohjelma oli melko rentoa. Siinä jää-/
lumitihkussa tökkiessä lahopuita tai mittail-
lessa läpimittoja miettitiin, että miksi täällä 
ollaan. Oma opintopolkuni johti peruskou-
lusta lukioon, jonka jälkeen tavoitteena oli 
yliopistoon pääseminen. Kiinnostusta oli/on 
biologiaan ja muihin luonnontieteisiin. Kir-
joitin "lääkkisaineet", mutta lääketieteellinen 
ei todellakaan ollut vaihtoehto. Metsätietei-
den opinnot valitsin käytännön näkökulman, 
monipuolisuuden, työllisyyden ja hieman yli-
sukupolvisen sukurasitteen takia (papan nimi 
löytyi vasta keskiviikkoiltana).

Saimme viettää viikon ensimmäisestä 
sadepäivästä osan sisällä ekonomian ja mark-
kinoinnin teemojen parissa. Hydeviikko 
huipentui Lakkasuolle, jossa pääsimme mais-
telemaan variksenmarjoja, karpaloita ja 

juolukoita.  Sade lakkasi, aurinko alkoi pais-
taa ja ajatukset harhailivat sitä enemmän mitä 
lähemmäs kotiinlähdön aika tuli. Eihän sitä 
jaksa opiskella metsässä kahdeksaa tuntia päi-
vässä viikkotolkulla…

Ensi viikolla joudumme palaamaan kam-
pukselle ja normiarkeen. Pian läpäisemme 
ensimmäiset tentit ja ilmoittaudumme seu-
raavan periodin kursseille. Syyshyde kasvatti 
paljon, mutta me fuksit olemme fukseja vielä 
pitkään. ■

Papan nimi Impivaaran seinässä.

Oppitunti metsässä.

Harvesteri.

KESÄNI EXCELINÄ

Kesäni Excelinä

Koonnut: Esko Karvinen

Nyt on syksy. Se tarkoittaa sitä, että vielä eilen saattoi olla kesä: tuo 
mystisyydessään ja ainutkertaisuudessaan glorifioitu loputtomien mahdollisuuk-
sien, valoisten öiden, jäätelöiden, nurmikon, auringon, sateen, kesämyrskyjen, 
myrskytuhojen, metsäpalojen, tuhopolttojen, helteessä nääntyvien vanhusten, ruo-
rijuoppouden, hukkumiskuolemien, juhannusmurhien, ja söpöjen linnunpoikasten 
vuodenaika, joka maantieteen valossa on meilläpäin auttamattoman lyhyt, ja maa-
laisjärjen valossa vain kerran vuodessa. Huh, onneksi sentään!

 Lisäksi kesä hahmottuu usealle metsäylioppilaallekin erinäisten kenttäkurs-
sien, harjoittelujen tai jopa kesätöiden muodossa. Useita näistä vaihtoehdoista 
yhdistää taloudellinen kannattamattomuus, marvaaminen, epätoivo, sekä jollain 
tapaa luultavasti myös ekosysteemipalvelut. Koska puhuminen tuntuu olevan yhä 
enenevissä määrin väistyvä kommunikaation muoto, ja koska kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa (pahoittelut tuhansilla kevyesti karkeilla kielillä muodottomaksi 
lipareeksi hioutuneesta kielikuvasta, oikeasti), päätimme haastattelujen sijaan 
tarjota vilkaisun forstien kesäkuulumisiin kuvista jaloimpien, eli Excel-kuvaa-
jien muodossa! Tiedonjanoiset voivat kuvia tarkasteltuaan kahmia verestäville 
verkkokalvoilleen lisää luettavaa kuvakohtaisten artikkeliviitteiden avulla.

Anttila, T. 2018. Seeing little people: The relation of scale 
and the amount of hallucinations seen in coloured canopy height 
model(CHM) per minute. A field study in office environment, Southern 
Ostrobothnia, Finland. Postscientific GIS. 74:196-217

Forstihuuto 3/2018. Tutkiva journalismi.

Karvinen, E. 2018. Kesäni Excelinä. Forstihuuto. 3:27-29
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Ervasti, E.; Keskisaari, O.; Rantanen S. 2018 Do the paths 
ever cross? GIS-analysis on wildlife movements around Teshio 
research station. Japanese Experimental Ecology. 3210:110-112

Fux, Marvin et al 2018. How to see right on a field course: 
The bussol correction as a mechanism to enhance your per-
formance. Visual Forestry. 114:32-43

Forstihuuto 3/2018. Tutkiva journalismi.

Karvinen, E. 2018. Acquired level of spiritual enlightenment 
in Värriö subarctic research station - A view based on spent 
time and present people count. Ultra. 8:45-51

Männistö, L.; Anttila, V.; Honkala, M.; Kiiskinen R.; Lah-
tinen, T.; Lehikoinen A.; Malm, M.; Niinisalo, J.; Suominen, 
O. 2018. Tone of voice in workplace communication - Analyzing 
attitudes in written form. Psychology, speech-language pat-
hology and trees. 32:45-55
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OLETKO JONNE? TESTAA!

1. ENITEN VITUTTAA
A. Hooyyn uusi sähköpostisysteemi. Outlook 

on vaikea käyttää ja Webmail oli ihan hyvä. 
Miksi piti vaihtaa?

B. Opintoni-sivu. Kauhea homma kun pitää 
opetella käyttämään tätäkin Moodlen, 
Weboodin, Flamman, sähköpostin ja 
Moocin lisäksi!

C. Se, ettei vastauksessa b lueteltuja verk-
koalustoja ole mahdollista erottaa 
toisistaan esimerkiksi niiden käyttötarkoi-
tuksen perusteella sekä se, etten sivujen 
toinen toistaan kammottavamman layou-
tin vuoksi osaa käyttää niistä ainuttakaan.

2. KIVA KUN
A. Yliopistolla on toimivat tulostimet joilla 

voi tulostaa suhteellisen edullisesti ja 
laadukkaasti!

B. Tulostuksesta tehtiin maksullista. Eikö 
edes pieni tulostuskiintiö olisi ollut koh-
tuullinen kompromissiratkaisu?

C. Henkilökuntastatuksella voin taas tulostaa 
ilmaiseksi! 

3. TULIN BILEISTÄ KOTIIN AAMUYÖLLÄ
A. seiskakasilla.
B. kuuskasilla.

4. PARASTA BILEMUSAA ON
A. Limasienimaailmanloppu! 
B. Sanni – Jacuzzi
C. Kalja Koo ja Tasoittavat
D. Timo Wirkkunen and the Berningers 

5. OPINTOTUET
A. On nyt loppu anyway mut 470 e opinto-

raha+asumistukikombo kilisi aikoinaan 
tilille kyllä ihan jämptisti kun vaan hoisi 
kurssit ajoissa.

B. Pitäis laittaa kandi et voi taas alkaa nostaa 
opintorahaa. Asumislisä nyt onneks tulee 
ilman noppiaki.

C. Lausuttuani 3 vuorokautta polvirukouksia 
eduskuntatalon takapihalla koulutuslu-
paustemppelissä sain luvan hakea sadan 
euron kuukausittaista opintorahaa. En 
tosin tiedä vielä, mitä teen opintolainal-
lani, joka on 5000 e/kk; samahan se on 
varmaan kuluttaa.

TEKSTI: SABLEENA BACULUM

Missä vaiheessa opintovuosien pitkää baari-iltaa Sinun opintosi ovat? Kuinka kaukaista men-
neisyyttä ovat Sinun jonnevuotesi, vai onko koko jonneuden konsepti liian uusi sovellettavaksi 
Sinuun? Forstihuudon näppärän testin avulla voit nyt selvittää, kuinka fuksi/fuksinmielinen 
olet!

6. HÄVISIN PELIN. MITÄ TEET?
A. Come on, pelaat edelleen the Gamea? 

Ootko jotain 13
B. En nyt ihan ymmärtänyt. Hävisit mitä?
C. Hävisin pelin!

7. HOW OFTEN DO YOU USE ENGLISH 
AT SCHOOL?
A. Sometimes. I have courses in English and 

Finnish.
B. It’s been awhile since I last used Finnish, 

as all of my respective courses are in 
English (apart from the casual 3rd and 4th 
language). I do, however, find it somewhat 
entertaining to write an occasional report 
in Finnish from time to time.

C. Vaihtareiden kanssa tulee välillä jutskattua!

8–23 pistettä:
Olet niin vanha, että pääl-
lesi on kerennyt muodostua 
kunnon kuntta ja podsoloitu-
misesi on hyvässä vauhdissa. 
Muistelet kultaista, autuaasti 
edesmennyttä nuoruuttasi 
samassa lauseessa fuksivuo-
den kanssa – putoavathan 
nuo kaksi konseptia kypsään 
ikään ehtineessä mielessäsi 
jo samaan kategoriaan. On 
vain yksi neuvo, joka sinua 
voi auttaa: ota paperisi ulos ja 
juokse! 

24–36 pistettä:
Olet opiskelija parhaassa 
iässä ja elät unelmaa. Per-
heesi ja ystäväsi uskovat 
sinua, kun kerrot valmistu-
mistavoiteajastasi (ja vielä 
yksikkömuodossa). Tulevai-
suuteen kannattaa kuitenkin 
varautua lukemalla Raul Roi-
neen satu ”Pieni kultakala”, ja 
ehkä käymällä jotain kursseja 
varastoon vielä kun jaksat.

37–48 pistettä: 
Olet jonne! Hähää! Nauti 
täysillä fuksiuden koko 
kaotiikasta, ja älä ota mitään 
liian vakavasti. Teatterin 
pienimmästäkin kultakala-
balleriinastasta tulee lopulta 
harmaa kalamummo, joka 
myy haukia Moskovan torilla. 
Ja ainiin! Forstihuutoon kan-
nattaa aina kirjoittaa juttuja.

8. LOUNASAIKA ON
A. 11.45–12.15 luentojen välissä.
B. Luennolta voi luistaa vartin etuajassa niin 

välttää ruuhkat, eli 11.30!
C. Lounaasta en tiiä, mutta tykkään tulla nap-

paamaan aamupalan Ladikselta siinä yhen 
kahen maissa.

Pisteesi:
 A. B. C. D.

1. 1 3 6
2. 6 3 1
3. 6 1
4. 3 6 1 0
5. 1 3 6
6. 3 6 1
7. 3 1 6
8. 6 3 1
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PROOSAHUUTO

Useimmat päiväni alkavat aamulla. Minua joskus kummastellaan siitä. Että miksi heräät noin 
aikaisin, vaikka sosiaalisten normien mukaiset yhteiskunnalliset aktiviteettisi alkavat vasta 
useita tuntiyksiköitä myöhemmin. Miksi et nuku, sinä?

Koska aamu on aamulla, vastaan. Jotkut kokevat aamun olevan vain henkinen hetki, 
heräämistä seuraava kotvanen, jonka aikana suoritetaan niin sanotut aamutoimet, ja joka ei 
sinänsä piittaa maailmaa yhdistävästä aikakäsityksestä, vaan sekä alkaa että loppuu puhtaasti 
kokijansa aivokemiallisten tunnelmien määräämänä. Väärässä ovat: aamu on aamulla.

Voin myöntää sen verran, että kyllä, todellista, neitseellistä ja ehtaa aamua pystyy melko 
uskottavasti simuloimaan minä tahansa vuorokaudenaikana. Silti jotain puuttuu. Koska aamu 
on kuin kaunis kynnysmatto potentiaalisesti paskan päivän portailla, tulee sen sijoittua lievästi 
erilleen varsinaisesta päiväsajasta, ehkäpä noin kuvitteellisen kukon askeleen verran etuviistoon. 
Kyseisen askeleen pituus riippuu toki käytössä olevan siivekkään koipien mittasuhteista, mutta 
se on nyt kokonaisuuden kannalta merkityksetöntä saivartelua, jota en aio jatkaa yhtään tämän, 
jo melko mittavaksi kieltämättä venähtäneen, virkkeen kieliopillisten rajojen ulkopuolelle.

Asiaan, perusteluihin. Jokainen päivä voi olla huono päivä, ja tutkimusteni mukaan ainoa 
keino, jolla eläjä pystyy proaktiivisesti parantamaan tulevien tuntiensa kokemuksellista laatua, 
on näiden lyhyiden aamuhetkien ylevöittäminen maallisen kurapolkuvaelluksensa seinä- ja 
kerrossammaleisille penkoille tasaiseksi poljettujen kynsisammallaikkujen sijasta.

Yhteiskunnan keskellä elävälle ihmisyksikölle aikaisin herääminen on salahyväistä pii-
leskelyä. Eihän kukaan oleta sinun olevan jalkeilla vielä tähän aikaan, eihän kukaan saata 
yrittääkään saada sinusta otetta juuri nyt: nämä tuokiot ovat omiasi, käytä ne hyvin.

Harrastan usein aamuun sijoittamista, millä tarkoitan sellaisia toimia, joilla uudelleen 
sijoitetaan jaksamisellisia resurssipanosyksiköitä joltain muulta vuorokaudenhetkeltä siten, 
että ne parantavat seuraavaksi koittavan aamun olemusta jollakin merkittävällä tavalla. Yleensä 
tämä tarkoittaa jonkin aamiaisen komponentin esivalmistelua jo edellisenä iltana. Sillä olipa 

Forstihuudon kirjallisuusraati on ruskaisten lehtien ja mausteisten viinien värittämän 
syysrunoiltansa yhteydessä pidetyssä neuvonpidossaan päätynyt laajentamaan tämän 
palstan toimialaa kirjavinkkauksen lisäksi myös haravoiduista lehtikasoista hämmen-
tyneinä ylös nousevien uusien kolumnistien kuivaoksattomaksi ponnahduslaudaksi. 
Mikäli pakinahampaasi kaipaa juurihoitoa, tai kolumnikynäsi teroitusta, älä enää epä-
röi, vaan lähetä tekstisi osoitteeseen forstihuuto@gmail.com. Julkaisemme tekstisi 
myös anonyymisti, mutta pidätämme oikeuden muutoksiin!   

Vaikka sarjassaan ensimmäisen tekstin aihepiirit eivät kovin metsätieteelliset 
olekaan, koskettavat ne tavalla tai toisella kuitenkin jokaista lehtemme lukijakunnan 
jäsentä. 
Lainaus: Sari Peltoniemi

Aamu
halajamasi ape mitä tahansa, tuottaa se yllättävän auvoisia ilon tunteita ollessaan valmiina saa-
tavilla klo 6.42.

En aio syventyä herkullisten aamiaisteni laadulliseen kokonaisuuteen yhtään tämän enem-
pää, mutta mainitsen vielä yhden kliseisen, mutta toimivan tekijän: kahvin. Eikä minkä tahansa 
kahvin, vaan aamukahvin. Ilmeisestikin kofeiinipitoisuutensa takia kahvi on muodostunut 
kautta kansamme yleiseksi aamujuomaksi, jota keittynee näiden muutamien auringonnousun 
tuntien kuluessa todennäköisesti aivan tavattomia määriä. Kahvin keittäminen on vähintä, 
mitä aamulla kuuluu kunnon ihmisen tehdä. Meillä päin kahvi tosin keittämisen sijaan usein 
töräytettiin. Tämä on sikäli täysin absurdia, ettei useimpiin kahvijuoman valmistusprosesseihin 
sisälly kerrassaan minkäänlaisia, vähääkään törähtäviä ääniä.

Aamuhetkeään on hyvä ryydittää ravit-
sevan ruoka-annoksen lisäksi jonkinlaisella 
henkisellä ravinnolla, olipa kyse sitten pai-
kallisradiosta, television aamulähetyksistä tai 
sanomalehdestä. Tämä on oleellista paitsi jo 
mainitussa kansansivistyksellisessä mielessä, 
niin myös hyvänä aamua hidastavana tekijänä. Kuten kasvien juuret ehkäisevät hiekkaisen 
rinteen eroosiota, sanomalehti ehkäisee sitä, ettei ihminen saata kiirehtiä tätäkin ohikiitävää 
hetkeään, vaan pikemminkin takertuu siihen kuin hetkeä aiemmin tai myöhemmin pudotta-
mansa hammastahnanokare wc-kalusteen posliiniseen pintaan. Toisin sanoen, todella oleellista.

Muutenkin kuin fysikaalisena tosiasiana, aamu on meille hetki hämärän rajamailla. 
Viimeinen valloittamaton erämaa nykyajan hektisessä melskeessä. Suuri tuntematon. Suuri 
tunnettu. Pieni askel. Vastuuttoman omaan napaansa tuijottelun pysähtynyt tuokio. Joka-
aamuinen pelastus.

“Olisin jo halunnut jäädä kotiin, 
herätä aikaisin aamulla lumiauran 
kolahduksiin.”
-joku, jolla on Pikkuveli-

32 FORSTIHUUTO 3/2018 FORSTIHUUTO 3/201832 33



Toukokuussa me kaksi reipasta Met-
säylioppilasta suuntasimme kohti 
IFSAn jokavuotista NERM-tapahtu-
maa. Lentomme laskeutui Wieniin, 

jossa ehdimme pari tuntia 
ihailla kaupungin huomatta-
vaa puhtautta ja hohtoa, jonka 
jälkeen matkasimme junalla 
Itävallasta itään. Keski-Euroo-
pan helteet tekivät matkasta 
hikisen, mutta slovakialainen 
graffitein koristeltu junamme 
antoi tarvitsemamme ilmas-
toinnin, sillä ikkunat olivat 
vanhanaikaisesti auki ja tuu-
len sai tuntea tunkemalla 
pään ulos. Pääteasemamme 
oli Zvolen, pieni kaupunki 
keski-Slovakiassa, jossa ei yli-
opiston lisäksi paljoa muuta 
ollut. Arvasin, että reissusta 
tulee pitkä ja erikoinen, sillä jo 
heti seuraavana päivänä mat-
kaseurani totesi äänekkäästi 
aamumunakkaan äärellä: “En 
oo tottunut tähän paljaan 
munan makuun”.  

Päivät sujuivat vauh-
dikkaasti, kun pääsimme 
tutustumaan Slovakian met-
siin ja kulttuuriin. NERM:n 
teemana olikin “suuren luo-
kan häiriöt” (mikä riemastutti 

SUURIA HÄIRIÖITÄ LIIKKEELLÄ 
SLOVAKIASSA 

meitä kypsiä yliopisto-opiskelijoita, kun saimme 
kuljeskella selässämme reppupussit, joissa luki 
”Large Scale Disturbances”). Teemamme mukai-
sesti tutustuimme Slovakian metsätuhoihin 

TEKSTI: ELLI-NOORA KAMPPURI

Suomalaiset metsätoverit menossa kaivokseen.

High Tatras

ja niiden aiheuttajiin. Selvisi, että suurin osa 
tuhoista johtui luontaisten puulajien korvaa-
misesta Picea abieksella, mikä altisti metsät 
tuuli- ja hyönteistuhoille. Metsätuhokohteiden 
lisäksi vierailimme Orava-linnassa (Slovakiassa 
on Euroopan tihein linnapopulaatio), metsäs-
tysmuseossa ja kaivoksessa. Reissun suurimpia 
kohokohtia olivat metsästyshaukkojen, -kotkien 
ja -pöllöjen piteleminen käsivarsilla, Tatra-vuo-
rilla vaeltaminen ja kansainvälinen ilta, jossa 
jokainen maa esitteli omaa kulttuurien ruokien 
ja tietysti juomien kautta. Slovakian kansallis-
juomana tunnettu borovitcka teki säännöllisiä 
aamuherätyspuheluitaan ja slaavien juomatai-
dot selättivät suomalaiset mennen tullen. 

IFSA-reissujen tärkeintä asiaa ei kuitenkaan 
pidä unohtaa, ja se on kansainvälinen metsäläis-
perhe. Mekin tutustuimme moniin erikoisiin ja 
ihaniin ihmisiin ympäri Eurooppaa ja saimme 
myös uuden metsäläiskaverin Tampereelta! Jus-
silla oli reissussa vähän huono tuuri ja saatuaan 
muurahaisia housuihinsa hän ei kehotukses-
tani huolimatta poistunut syvemmälle metsään 
kaivelemaan niitä pois, sillä omien sanojensa 
mukaan: ”Ei mun kyllä kannata lähtee tonne ku 

eka tulee käärme vastaan ja puree. Sitten tulee 
hirvi hässimään ja lopuksi karhu tulee ja syö 
mut.” Seuraavana päivänä Jussi joutui käärmeen 
pureman takia sairaalaan ja hänestä ei ole juuri 
kuulunut metsätyökesän aikana... ■
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KYSY ANTERO VIPUSELTA

Hei hei mitä kuuluu?
Otin vähän taukoo! Did you miss me? 
Oon tykitelly viime aikoina aika paljon 
Disturbedia.

Mistä nämä vuosittain tänne hakevat 
uudet opiskelijat ovat oikein peräisin?
Laajalti tunnettu tosiasia on se, että kemiaan 
hakevat opiskelijat haluavat sinne vain 
oppiakseen valmistamaan anabolisia steroi-
deja, sekä se, että geenitekniikkaan haetaan 
siksi että siellä oppii modifioimaan omaa 
maksaansa niin että se kestää enemmän 
juomista. Mitkä valoisat näkymät noilta 
aloilta täytyykään aueta! Metsälle kuiten-
kin haetaan pääasiallisesti siksi, että se on 
lähtökohtaisesti yksinkertaisin menetelmä 
päästä lukemaan Porthanian alakerran 
naistenvessojen seinäkirjoituksia. Tekstien 
vaihtuvuustahti on nopea, ja puolivuo-
sittainen pyhiinvaellusretki keskustaan ja 
Portsuun viiden vuoden ajan riittää teke-
mään kenen tahansa elämästä ei ainoastaan 
korkealaatuisuudessaan lähes etuoikeutet-
tua, vaan myös pahuksen hauskaa.

Raivo! Neljään osaan jaettu ja neliskul-
maiseksi muuttunut. Sirpaleisuus kuvas-
taa sisäisen motivaationi tilaa. Miksi 
kertsin pehmeä pyöreys on tuhottu. Kat-
keruus kalvaa. T:L
Hei L! Sydämeni itkee kanssasi, ja jaan 
tuskasi rakkaan kerhohuoneen ulkoasun 
karvaasta kohtalosta. Älä kuitenkaan tyh-
jennä katkeruutesi maljaa viimeiseen 
pisaraan! Olemme suunnitelleet pienen 
iskuryhmän kanssa palauttavamme kertsin 
entiseen loistoonsa spiritistisen istunnon 
avulla: okkultistisella tekniikalla saamme 
kutsuttua pyöreän pöydän haamun toiselta 
puolelta huonetta takaisin keskuuteemme. 
Tällöin voimme jälleen nauttia kahvimme 
kauniilta intarsiapöydältä, joka tekniikan 
onnistuessa muodostuisi tosin sähkömag-
neettisesta energiasta.

Mistä Forstihuudon nimi tulee?
Forstihuudon nimellä on pitkä historia, 
joka itse asiassa juontaa juurensa niinkin 
kauas kuin dinosaurusten aikakauteen! 
Dinosaurukset vaikuttivat suuresti aikansa 
inhimilliseen infrastruktuuriin, ja mui-
naisten rakennusten rakennustekniikan 
perusteella onkin helppo nähdä, kuinka 
vaikeaa yhteiselo dinosaurusten kanssa 
todella oli. Esimerkiksi Gizan pyramidit 
(jotka on rakennettu kärki ylöspäin, vertaa 
esim. moderni pyramidinrakennustekniikka 
jossa kärki on aina alaspäin), on rakennettu 
muotoonsa juuri siksi, että niiden seinä-
miltä on helpompaa heitellä hyökkäileviä 
dinosauruksia kivillä. Forstihuudon nimen 
etymologian voitkin tästä jo arvata: se tulee 
muinaiskreikasta ja tarkoittaa ankkuria, 
joka sitoo yhteen metsäopiskelijat kaikkina 
aikoina.

S eilaako purtesi maailman meriä 
käsittämättömyyden rannatto-
massa sumussa? Älä huoli, sillä 
airoina matkallasi toimii tänään 

Kalevalan mahtavin tietäjä, Antero Vipu-
nen. Hän vastaa jokaiseen mieltäsi piinaa-
vaan kysymykseen tieteellisen akkurantisti 
ja ennen kaikkea hyvää journalistista 
tapaa noudattaen. On tullut aika kääntää 
nokka kohti faktatiedon turvallista sata-
maa ja kiinnittää tikkaat laituriin.

PUUHANURKKA

Forstihuudon toimitus on onnistunut nappaamaan 
matkoillaan harvinaisen Pokémonin! 

Osaatko arvata sen?

Kuva: Juhana Simula
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JAHTIVOUDIN PALSTA

MITÄ OLET AINA HALUNNUT TIETÄÄ VOUDISTA MUTTA 
ET OLE USKALTANUT KYSYÄ?

Kuinka pitkään pystyt sanomaan 
prööööööööö?
- Noin 42 sekuntia.

Olisitko mieluummin vegaani metsästäjä 
vai absolutisti metsästäjä?
- Tää on aika paha. Ilman lihaa ja viinaa-
han ei ole jahtia. Onko vegaanin metsästäjä 
vaihtoehto?

Kuka on legendaarisin tuntemasi henkilö?
- Ehdottomasti Antti Uotila.

Vinkkisi naaraiden houkutteluun?
- Kaikki houkuttelupyynti lähtee naarasta 
houkuttelevien äänien ja hajujen imitoin-
nista. Kaikenlaiset murahtelut ja myskinen 
hiki ovat yleensä varmoja valintoja.

Entä paras ase fuxhuntingiin?
- Fuxhunting toimii parhaiten seuruemet-
sästyksenä. Joku mahdollisimman nopeasti 
laukeava varmasti, jotta saat maksimoitua 
saalismäärän. Isompaa kaliiperia suosisin 
myös, vähintään 12 tuumaista.

Lempi olut, viina, siideri ja viini?
- Olutta ja siideriä en juo. Lempiviina on 
Tsarskaya Gold Vodka ja viini Zenaton Val-
policella Ripassa Superiore.

Lempibiisi laulukirjasta entä minkä biisin 
voisit lisätä kirjaan?
- Mörri-Möykky laulettuna Osmo-Möy-
kystä. Lisäisin kirjaan Freud, Marx, Engels  
& Jungin ”Mystinen metsätyömies” sekä 
”Jaloviinaa”.

Mikä on toteemieläimesi?
- Suomenpystykorva.

Mitkä kolme asiaa ottaisit mukaasi autiolle 
saarelle?
- Laulukirja, järjestömme puheenjohtaja 
sekä hänen siveysvyönsä.

   
Jahtivouti
Pirkka Peltonen

TIEDOTTAJAN PALSTA

Huomenta!

Kesää ei enää ole, eikä kärpäsiä. Nyt sataa vettä 
ja on hirvikärpäsiä, sekä luentoja. Mutta ennen 
kaikkea kalenterissa on taas tapahtumia! Tässä 
niistä tärkeimmät:

Jeejee, kivaa syksyn jatkoa ja kaikkea 
muutakin!

Tiedottajanne Otto

Viskinmaisteluilta Kaskessa
Laulukierrokset
MPTK-eksku
ViikkiAreena
Hirvi- ja taimijuhlat
Hyytiälän hirvijahdit
FUKSIEN PIKKUJOULUT!

31.10.
2.11.

7.–8.11.
13.–14.11.

14.11.
16.–18.11.

??????!!!
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Tuolla kaukana metsä palaa
Valtaa kuplamörsky uutta alaa
Kettu viekas jyrsijän nappaa, salaa
Hippi suurta haapaa halaa

Salamaniskuko metsän sytytti?
Mörskyn lisääntymään yllytti?
Pihlajanmarjat ketulle pelkkä myytti?
Hippi taloutta kurjuudesta syytti!

-Riekko Maunulan

Kuva: Sini Salko
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