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PÄÄKIRJOITUS

Suuntana tulevaisuus

Taisin jo vuosi sitten samaisella 
palstalla uhota, että tieni Forsti-
huudon päätoimittajana päättyy. 
Kuten tiedämme, niin ei kuitenkaan 

käynyt. Eipä sitä vaan niin helposti joistakin 
asioita voi luopua! Mutta tällä kertaa olisi ihan 
oikeasti tarkoitus, että tämä olisi se viimeisin 
pääkirjoitukseni.

On ollut hienoa tehdä tätä lehteä kaksi vuotta. 
Forstihuudon toimituskunta on ollut ennä-
tyksellisen suuri: esimerkiksi tänä vuotta mu-
kana on ollut itseni lisäksi kahdeksan muuta 
toimittajaa. Ei voi kuin olla ylpeä meidän 
tiimistä! Monet hyvät ideat olisivat jääneet 
syntymättä ilman yhteisiä ideointeja.

Toivon, että tulevaisuudessakin metsä-
ylioppilaat jatkavat innokkaasti oman lehtemme 
tekemistä. Se on oikeasti kivaa ja kannattavaa! 
Toimituskunnan lisäksi myös muut metsä-
ylioppilaat ovat aktiivisesti kirjoittaneet lehteen. 
Kiitos teillekin! Olemme saaneet myös monia 
hyviä vinkkejä ja juttuideoita. Eräs asia vain 
ihmetyttää: miksi Forstihuudon laatikkoon 
Kertsille ilmestyy niin vähän postia? Näiden 
kahden vuoden aikana olen löytänyt laatikon 
uumenista yhden (1) lappusen, jossa oli juttu-
idea. Pölliikö joku laatikon postit vai mistä on 
kyse? No, joka tapauksessa, sen yhden ker-
ran kuitenkin toteutimme lappusen kirjoitta-
jan toiveen. Katso viime vuoden Jouluhuudon 
keskiaukeamaa, niin tiedät, mistä on kyse. 
Kannattaa siis lähettää postia – toiveisiin voi-
daan jopa vastata!

Heitän Forstihuudon tuleville tekijöille vielä 
haasteen. Idea ei oikeastaan ole minun, vaan 
erään toisen toimituskuntamme jäsenen. Kuten 
ehkä olette huomanneet, Forstihuudossa on 
viime aikoina ollut esillä paljon mieskauneut-
ta, usein varsin vähäpukeista sellaista. Eikö siis 
olisi jo aika päästää naiskauneuskin valloilleen? 
Valitettavasti tässä lehdessä sitä ei vielä tehdä – 
ainakaan siinä muodossa, kuin sitä toivottiin. 
Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tulevat sukupolvet, älkää kuitenkaan hätäilkö! 
Forstihuuto kehittyy, ja jokainen toimituskunta 
saa tehdä lehdestä oman itsensä näköisen. Leh-
den tekeminen ei ole turhan vakavaa puuhaa, 
ja siksi kannustankin nyt kaikkia metsäyliop-
pilaita ottamaan joskus jollakin tavalla osaa 
siihen. Kirjoita runo, piirrä kuva, ryhdy toimit-
tajaksi, mitä vain! Pidetään yhdessä Forstihuuto 
pystyssä!

Kirjoittelemisiin!
-Tuulia-
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PUHEENJOHTAJALTA
Morjesta morjesta!

Viimeistä kertaa istuskelen kirjoittamassa puheenjohtajan palstaa. Alkaa siis kausi olla 
lopuillaan ja menestyksekäs vuosi takana. Stressiä on riittänyt, mutta kivaakin on ollut. 
Toivottavasti myös teille ovat järjestyksemme edut maistuneet.

H&T -juhlat... Huh, on ne vaan aina yhtä hapokkaat. Sijainnistaan huolimatta Hirvi- 
ja taimijuhlien paikka oli idyllinen ja leppoisa. Forstit jättivät melko unohtumattoman 
vaikutuksen vuokraajalle. Edes siivouspanttia ei saatu takaisin, kun oksennukset olivat 
vallanneet kello kolmen jälkeen tilan lattiat. Tästäkin konkurssista noustaan, mutta joku 
roti voisi oman järjestön juhlissa olla. :D

Vuosi oli kuitenkin todella antoisa niin mi-
nulle kuin Metsäylioppilaat ry:n jäsenille-
kin. MYO sai uuden teltan, eli nyt sateiset-
kin vaput ovat mieluisia Ulliksella. Teltta 
rahoitettiin yrityksillä, jotka saivat vasti-
neeksi oman logonsa näkyviin. Suurin inves-
tointi kaudellani oli pakettiauto, jota jäsenet 
voivat vuokrata. Auto helpottaa etenkin 
logistisia ongelmia, joita järjestöllämme 
usein oli. Pitää myös muistaa, että Metsä-
ylioppilaat ry on suuressa roolissa metsä-
opiskelun imagon kohotuksessa, ja näky-
vyys pakujen ja telttojen myötä on yksi osa 
sitä.

Metsäylioppilaat ry on siis kehittynyt hyvää 
tahtia. Jatkakaamme samaan malliin ensi 
vuonna, kun puikkoihin astuu uusi tiimi ja 
uudet kujeet. Itse pyrin jatkamaan aktiivi-
toimintaa vielä vuoden, jonka jälkeen astun 
sivuun kaikesta. Nauttikaa olostanne ja 
olkaa aktiivisia. Itse jään jännittämään 
kuusen luovutusta Haloselle! 

-Pege-

4            JOULUHUUTO 2011



METSÄNHOITAJALIITOLLA 
ON ASIAA

Talven halki ja kevättä kohti!

Tänä vuonna 159 metsäylioppilasta vastasi vuosittain toteutettavaan opiskelijoiden työ-
markkinatilannetta tutkivaan kyselyyn. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskeli-
joiden palkkataso ja kesätyötilanne vuonna 2011. 

Kyselyyn vastanneista metsäopiskelijoista kesätöitä haki 66 %. Osalla oli jo valmiiksi 
työpaikka tiedossa, ja osa päätti keskittyä opiskelemaan. Kaikista vastanneista 68 % kävi 
kesällä töissä, joista 47 % oman alan töissä. Viime vuonna oman alan töitä oli saanut jopa 
63 % vastanneista. Metsänhoitajaliiton opiskelualoilla opiskelijoiden keskipalkka 
kesätöissä oli 1882 euroa. 

Kesällä töitä tehneistä metsäopiskelijoista 64 % kuului työttömyyskassaan. Työttömyys-
kassaan kannattaa ehdottomasti liittyä heti ensimmäisen kesätyön alkaessa, jotta ehtii 
kerryttämään ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittavat 34 työssäoloviikkoa jo ennen 
valmistumista. Työssäoloehto kertyy jokaisesta työviikosta, jolloin teet töitä yli 18 tuntia, 
ja jossa palkka kokoaikaisesta työstä on vähintään 1050 euroa.

Lisää opiskelijoiden työmarkkinakyselystä voi lukea joulukuussa ilmestyvästä Metsän-
hoitaja-lehdestä. Kannattaa aloittaa työnhaku ensi kesäksi heti alkuvuodesta!

Vaikka työnhaku ja ainejärjestöelämä pitävätkin varmasti kevään kiireisenä, niin Metsän-
hoitajaliitoltakin on luvassa ohjelmaa! Kohokohtana on todennäköisesti 12.–13.4. (aika ei 
täysin varma) järjestettävä opiskelijaristeily Tallinnaan. Tavoitteena on vierailla kahdessa 
Tallinnassa sijaitsevassa metsäalan kohteessa ja samalla tutustuttaa Helsingin ja Joensuun 
metsäylioppilaita toisiinsa. Mahdollisesti saamme mukaan myös virolaisen metsäyliop-
pilaan matkaoppaaksi! Ja tämä lysti ei tule kustantamaan paljon osallistujille, joten kan-
nattaa olla kärppänä paikalla, kun ilmoittautuminen alkaa. Keväälle on luvassa myös 
muun muassa kertsikahvituksia, jolloin voi tulla kyselemään työttömyyskassasta ja muista 
opiskelijaa koskevista työmarkkinajärjestöasioista. Eli kuten tästä kaikesta jo varmasti 
päättelittekin, niin tulen jatkamaan ensi vuonnakin Metsänhoitajaliiton opiskelija-asia-
miehenä. Eikä vieläkään tarvitse pelätä tulla juttelemaan!

Iloista joulua!

Opiskelija-asiamiehenne,
Paavo Lyytikäinen
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METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAKERHO

Iltakaljat Ponssella, 
aamukaljat Olvilla

Ekskursiolle lähdettiin varhain keski-
viikkoaamuna 2.11. Suuntana oli 
Vieremä Pohjois-Savossa. Ensim-
mäinen kohteemme oli metsäkone-

valmistaja Ponsse. Edessä oli kuusi tuntia bus-
sissa istumista, mutta kaukaa viisaasti kokeneet 
opiskelijat olivat varautuneet pitkään mat-
kaan erilaisin matkaeväin. Ensimmäiset olut-
tölkin avaamisesta syntyneet äänet kuuluivat-
kin jo ennen kuin olimme päässeet Kehä I:lle. 
Koska matka oli pitkä, virvokkeiden nauttimis-
en ohessa ehti myös torkahtaa. 

Ponsselle saavuimme puolen päivän jälkeen. 
Meitä olivat vastassa markkinointiassistentti 
Teemu Vidgren ja koulutusassistentti Arto 
Oksman. Ensimmäiseksi suuntasimme lou-
naalle. Tämän jälkeen auditoriossa kuunte-
limme esitystä yrityksen historiasta ja tuotteis-
ta. Näimme myös hauskan englanninkielisen 
amerikkalaiseen tyyliin tehdyn videon suurim-
man kuormatraktorimallin Elephant Kingin 
rakennusurakasta. Seuraavaksi pääsimme 
konepajakierrokselle. Siellä näimme erilai-

sia koneistusasemia ja hitsauspisteitä sekä 
itse kokoonpanolinjan, jossa useiden vaihei-
den jälkeen loppupäästä ajetaan ulos valmis 
metsäkone.  Toimitusvarusteluhallilla näimme 
näitä valmiita metsäkoneita.

Hämärä alkoi jo laskeutua Vieremällä, kun 
lähdimme Ponsse Klubille isäntämme Teemun 
kanssa. Hämmästys oli suuri saavuttuamme 
sinne: tuskin kukaan oli odottanut tuon tasoista 
majoitusta. Olimme kuin hotellissa: jokaisessa 
huoneessa oli omat vessat ja suihkut. Ensin 
meille tarjottiin päivällinen asiaan kuuluvine 
ruokajuomineen. Tämän jälkeen oli vuorossa 
savusauna. Löylyt olivat varsin lämpimät. Hul-
luimmat kävivät myös uimassa. Takkahuonees-
sakin oli jääkaappi pullollaan oman seudun 
tuotteita, eivätkä ne tainneet juomalla loppua 
kesken. Kun päivän pölyt oli saatu pestyä pois, 
oli vuorossa makkaranpaistoa kodassa, jossa oli 
myös karaokelaitteet. Ensi huudahdukset tästä 
olivat jotakuinkin tällaisia: ”Minä en ainakaan 
laula!” ”Ei karaokea!” Kuinkas sitten kävikään: 
kahdesta mikrofonista oli ajoittain jopa kiistaa. 
Laulu raikasi, ja ikivihreät finnhitsit taisivat olla 
suosituimpia. Ennen pitkää illan isäntä Vidgren 
tiedusteli, josko seurueella olisi mielenkiintoa 
lähteä tutustumaan Vieremän yöelämään. 
Menimme paikalliseen Kahvila-ravintola 
Hullumyllyyn. Siellä karaokemeininki jatkui, 
ja taisivat muutamat paikalliset olla aika 
ihmeissään mölyävästä opiskelijadelegaatiosta. 
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Kaikki selviytyivät ajoissa aamupalalle kuka 
missäkin kunnossa. Aamupala jatkoi aikaisem-
pien tarjoilujen mallia ja oli loistava. Tarjolla oli 
niin muroja ja puuroa kuin silliä, graavilohta ja 
leikkeleitäkin. Kun porukka oli saatu bussiin ja 
melkein kaikki tavaratkin mukaan, matkamme 
jatkui. Onneksi nyt ei tarvinnut olla bussissa 
kuin muutama tovi, sillä retkemme seuraava 
kohde oli jo Iisalmessa. Vierailimme siis Olvin 
panimoilla. Siellä saimme valita aamujuomat: 

lounastauon Juvalla, mistä ei ollut enää pit-
kä matka retkemme toiseen varsinaiseen 
kohteeseen, joka oli Veisto Oy Mäntyharjulla. 
Monialayritys Veisto Groupiin kuuluva 
HewSaw valmistaa sahatavaran tuotanto-
linjoja. Veistolla meitä emännöi Taina Taskinen 
ja isännöi Tuomo Kauppinen.  Iltapäiväkahvien 
ja voileipien ohessa kuulimme esityksen yri-
tyksen historiasta ja tuotteista. Tämän jälkeen 
kiersimme konepajaa ja näimme, kuinka saha-
linja syntyy, ja minkälaisessa paketissa se maail-
malle lähetetään.

”Takkahuon
eessakin oli 

jääkaap
pi pullo

llaan o
man seud

un 

tuotteit
a, eivät

kä ne ta
inneet 

juomalla lop
pua kes

ken.”

tarjolla oli Olvin tuotteita kivennäisvesistä ja 
limppareista oluisiin ja siidereihin. Jokainen 
valitsi omalle ololleen sopivimman. Tämän jäl-
keen teimme pikaisen pyörähdyksen panimo-
tiloissa ja näimme olutsammioita, pullotusta ja 
jäähdytystä. Olvilta mukaan sai ottaa kalenterei-
ta, joissa oli jotakin sekä miehille, että naisille.

Matka kohti etelää oli pitkä. Suurin osa taisi 
kuluttaa aikansa edellisestä illasta seuran-
nutta oloa parannellen ja nukkuen. Pidimme 

Matka Mäntyharjulta Helsinkiin sujui jo rutii-
nilla, ja perillä Viikissä olimme iltaseitsemän ai-
kaan. Kokonaisuudessaan matka meni hienosti. 
Erityiskiitokset reissusta vielä Ponsselle, jonka 
vieraanvaraisuus oli aivan omaa luokkaansa. 

Jaana Viinikainen

”Sie
llä 

saim
me va

lita
 aam

ujuo
mat: 

tarj
olla

 oli
 Olv
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uott

eita
 kiv

enn
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n 
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reih
in. J
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inen

 val
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omalle
 olo
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n so

pivi
mman.”

Kodassa oli tunnelmaa
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LYHYT MATKAKERTOMUS

PM-kisat, Uppsala Sverige 21.9.–25.9.2011

Tämän vuoden PM-kisat järjestettiin 
Ruotsissa, Ultunassa. Matkaan lähti täysi 
bussilastillinen viikkiläisiä urheilijoita, 

joukossa kymmenisen metsäläistä. Ilahdut-
tavasti matkaan lähti sekä erittäin kokeneita 
kisaajia (kuten oma Kisa-Kirahvimme Toni 
Kordelin) että fukseja (hienoa Saara ja Valto!) 
metsäpuolelta. Jori ”Jorppa” Sihvonen saapui 
paikalle muuta joukkuetta myöhemmin.

Matka alkoi Latokylästä kohti satamaa. Laivan 
Tax free keveni kummasti samalla, kun bus-
sin tuleva paino nousi suomalaisten varautu-

Aamulla erittäin virkeä ja hyväntuulinen 
porukka nousi Tukholmassa takaisin bussiin 
(”Mistä tätä tavaraa oikein tulee, ja mihin se 
nyt tässä bussissa oikein mahtuu?” ihmetteli-
vät matkanjohtajat) ja nokka käännettiin kohti 
Uppsalaa. Paikan päällä kampus paljastui mu-
kavan kompaktin oloiseksi, ympärillä oli pelto-
ja ja tyhjää tilaa, joten olo oli heti aika kotoisa. 
Kyllä sitä kaupungillakin pyörähdettiin kat-
selemassa nähtävyyksiä Takinkääntäjä-Ainon 
johdolla (Suomen Aino oli siis kisojen aikana 
vaihdossa Ruotsissa ja pelasi Ruotsin joukkue-
essa mm. johdattaen heidän naisjoukkueensa 
koripallokultaan, toim. huom.). Ja illalla tie-
tenkin juhlittiin. Ai niin, kyllähän ne uinnitkin 
taisivat sinä iltana olla. Suomalaisten menestys 
oli hyvää Anssi ”Pasi-Anssin” kiitäessä altaassa 
kuhan lailla. Allekirjoittanut jäi parin veteraa-
nin kanssa ”vahtimaan” majoituspaikkaa.

essa rankkaan kisaviikkoon 
hankkimalla tarpeeksi kisa-
juotavaa. Tällä kertaa eivät 
edes laivapoliisit pahemmin 
”häirinneet” matkaa, sillä suu-
rin osa (ainakin kovaääni-
simmistä) suomalaisista oli 
sijoitettu käytävien pääty-
hytteihin. Muut matkustajat 
saivat ihailla kisajoukkueen 
taitoja mm. karaokessa ja 
tansslattialla, eikä baarien 
myyntikään ollut varmasti 
normi-iltaa vähäisempää.

“Laivan Tax free keveni kummasti 

samalla, kun bussin tuleva paino 

nousi suomalaisten varautuessa 

rankkaan kisaviikkoon hankki-

malla tarpeeksi kisajuotavaa.”
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Seuraavat päivät sujuivatkin rankan urheilun 
merkeissä, ja lyhyesti sanottuna homma meni 
jotensakin seuraavasti:

•  Soutujoukkue voitti melkein kultaa, mutta
viime metreillä ensimmäisessä erässä melat 
mulahtivat liian syvälle (per***lleen meni). 
Virallinen versio tarinasta menee tietenkin 
niin, että suomalaiset luulivat olleensa jo 
maalissa.

• Hillerimme voitti melkein kultaa 100 
metrin juoksussa, mutta ruotsalainen sai 
kultaa tuomaripäätöksellä (maalikamerat 
kisoihin per**le).

• Sählyssä voitettiin melkein kultaa, finaa-
lissa taivuttiin Ruotsille 3-2.

• Joukkuelajeissa ei mennyt aivan nappiin
muutenkaan, vaikka jalkapallojoukkue oli 
hyvin lähellä tavoitettaan, sillä tavoite oli 
ottaa 0-0 joka pelistä, lopputulokset olivat 
1-0, 2-0 ja 1-0. Häviöitä siis kuitenkin..

•  Eihän kisoista tietenkään ilman jotain yleis-
urheilukultaa lähdetty, joku viesti voitettiin, 
samoin kuin (ainakin) miesten kuula ja 
keihäs.

Illat olivat tietenkin juhlia täynnä (iso osa kiso-
ja), ja niissä suomalaiset edustivat ansiokkaasti.

•  Keskiviikko oli siis normaalia ryypiskelyä
paikallisella C-grund… siis oppilaskunta-
talolla. Musiikki pauhasi, viina virtasi ja 
ihmisillä oli kivaa. Allekirjoittanut löysi 
itsensä jossain vaiheessa tanskalaisten 
asumuksesta ja onneksi myös pois sieltä.

• Teemabileissä teema oli tänä vuonna 
YouTube. Erittäin epämääräinen ja laaja 
aihe siis. Suomalaiset päättivät olla ot-
tamatta yhteistä teemaa, mutta erittäin 
ansiokkaita osateemoja kyllä löytyi, pää-
llimmäisinä Ilmaveivi, Suomen MM-kulta, 
vihreät miehet sekä Meanwhile in Sweden. 
Jos viimeinen ei avaudu, suosittelen kat-
somaan vaikka YouTubesta pätkän World 
in Flames (http://www.youtube.com/
watch?v=pw3e64sosEg). Yllättävän monta 
pellavapäistä keltapaitaa löytyikin…

• Perjantaina pidettiin veteraani- ja vuosi-
kokoukset sekä suunnattiin juhlimaan 
Uppsalan keskustaan osakunnalle. Puit-
teet olivat komeat, ihmisiä oli PALJON, ja 
taksimatkoja takaisin majoitustiloihin 
tehtiin useita. Jopa sellainen asia kuin 
Discotaksi löydettiin tuona iltana, ja siitä 
saatiin kuulla majoituksessa niin paljon, 
että tarinan kertoja oli menettää henkensä 
(kiitos Valto).

Viimeisenä iltana oli aika valmistautua viimei-
seen ponnistukseen, eli bankettiin ja jatkoihin, 
sekä erityisesti bussiin selviämiseen. Iso osa 
suomalaisista kävi vielä katselemassa hevos-
leikkejä, mutta itse en sinne mennyt, koska 
en osaa arvostaa ruualla leikkimistä. Juhlat 
olivat viihdyttävät, ruoka hyvää ja naiset 
kauniita. Suomelle oli tänä vuonna langennut 
puhe naisille. Sen suorittivat Kisa-Kirahvi sekä 
allekirjoittanut, laulamalla ”Niin minä neitonen 
sinulle laulan” juhlan naisille (muiden Suomen 
miesten kanssa, tietenkin). Se oli kaunista, niin 
kovin kaunista… Jatkot olivat ja menivät (siellä 
sai ilmaiseksi makkaraperunoita, which was 
nice), sitten olikin aika lähteä kotia kohti.
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Allekirjoittanut heräsi jossain vaiheessa siihen, 
ettei bussi liikukaan enää (ja huomasi nojan-
neensa jostain sosialisoituun ”Rodklubben”-
kylttiin). Kisabussi oli hajonnut, ja siinähän 
sitä sitten alettiin loppumatkaa selvitellä. Alku-
peräiseen laivalähtöön ei lopulta ehditty, mutta 
ei hätää, tuleehan sitä aina uusia laivoja. Laivaan 
pääsemisen jälkeen oli aika hengähtää hetkeksi 
ennen illanviettoa, mutta se hetki venähtikin 
joiltain (minulta) yllättäen seuraavaan aamuun. 
No onhan noita laivareissuja jo ollut ja vielä 
varmasti edessäkin. Huhupuheet kertovat eri-
tyisesti nuorisoketjun edustaneen komeasti. 
Burgerking-ketju, DJ-tytöt ja monet muut ovat 
ainakin kuvien perusteella (kyllä digikamerat 
ovat hienoja laitteita) jaksaneet pitää kisa-
joukkueen lippua korkealla vielä ”ylimääräisenä” 
iltana.

Maanantaiaamuna saavuimme takaisin 
Helsinkiin. Siinä sitten porukka hajaantui 
osittain jo satamassa, loput suuntasivat 
Viikkiin. Matka oli hieno ja antoisa, mutta on-
han sitä aina mahtavaa olla takaisin Suomessa. 
Ensi vuonna Tanskaan ja Kööpenhaminaan!

Osmo ”Tapa se” Suominen, 4 kisan veteraani 
(K98)

“Allekirjoittanut löysi itsensä 

jossain vaiheessa 
tanskalaisten 

asumuksesta ja onneksi myös 

pois sieltä.”

Aukeaman piirrokset: Iida Viholainen
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HIRVI- JA TAIMIJUHLAT 2011
Marraskuussa koitti taas aika ehkä niiden kaikkein perinteisimpien metsäläisjuhlien. 
Kyse on tietysti siis Hirvi- ja taimijuhlista. Tänä vuonna juhlia edeltäneissä jahdeissa oli 
kuitenkin ollut huonoa tuuria matkassa, eikä yhtään hirveä ollut saatu. Yksi jos toinen-
kin metsäylioppilas mietti tuskissaan, toistuisiko takavuosien kohtalo, ja lautasella lilluisi 
maittavan hirvenlihan sijasta mautonta makkaraa.

Kuten juhlissa olleet tietävät, näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikka juhlissa tarjoiltu hirvikeit-
to oli kuulemma tehty jämäpaloista, ainakaan allekirjoittanut ei huomannut eroa edellisiin 
vuosiin. Yhtä ensiluokkaista se oli kuin aina ennenkin!

Hirvi- ja taimijuhlien toinen tärkeä syy hirvikeiton lisäksi ovat uudet fuksit. Näitä uusia 
taimia olikin saapunut paikalle tänäkin vuonna sankoin joukoin, hienoa! Muitakin per-
inteitä kunnioitettiin, sillä kyllä vain, taas saimme nähdä paljasta pintaa. Kiitos siitä eräälle 
vanhemman vuosi-kurssin edustajalle.

Ruokailun, lauleskelun ja fuksien esittäytymisen jälkeen biletunnelma vain kasvoi, kun bändi 
aloitti soittonsa ja metsäläiset tanssinsa. Kuten puhiksemme Pekka jo palstallaan kertoi, osalla 
juhlatunnelma saattoi nousta jopa hieman liiankin korkeisiin sfääreihin. Ehkä siis ihan 
hyvä, että H&T on kerran vuodessa vaan.

Seuraavia Hirvi- ja taimijuhlia jo kovasti odottaen,

Juhlija88
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Pieniä taimia!

Hyvää hirvisoppaa!

Alkais jo!



Ihastuttavat juontajat Tony ja Maria

Kuvat: Mikko Nurmi ja Tuulia Lammi
Piirros: Suvi Leskinen



Joko fuksit ovat tuttuja? Toivottavasti! Jos kuitenkin on päässyt käymään niin, että metsä-
tieteiden uudet toivot ovat jääneet vähemmälle huomiolle, nyt on mahdollisuus korjata tilanne 
ainakin hallituslaisten osalta. Siispä, tässä K-104:n kurssihallitus, olkaa hyvä:

Anni-Sofia Hoppi, emäntä:
Hei vaan kaikille, nimi on Annu eli virallisesti Anni-Sofia Hoppi, ja toimin K-104:n emäntänä. 
Pääaineenani opiskelen metsien ekologiaa ja käyttöä. Saavuin tänne suureen kaupunkiin maalta 
lehmien keskeltä ex-Nurmosta, joka on nykyään osa Seinäjokea. Aluksi muutto jännitti aika 
paljon, mutta nopeasti olen päässyt osaksi metsäläisten uljasta joukkoa! :)

Juho Kotilainen, isäntä:
Moroo! Mie oon Kotilaisen Juho Rovaniemeltä ja kurssihallituksessa säntäilen isännän roolissa.
Opiskelen metsien ekologiaa ja käyttöä, ja näillä näkymin metsä- ja riistaeläintiede tulee olemaan 
se pääsuuntaus. Oon semmonen karvan verran vilkkaampi jätkä, ja tarinaakin tulee tilanteesta 
riippumatta. Harrastuksista mielekkäimpiä ovat metsästys, kalastus ja juhlinta hyvässä seurassa! 
Autiolle saarelle ottaisin mukaan ruislimpun ja pari tuubia mätitahnaa.

Linnea Melkko, tiedottaja:
Hejsan! Hallituspestini on tiedottaja, ja homma on ollut ainakin tähän asti ok. Olen tullut opiskele-
maan metsäekonomiaa ja markkinointia, joka on osoittautunut sopivaksi valinnaksi. Kotoisin 
olen täältä metsäisestä Stadista, vaikka asunut olen siellä sun täällä. Töissä käyn koulun ohella 
ja vapaalla urheilen monin tavoin. Aika juhlijatyyppi olen eli viihteellä aina, mutta siinä sivussa 
jotenkin koitan myös koulun ottaa tosissaan, päämääriä kun on.

Maria Talvitie, taloudenhoitaja:
Olen taloudenhoitaja 1/2 Maria Talvitie. Kotoisin Ilmajoen lakeuksilta, eksynyt ilmateitä ja muita 
teitä metsään. Pääaine siis metsäekologia.

Ilkka Haikarainen, taloudenhoitaja:
Moi vaan kaikille! Olen kurssihallituksemme taloudenhoitajista se toinen, ja pääaineenani on 
metsien ekologia ja käyttö. Olen syntyjäni ehta savolainen Iisalmesta, ja metsätieteelliseen päädyin 
oikeastaan parinkin koulun kautta. Tällä hetkellä opiskelen metsien ohella matematiikkaa. 
Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen hikoilu mm. retkeilyn, uinnin, frisbeegolfin ja kaikenmoisten 
lautapelien parissa, ja toisinaan soittelen selloa ja pianoa.

Helinä Poutamo, haalarivastaava:
Olen Helinä Poutamo, K-104 kurssihallituksen haalarivastaava, syntynyt elokuussa tuona kau-
niina vuonna 1992, pantu alulle pikkujouluhengessä yhdeksän kuukautta aiemmin. Olen kotoi-
sin Jyväskylästä, Päijänteen karujen järvien varrelta. Pääaineekseni valitsin metsien ekologian ja 
käytön, vaikka alun perin tavoitteenani oli päästä hippeilemään ympäristöekologian opiskelijana. 
No, puunhalaaja minusta taitaa sittenkin tulla.

Sini Arnkil, haalarivastaava:
Olen Sini Arnkil ja toimin K-104:n haalarivastaavana. Opiskelen pääaineenani metsien ekologiaa 
ja käyttöä. Asuin ensimmäiset 13 vuotta Espoossa, ja sen jälkeen olen asunut rakkaassa ja kauniis-
sa kaupungissa nimeltään Hämeenlinna.  Lisäksi olen ehtinyt viettää yhden vuoden vaihdossa 

KOOSATANELOSET!!!!
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Yhdysvaltojen Oregonissa. Se oli aika mahtava kokemus samoin kuin metsätieteiden opiskelukin 
on tähän asti ollut!

Minna Raunio, haalarivastaava:
Nimeni on Minna Raunio ja toimin loistokkaassa hallituksessamme haalarivastaajana. Pääainee-
nani opiskelen metsien ekologiaa ja käyttöä. Olen kotoisin Salon Kiskosta ja asunut siis koko ikäni 
enemmän tai vähemmän korvessa. Lemppariharrastuksiani ovat lentopallo, lumilautailu ja muut 
liikuntajutut sekä esimerkiksi maalaaminen.

Valtteri Katunpää, haalarivastaava:
Valtteri Katunpää, 19 vee, Mynämäki, Haalarivastaava, metsien ekologia ja käyttö ->  metsä-
teknologia ja logistiikka. Harrastuksina metsästys ja jalkapallo, kun vaan kerkeis pelaamaan. 
Kaiken muun hyvän lisäksi olen Varsinais-Suomen lahja metsäylioppilaiden tuoreimmalle kurssi-
hallitukselle.

Saara Holm, kaljamestari:
Olen 20-vuotias kaljamestari-Saara. Alunperin olen kotoisin Espoosta, mutta ehtinyt majailemaan 
siellä sun täällä. Opiskelen metsien ekologiaa. Rakkaita harrastuksiani ovat kynsien lakkaus, 
toisinaan MYOn palloiluvuoro, vielä satunnaisemmin kuntosali, maailmanvalloitus, heppailu, 
Viikkiin pyöräily ja juoksu, kun jaksan. Toisinaan käytän myös alkoholia ja suosin silloin hyvää 
käytöstä.

Lauri Tapio, kaljamestari:
Lauri Tapio, hallitusvirka kaljamaisteri, kotipaikka Sastamala, ikä=20, harrastukset liikunta, 
liikunnasta palautuminen, rakkorilla ajelu ja muut sekalaiset työhommat.

Aleksi Rantanen, kaljamestari:
Nimeni on Aleksi Rantanen ja olen kotoisin Raumalta. Pääaineenani on metsien ekologia ja 
käyttö, ja kurssihallituksessa toimin kaljamestarina. Harrastan metsätaitokisoja, valokuvausta, 
piirtämistä sekä kalastamista. Luonteeltani olen etenkin vähemmän tuntemassani seurassa 
hiljainen mutta tutussa seurassa välillä turhankin äänekäs.

Simo Veijonaho, kaljamestari:
Oon Simo Veijonaho, 21 vuotta. Toimin hallituksessa kaljamestarina. Pääaineeni on metsäeko-
nomia ja markkinointi. Olen kotoisin Helsingistä. Harrastuksiini kuuluu jalkapallo ja salibandy.

Miska Sauru, harrastevastaava:
Hei vaan kaikki! Olen Miska Sauru ja toimin kurssin harrastevastaavana yhdessä Karen kans-
sa. Opiskelen metsäekonomiaa ja markkinointia ja olen kotoisin rakkaasta pääkaupungistamme 
Helsingistä. Vapaa-ajalla tulee harrastettua aktiivisesti erilaisia urheilujuttuja. Kesällä pelailen 
pääosin tennistä ja golfia, talvella enimmäkseen jääkiekkoa. Pyritään järkkäilemään kurssilaisille 
jotain jännää tekemistä urheilusta vähemmän sporttisiin menoihin. Infotaan sitten mahdollisista 
super-tapahtumista myös vanhemmille vuosikursseille!

Kare Haaparinne, harrastevastaava:
Moro! Oon Kare, 21 vuotta, ja ensimmäisen vuoden opiskelija, toimin myös K-104 kurssihallituk-
sessa harrastevastaavana. Harrastuksina sähly ja punttisali. Talvella on kiva neppaa lätkää. Olen 
aina iloinen opiskelija. Siin tais olla kaikki oleelline. Nähään!

Lisäksi hallitukseen kuuluu fuksiedustaja Fredrik Dahlström
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K-104 KURSSIHALLITUS



PK-KERHO
Puukaupallinen kerho Strasbourgissa
Puukaupallisen kerhon perinteen mukaan joka toinen vuosi suunnataan excu ulkomaille. 
Tänä vuonna kohteeksi valikoitui Keski-Euroopan sydämessä sijaitseva Strasbourg. 
Lämmin kiitos kaikille osallistujille ikimuistoisesta reissusta! Ensi vuonna jälleen vuorossa 
kotimaan excu...

Valokuvat: Johannes Äärilä
Piirros: Iida Viholainen

Ryhmätöiden tekoa Suomen 

Metsäyhdistyksen workshopissa



Koko PK-Kerhon Strasbourgin excun retkikunta Euroopan 
parlamentin sisäpihalla

Herrasmiehet PK-Kerhon tarjoamalla excun päätösillallisella



KUUSIKAUPPAA

Metsäylioppilaiden Kuusikauppa 
on perinteisesti metsäylioppi-
laiden kolmannen vuosikurssin 
opiskelijoiden perustama yritys. 

Kuusikaupan tehtävänä on jälleenmyydä 
joulukuusia, kuusiköynnöstä ja muita oheis-
tarvikkeita ja palveluita pääkaupunkiseudun 
yrityksille ja yhteisöille, sekä luoda ja ylläpitää 
metsäylioppilaiden hyvää mainetta. Kuusi-
kauppa on perinteisesti toimittanut joulu-
kuusen tasavallan presidentille yhteistyössä 
Metsäylioppilaat Ry:n kanssa. Kuusikauppa 
työllistää syksyn mittaan metsäylioppilaita aina 
joulunalusviikon torimyynteihin asti.

Mistä Kuusikauppa koostuu?

Metsäylioppilaiden Kuusikauppa koostuu 
noin viiden, kuuden henkilön ryhmästä, jotka 
perustavat yrityksen ja kantavat taloudellisen 
riskin sekä mukana tulevan vastuun. Johto-
ryhmä on perinteisesti jakautunut hankinta-
tiimiin ja markkinointitiimiin. Hankintatiimis-
sä on ollut yleensä kaksi toimijaa ja markkinoin-
nissa loput. Käytännössä markkinointipuolella 
huolehditaan syystalvella asiakkaiden hankin-
nasta ja toiminnan suunnittelusta. Hankinta-
puoli taas tutkii kuusitarjonnan ja neuvottelee 
hankintasopimukset kuusenkasvattajien kans-
sa arvioidun myyntimenekin ja tavoitteiden 
mukaan. Tavallisen hankinta/markkinointi-
jaon lisäksi vastuualueita jaetaan yksilöllisesti, 
näitä alueita ovat esimerkiksi kirjanpidosta 
huolehtiminen, kuorma- ja pakettiautojen et-
siminen ja vuokraaminen, toimitusten suunnit-
telu ja logistiikka sekä lisätyövoiman palkkaus. 
Työmäärä marras-joulukuulle on kuitenkin 
niin suuri, että työjakoja ei aina ehditä noudat-
taa. Työtä tulevan kuusikauppiaan ei siis kan-
nata pelätä.

Kuinka suuri porukka voi lähteä vetämään 
Kuusikauppaa?

Johtoryhmien koot ovat vaihdelleet vuosien 
saatossa.  Vetäjätiimin koko on vaihdellut 
neljästä viiteen opiskelijaan, ja vuonna 2010 
johtoryhmässä oli ensi kertaa kuusi henkilöä. 
Johtoryhmän koko on vuosittain kasvanut 
yhdessä toiminnan laajuuden kanssa. Tästä 
kannattaa keskustella edellisvuoden kuusikaup-
piaiden kanssa.

Mitä Metsäylioppilaiden Kuusikauppa vaatii 
toimijoiltaan?

Kuusikauppaan lähteminen ei ole leikkiä, joten 
se vaatii jokaisen osallistujan 100 %:n panoksen 
heti alusta loppuun saakka. Esimerkiksi opiske-
lut jäävät kokonaan väliin syyslukukaudelta ja 
osittain myös kolmannelta periodilta.  Kuusi-
kauppaan lähtijöiltä vaaditaan ennen kaikkea 
yrittäjyyttä, hyvää organisointi- ja tiimi-
työskentelykykyä, sekä halua kantaa vastuuta. 
Hyvät sosiaaliset taidot asiakkaiden ja kuusen-
kasvattajien kanssa toimittaessa ovat välttämät-
tömiä. Kuusikauppiaan täytyy osata käyttää 
moottorisahaa ja omistaa vähintään B-ajokort-
ti. Koska Kuusikauppa toimittaa suuria yli 
kymmenmetrisiä kuusia, täytyy BC-ajokortti 
olla vähintään kahdella. 

Milloin Kuusikauppaan lähtevän ryhmän 
nimet täytyy olla viimeistään päätetty?

Lähtökohtana on, että mitä aiemmin, sitä 
parempi. Kuusikauppaan lähtevien nimet tulisi 
olla selvillä mielellään vuotta aiemmin (toisen 
vuoden syksyllä), jolloin tulevat kuusikauppiaat 
voisivat tutustua sen vuoden meneillä olevaan 
kuusikauppaan ja saada arvokasta käytännön 
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kokemusta toiminnasta. Toki myös kantaansa 
empivät saavat mennä tutustumaan Kuusi-
kaupan toimintaan syksyllä b-talon kellarin 
toimistossa tai myöhemmin kuusitoimituksille. 

Mitä Kuusikaupasta jää käteen?

Metsäylioppilaiden Kuusikauppa on kokemuk-
sena erittäin palkitseva. Yrityksiä ei perusteta 
ihan joka viikko, joten opiskeluvaiheessa se on 
erittäin hyvä työkokemus. Lisäksi se opettaa 
käytännössä kaiken, mitä yrityksen perusta-
misvaiheesta lopettamisvaiheeseen kuuluu, sillä 
kaikki täytyy tehdä alusta lähtien itse. Vetäjien 

olisi tarkoituksena saada myös jonkinmoista 
palkkaa ahkeroinnistaan, ja sehän riippuu tie-
tenkin täysin tiimin kuusien, kuusiköynnök-
sen ja oheistuotteiden myynnistä eli palkka-
kattoa ei siis ole. Jos intoa löytyy lähteä kuusi-
kauppiaaksi, ei suotta kannata odotella vaan 
kysyä lisätietoja vanhoilta kuusikauppiailta. 
Kouluttautuminen tapahtuu edellisvuoden 
kuusikauppiaiden johdatuksella, mutta myös 
oma aloitekyky on ensisijaisen tärkeää. Jos kiin-
nostusta vain vähänkin löytyy, niin kannattaa 
lähteä tutustumaan tämän vuoden kuusi-
kauppiaiden toimintaan.

Kuusikauppiaiden HODARI-extra
Pääkaupunkiseudun hodarimestat Top-3, by Jype & Juho 

1. Malmin Neste, kehä ykkösen varrella
Mikään ei virkistä kuusikauppiasta kuten Malmin Nesteen hodari, kun tiedos-
sa on loppupäivä serbiankuusten kaatoa jossain Sammatin perukoilla. Samalla 
hoituu kuorma-auton tankkaus. Kiitämme makkaravaihtoehtoja, joita oli kolme, 
ja Viikin läheisyyttä.

2. Tammiston Gigantti, Vantaa
Se, että hodareita tarjotaan jo kodinelektroniikkaliikkeessä, kostuttaa kuusi-
kauppiaan neulasten pieksemän poskipään. Täydellinen palkinto 30 metrin 
kuusiköynnöspainin jälkeen. Kiitämme hintaa.

3. Shell Ala-Tikkurila, Kehä kolmosen varrella
Vaikka kehistä ykkönen tulee kuusikauppiaalle tutummaksi, ei ajoittainen poik-
keaminen kehä kolmosellekaan pahastuta, kun on hodaripaikka katsottuna 
valmiiksi. Kiitämme ravintolan interiööriä ja ystävällistä palvelua.

HODARIHODARIHODARIHODARIHODARIHODARIHODARI

Jyrki-Pekko Kinnunen – Kuusikauppa K101
Juho Kuukka – Kuusikauppa K101
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LAITOS HOIDOSSA
Saatko pakollista harjoitteluasi varten tukea? Saatko vaihtaa pääainetta? Millaisia kursseja laitos 
tarjoaa? Näistä ja monista muista asioista metsätieteiden laitoksella päättää laitosneuvosto.

Laitosneuvostosta kolmannes on professoreita, kolmannes muuta henkilöstöä ja kolmannes meitä 
opiskelijoita. Vuoden alussa uuden kaksivuotiskautensa laitosneuvostossa aloittavat:

Eeva Puustjärvi (MMEKO), varaedustaja (Laura Kammonen, MMEKO)
Paavo Lyytikäinen (MMVAR), varaedustaja (Jenni Kylmäaho, MMEKN)
Tony Kiuru (MMVAR), varaedustaja (Tapio Hatakka, MMEKN)
Juhani Siivonen (MMVAR), varaedustaja (Emilia Palojärvi, MMEKN)

Viime kaudella opiskelijaedustajat laitosneuvostossa ajoivat muun muassa tilastotieteiden opetuk-
sen kehittämistä. Tähtäimenä olisi siirtyminen massakursseista ainoastaan metsätieteiden opis-
kelijoille suunnattuihin pienempiin kursseihin.

Tällä alkavalla kaksivuotiskaudella aiomme vähintäänkin kyseenalaistaa laitoksella tehdyn peri-
aatepäätöksen kaikkien maisterivaiheen kurssien englanninkielisyydestä. Tulemme tiedustele-
maan opiskelijoilta e-lomakekyselyllä mielipiteitä maisterikurssien opetuskielestä.

Kertokaa meille, jos on vähänkin mieltä kaivertavia asioita tai epäkohtia laitoksella. Lupaamme 
auttaa niiden selvittämisessä ja tuoda opiskelijoiden äänen kuuluviin.

Eikä tässä vielä kaikki!

K101-kaksikko Eeva & Paavo (vara) edustaa metsäylioppilaita myös tiedekuntaneuvostossa, jossa 
päätetään vähän laitosta suuremmista asioista.

Eikä tässäkään vielä kaikki!

Eeva edustaa kaikkia tiedekunnan opiskelijoita yliopistokollegi-
ossa, jossa päätetään sitten niistä kaikkein suurimmista asioista! 

Ota yhteyttä!
eeva.k.puustjarvi@helsinki.fi
paavo.lyytikainen@helsinki.fi

tony.kiuru@helsinki.fi
juhani.siivonen@helsinki.fi
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VAIHTOVUOSI JAPANISSA, OSA 2

Pitsiä ja polemiikkia

Teksti ja kuvat: Tero Sivonen

Nousen henkilöauton ratittomalta 
vasemmalta puolelta parkkipai-
kalle pienessä Sekin kylässä Nagoyan 

pohjoisilla reunavuorilla. Olen juuri kysymässä 
ratin takaa nousevalta Ishiguro-senseiltä 
jotain, kun aivan selkäni takaa kuuluu kalah-
dus. Kaksi katanoin varustautunutta miekka-
miestä näyttää ottavan mittaa toisistaan päällään 
perinteiset historialliset vetimet. Seis hetkeksi! 
Siis nykyajan Japanissa? Parkkipaikalla? Katson 
ympärilleni ja nään kauhukseni ympärillämme 
toistakymmentä taistelevaa hahmoa. Selkäni 
takaa minua lähestyy mies transsinomaisessa 
tilassa, tyhjin silmin kädessään täydelliseksi 
teroitettu Hattorin terä. S**tana! Onneksi 
seurassani on yhden vanhimman kendon 
tyylisuunnan paikallinen ”Jefe”, ja automme 

on lastattu täyteen tuhatvuotisella taidolla 
taottuja teräaseita. Onko miekka sittenkin 
kynää mahtavampi?
   
Tänään puhutaan perinteistä: Syksy on 
Japanissa erinäisten uskonnollisten pyhien 
aikaa, ja jostain lähiseudun kylästä löytyy lähes 
joka viikonlopulle jonkinlainen ”matsuri” 
(ei sukua metsurille, vaan on shintojen 
pyhää juhlaa tarkoittava sana). Näihin rientoi-
hin länkkärin kannattaa ehdottomasti lähteä 
mukaan, sillä tiedossa saattaa olla todella 
mieleenpainuvia tilanteita (kuten nyt vaikka 
edellinen, joka siis [häröydestään huolimatta] 
on elettyä elämää). Nippon onkin oiva paikka 
perinteisiin rientoihin, sillä paikallinen 
buddhalaisen ja shintolaisen perinteen 
amalgaami luo setteihin hyvin hämmentäviä 
kiemuroita.

Ikebana herättää 
syviä ajatuksia…
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Kohta yksi: Jumalien määrä on riittävä.
Buddhalaisuus ei ole tunnettu maailman 
uskontojen keskuudessa sinä vähiten poly-
teistisenä, mutta siitä shintolaisuus ajaa ohi 
kirkkaasti kuin Tokion suburbeista tuttu 
driftausauto. Shintolaisilla on lähes kaikelle 
oma jumalansa. Yksittäisillä puilla, kivillä, 
vuorilla jne. Övereimpänä esimerkkinä mainit-
takoon WC:iden jumala, jonka olemassaolo 
on mielestäni vähintäänkin mahtavaa. Siis 
oikeasti. Miettikää. (Muistakaa siis kiittää 
seuraavalla kakkosella istuksiessanne Häntä 
puhtaasta posliini-penkistä ja toimitusta 
seuraavasta ihanasta helpotuksentunteesta.) 
No, joka tapauksessa, juhlia siis löytyy.
   

Kohta kaksi: Paikallisten tapojen eroavaisuus 
länsimaista.
   
Kohta kolme: Isäntäkansan ystävällisyys tapoja 
kunnioittavaa länsimaalaista kohtaan.
Lisäksi tunnet itsesi tervetulleeksi ja jopa 
juhlakaluksi, jos osaat vähänkään paikallista 
Härmän murretta.
   
Kohta neljä: Paikallisten viinapää.
Japanilainen bilettää harvoin, ja kun se hetki 
koittaa, on ilo ylimmillään. Lisäksi pienet 
samurait on varustettu yhdellä maailman 
huonoimmista alkoholitoleransseista, joten he 
juopuvat yleensä jo ekasta tuopista paikallista 
kakkosolutta, rupeavat hyvin tuttavallisiksi ja 
tarjoavat sinulle lopulta koko illan.

   Vinkkejä illanviettoon ja täydellisiä fraaseja paikalliseen ”Male bondingiin”:

1. Mene diskoteekin sijasta paikalliseen izakayaan. Tilaa iso tuoppi (1 litra) Asahi Super Dry:tä 
(paras paikallinen) ja ala kiskoa. ”Ookii nama hitozu, onegaishimas.” (Olet paikan coolein tyyppi, 
koska paikalliset vetävät vain pikkutuoppeja, ja saat pian uteliaisuuden heräämään.)

2. Muista huutaa ensi puraisun jälkeen ilmoille pitkä ja helpottunut huuto. ”KIIAAAAAAHH!!!” 
Se on paikallinen tapa. (Kielii pitkän ja stressaavan työputken hetkellisestä päättymisestä.)

Ruuhka-aikaan tunnelma saattaa 
joskus hieman kiristyä Japanissa
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3. Anna isäntäväen neuvoa sinua pikkuisten lihalautasten tilaamisessa. Ne ovat izakayan erikoisuus.

4. Keskustelun aiheita ja teasereitä paikallisille.
 • Kerro mistä olet. (Alkuperämaasi on tuntematon ja ”Cool”. ”Kakkoii.”)
 • Kerro kuinka kylmää talvella on. (Olet Cool. ”Kakkoii.”)
 • Kehu Nipponia ja sano, että olette kuin sukulaiskansa. (Ne tykkää. Olet Cool. ”Kakkoii.”)
 • Kerro revontulista. (Paikallisille niiden näkeminen on suurin onni, jonka voi   
    elämässä saavuttaa. Jos olet nähnyt niitä, olet ”siis NIIN COOL”. ”Metsa kakkoii.”)
 • Kerro suomalaisista naisista. (Vaaleus on valttia heterogeenisen paikallisväestön   
    keskuudessa. ”Onnatatsi wa kimpatsu, oppai ga ookii.” Tämän lauseen seurauksena 
    puutarhafilistien hengitys muuttuu raskaaksi, ja heidän lukulasinsa huurtuvat kuumien  
    mielikuvien tahdittamina.)
 • HUOM: Älä puhu Japanin oudoista seksuaalikäsityksistä, masokistisesta itsekurista tai  
    shibarin hienouksista. (Joissain asioissa Miyagit tykkäävät vetäytyä itseensä.)

5. Varro, että isäntäväki pääsee vauhtiin, ja kustanna loppu ilta heillä.

6. Muista kiittää kaksin kerroin heitä seuraavana päivänä heidän ylettömästä ystävällisyydestään. 
Japanilaisille treattaaminen on kunnia-asia, joten sinun ei tarvitse tuntea morkkista, mutta 
kiittämällä pelastat heebojen päivän, ja he pääsevät tuntemaan kansallisylpeyttä.

Jaa. Ai miksikö en puhu naisista, siellä ky-
sellään. No, muutama sananen heistäkin on kai 
paikallaan. Vaikka saarivaltion ”tavara” onkin 
maailmankuulua (luultavasti siksi, että pai-
kalliset naiset eivät ilmeisestikään – jonkin 
käsittämättömän vääryyden takia – omista 
rasvasoluja), Japanissa avioliitot ja seuruste-
lut sovitaan osittain vanhempien kanssa. Näin 
ollen paras tapa päästä katsomaan koulu-
tyttöjen hameen alle onkin – metron liuku-
portaiden lisäksi – perheenisään tutustuminen 
paikallisessa juottolassa. Ensitreffeillä kannat-
taa kertoa, että Muumit ovat Suomesta ja että 
suomalaiset omistavat paljon kotieläimiä. Japa-
nialaisten naisten mielestä kaikki sen tapainen 
on vaan  ”Niin kauhean söpöä ja ihanaa” 
”Hontooni kawaii!”. Lisäksi kannattaa jälleen 
mainita ne revontulet. Tytön posket punastuvat 
ja peli on voitettu.
   

Ja jottei MYOn feministisiipi laittaisi reportte-
ria tämän jutun sävyn takia kotiarestiin, mainit-
takoon tasa-arvon nimissä, että kyllä kaikki 
länsimaalaiset ovat täällä haluttua tavaraa. 
Niin tytöt kuin pojatkin. Niin että kyllä täältä 
varmasti lohkeaa myös se 13 sentillä * (mean 
value) ja perhepatrioottisella asenteella 
varustettu ”Sarariiman” kotia rakentamaan.

Bilehileen perusoppimäärä 
japanilaiselle klubille

JOULUHUUTO 2011            25

* Toim. huom.: Ai noinko iso?



KYSYMYSPALSTA
Hei Antero! 

Olen ystävättärieni kanssa jo monena jouluna 
miettinyt sen Oikean Kunnon Lanttulaatikon 
ohjetta. Vaikka mitä poppakonsteja olemme 
yrittäneet, emme ole saaneet lanttulaatikosta 
sellaista kuin lapsuudessa. Löytyisikö sinulta 
vastausta ongelmaamme, eli siis lanttulaatikon 
ohjetta?

t. Neuvottomat Martat

Heipä hei!

Joulu on siis tekemisen aikaa, ja ihmisen mie-
li halajaa tekemään jotain. Ihmiset neulovat, 
leipovat, rakentavat piparkakkutaloja ja lanttu-
laatikoita. Onneksenne myös minun arki-iltani 
täyttyvät kyseisistä askareista näin joulun alla, 
ja löytyypä minulta ohjekin lanttulaatikkoa 
varten!

Lanttulaatikon tekeminenhän on verrattain 
helppoa. Tarvitaan vain rutkasti lanttuja ja 
käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Laatikon 
koko on ratkaiseva tekijä niin lanttujen kuin 
ajankäytönkin suhteen, joten se kannattaa miet-
tiä tarkkaan. Kannattaakin siis aloittaa sillä, että 
kysyy itseltä, kuinka suuren laatikon tarvitsee.

Kun laatikon koko on ratkaistu, ei muuta kuin 
hommiin! Lanttuja kannattaa varata paljon, 
sillä ne ovat monesti erikokoisia ja -muotoisia, 
joten mitään yleispätevää ohjetta en voi antaa. 
Itse olen yleensä tehnyt melko pienen laatikon 
ja käyttänyt pari kiloa lanttuja. Hyvä visio on 
kuitenkin tärkeämpi kuin lanttujen määrä, ja 
itse yleensä teenkin piirustukset ennen kuin 
aloitan varsinaisen laatikon tekemisen. Alkuun 
kannattaa harjoitella yksinkertaisilla laatikoilla, 

pienemmillä ja säännöllisemmän muotoisilla. 
Olen nähnyt eksperttien tekevän jopa taolai-
sen temppelin näköisiä lanttulaatikoita, mutta 
Teidän ei kannata heti sellaiseen tähdätä.

Hyvä sidosaine on myös tärkeä, liimana voi-
daan käyttää mm. sulaa sokeria kuten pipar-
kakkutalossa, jos haluaa ympäristöystävällisen 
vaihtoehdon. Toinen vaihtoehto on käyttää 
teollisia liimoja, jotka kyllä pitävät mutta eivät 
ole niin hyvännäköisiä tai -hajuisia. Jos oikein 
haluaa juureksia käyttää, voi myös kokeilla 
perunaliimaa!

Kun lantut ja liima on hommattu ja piirustuk-
set piirrelty, voidaan ruveta rakennushommiin. 
Kannattaa aloittaa pohjasta ja liimailla lanttuja 
toisiinsa kiinni. Puukolla voi hieman auttaa, jos 
saumat eivät meinaa kohdata. Laatikon seiniä 
tehdessä kannattaa käyttää erilaisia tukiratkai-
suja, jotta seinät eivät kaatuisi päälle. Monet 
käyttävät tiilimuurauksesta tuttua tyyliä, mutta 
koska laatikko on sinun, on muuraustyylikin 
vapaa. Jotkut myös tekevät vielä kannen-
kin laatikkoon, mutta itse pidän avonaisesta 
laatikosta enemmän, sillä silloin siihen voi 
laittaa jotain nättiä koristeeksi! Esimerkiksi 
olkilyhteet lanttulaatikossa ovat mukavan 
jouluisia. Toivottavasti näillä ohjeilla laatikon 
teko onnistuu! 

- Antero
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Hoi Antsa!

Kun tässä nyt tämä pikkujoulukausikin lähestyy, 
niin mitenköhän siitä parhaiten selviäisi? Viime 
vuosina meno on ollut hurjaa ja kuositus nou-
dattanut suositusta. Kaipaisin hieman neuvoja 
siihen, miten tämän parin viikon pöhnäputken 
saisi hieman kirkkaammaksi ja oman käytöksen 
kontrolliin, jottei joka ilta tarvitsisi juoda muis-
tia pois, jottei muistaisi hölmöilyitä. 

t. Kauhulla pikkujouluja odottava

No heipä hei!

Pikkujouluthan ovat juhlista mitä parhaimmat, 
sillä silloin sattuu ja tapahtuu! Niihin kannattaa 
kuitenkin ruveta valmistautumaan jo hyvissä 
ajoin, sillä muuten voi käydä köpelösti. Eihän 
maratoniakaan juosta treenaamatta. Hyvä 
peruskuntokausi on siis oleellinen, sen voi 
hyvin aloittaa syyskuussa erilaisista fuksi-
bileistä. Yleensä niissä viina virtaa kohtuu-
hintaan, joten näillä voi hieman totuttaa kehoa 
tuleviin rasituksiin. Pohjakuntoa voi sitten 
rakennella erilaisten saunailtojen ja excursi-
oiden kautta. Ylikuntoa täytyy kuitenkin varoa! 

Tässä lajissa ylikunto voi olla kohtalokas, joten 
liikaakaan ei saa treenata, max. kolme kertaa 
viikossa. Kun hyvä peruskuntokausi on takana, 
voidaan aloittaa ns. HIIT-treenaus eli korkean 
intensiteetin intervallitreenaus. Tämä on pa-
rasta suorittaa kotona yksin valitsemasi viinan 
kanssa ja tintata paljon ja nopeasti. Huonon 
olon ja väsyn yllättäessä koti on turvallisin 
paikka tällaiseen treenaamiseen. 

Kun pohjakunto on kunnossa ja intervalli-
harjoituksen kautta maksimisuorituskykyä 
on saatu parannettua, voidaan siirtyä her-
kistelemään ja viimeistelemään kunto. Tähän 
tarkoitukseen Hirvi- ja taimijuhlat ovat hyvä 
tilaisuus, sillä ne ovat lähellä pikkujoulu-
kautta, ja niissä on meininki hieman kuin 
pikkujouluissa, tonttulakit vain puuttuvat, 
mutta ne korvaavat lähes yhtä höpsönnäköiset 
liivit. Hirvi- ja taimijuhlat ovat siis ikään kuin 
kenraaliharjoitukset pikkujouluja varten, joten 
jos kuntosi tuntuu niissä pettävän, on tree-
naamista syytä jatkaa.

Koska juominen ei ole ainoa asia, mitä 
pikkujouluissa tehdään, vaan siellä myös 
monesti syödään ja jaetaan piparia, kannattaa 
näihinkin seikkoihin kiinnittää huomiota. 
Piparinhimo kannattaa tyydyttää jo hyvissä 
ajoin ennen pikkujouluja, jottei aamulla 
tarvitsisi herätä morkkikseen. Pipari on saat-
tanut monta miestä pulaan, joten tätä suden-
kuoppaa kannattaa visusti varoa! Piparia voi 
parhaassa tapauksessa saada myös omassa keit-
tiössä, joten piparin takia ei pikkujouluihin 
kannata lähteä, tosin on sekin mahdollista.

- Antero

Piirrokset: Suvi Leskinen
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TOIMITUSKUNTA TESTAA
Tutkimusmatka luonnontieteen ihmeelliseen maailmaan

Hirvi- ja taimijuhlien jälkeinen päivä on 
aina hyvä valinta toimituskunnan testai-
lujen ajankohdaksi! Tällä kertaa kävi niin 
ikävästi, että yhdeksänhenkinen toimitus-
kuntamme kutistui loppumetreillä kolmas-
osaan. Toisilla olivat tekosyinä luennot, 
toisilla “väsymys” tai “kiire” ja lopuilla 
krapula. Urhealla kolmanneksella näistä 
viimeinen ei tosin ollut este eikä edes 
hidaste. Yhtä kaikki, toimituskunnan kolme 
kovinta marssi mieli virkeänä (?!?) kohti 
uutta testausta.  Edellisenä päivänä oli 
tutustuttu hirveen, joten nyt oli siis hyvä 
tilaisuus tutustua samaan syssyyn muu-
hunkin faunaan! Mikäpä siis mielenkiin-
toisempaa kuin luonnontieteellinen museo.

Testausajankohdan valintaan oli tietenkin 
vaikuttanut myös taloudelliset tekijät, koska 
museoon oli kyseisenä ajankohtana 
ilmainen sisäänpääsy. Samaan hintaan pääsi 
uloskin, mikä vain entisestään lisäsi 
janoamme päästä tutkimaan luonnon 
salaisuuksia. Ikään kuin kaksi kärpästä yh-
dellä iskulla siis. 

Ensin tutkimme vuoden luontokuvia. Ne 
olivat hyvin vaikuttavia, ja kuvien joukos-
sa oli monia metsäläisen mieltä lämmit-
täviä otoksia. On se metsä kaunis! Jossain 
vaiheessa huomasimme, että terävät kuvat 

Köyhän miehen (ja naisen) safari
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ja eilisen jäljiltä vähän vähemmän terävät 
päämme saivat aikaan huonoja yhteisvaiku-
tuksia. Oli siis siirryttävä eteenpäin.

Apinahuoneessa tunsimme olevamme ko-
tona. Vaikka toimituskunnan omat pikku 
laiskiaiset eivät olleet paikalla, niin kyllä 
sieltä löytyi orankia jokaiseen makuun. 
Kuuluisaa median hehkuttamaa ja Kork-
easaaren vetonaulaa vaippapaviaania aka 
punap****paviaania ei museosta kuiten-
kaan toimituskunnan suruksi löytynyt. 

Mieleenpainuvin hetki oli kohtaaminen 
pussikissanorsun tai bussolikissapossun tai 
pussipossukissan kanssa. Toimituskunnan 
paikalla olleesta harvalukuisesta joukosta 
ainakin 33 % ei varmaan koskaan opi eläi-
men oikeaa nimeä.

Aika kului kuin siivillä, ja yllättäen meitä 
jo oltiin häätämässä pois museosta. Havah-
duimme tietoisuuteen siitä, että kuin 
huomaamatta päänsärky ja janontunne 
olivat hellittäneet. Toimituskunta siis 
suosittelee luonnontieteellistä museota 
lämpimästi kaikille eläimellisille ihmisille – 
erityisesti Hirvi- ja taimijuhlien jälkeen. 

Teksti: PL & TL
Valokuvat ja piirros: Suvi Leskinen
Piirros: pussikissanorsu/tiikeripossunorsu/?

Iso otus taisi vähän pelottaa Paavoa
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JAHTIVOUDIN RUOKAVINKIT
Fileetä uunissa

Tänään kokkaamme hieman helpomman ruuan, pistetään fileetä uuniin. Helppoahan 
se ei tietenkään ole, eihän silloin tarvitsisi ohjetta kertoa. Ruoka kuitenkin on maittavaa, 
joten kannattaa yrittää ainakin. Maittavaa se on juuri hirven takia, ja mikäli mahdollista, 
Hyytiälän hirven. Tänä vuonnahan Hyytiälän hirvestä on ollut paljon kysyntää, vaikkakin 
tarjonta on toistaiseksi ollut erittäin heikkoa. Kaikkeen kysyntään ei siis ole voitu vastata, 
mutta toivottavasti jatkossakin kysyntää on, sillä hirvethän vain kasvavat, kun niitä ei 
ammuta. Ja kasvaneet hirvet ovat isompia ja niitä on enemmän...

Siis töihin:

Ota pala fileetä (joko jäisenä tai sulana).
Ota pullo tummaa olutta.
Ota mausteita (pippuria, basilikaa ja rakuunaa).
Ota suolaa.

Sekoita ainekset keskenään, tai ainakin kaada 
olut lihan päälle ja laita mausteet sekä suola 
sekaan. Anna marinoitua päivä kaksi. Kääntele 
ajoittain lihaa, sanotaan aamuin illoin. 
Lopulta kun haluat syödä lihan, laita kerros foliota päälle, tökkää lihalämpömittari kiinni 
ja asettele uuniin vuoalle. Uuni kannattaa laittaa päälle, noin 125 °C:een. Anna lihan olla 
uunissa, kunnes mittari näyttää sisälämmöksi 80 astetta. Tähän menee lihan koosta 
riippuen 2–4  tuntia.

Kun liha on uunissa, nautiskele olutta ja pistä perunat kiehumaan. Voit samalla myös 
tehdä kastikkeen lihalle. Kastikkeen reseptejä on internetti täynnä, etsi sieltä mieleinen. 
Yksi kuitenkin tässä:

Laita marinadia kattilaan, suurusta ja lisää kermaa sekaan. Kannattaa maistaa ennen 
tarjoilua ja tehdä sopivat lisäykset.

Hyviä ruokahetkiä toivottaa,
jahtivoutinne Olli Muhonen

Toim. huom.: Kirjoituksen laatimisen jälkeen jahtivoudin ennustus hirvien kasvamisesta ja 
määrän lisääntymisestä kävi toteen.
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MYO VUOKRAA
Pakettiauto
Toyota Hiace

Ota yhteyttä ry:n varapuheenjohtajaan

Suurteltta

Pohja 500 x 600 cm
Laitakorkeus 175 cm
Keskisalot 320 cm 
 
Seinät nostettavissa ylös
Pressu maata vasten 
 
Ota yhteyttä ry:n fuksivastaavaan

Kysy lisää!
Voit ottaa yhteyttä myös muihin hallituslaisiin tai lähettää kysymyksen osoitteeseen 
metsaylioppilaat@helsinki.fi

Telttakuva: Antti Hirsaho, pakun kuva: Juhani Siivonen, 
piirrokset: Suvi Leskinen.
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TIEDOTTAJAN PALSTA

Keväällä 2012 luvassa muun muassa:

Fuksikurssin ystävänpäiväbileet (tai muut teemabileet)
 

Räkä poskella -hiihdot Joensuussa (helmikuu)
 

Laskiaisrieha Tähtitorninmäellä (helmikuu)
  

MYOn vuosijuhlat (helmi-maaliskuu)
 

Viikki GP
  

Helsinginkadun appro (huhtikuu) 

Hauskaa joulua!

T. Laura

Piirros: Iida Viholainen


