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Pääkirjoitus

Veri vetää Viikkiin
Viikki lienee Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston kampuksista villein. Parin
viikon sisään yksi farmasian tutkija
kuoli, ja kaksi pidätettiin huumeiden
anastamisesta.

Näin kevään kynnyksellä kaikki on jo
sanottu. Yritimme silti sanoa tässäkin
lehdessä vielä jotain, koska se kuuluu
lehtimedian konventiohin. Hevonen
söi oman päänsä, mitä poni tekisi?

Tutkimuskäytössä olleiden huumeiden.

Forstihuuto toivottaa lukijoilleen
lämmintä kesää, muistakaa juoda!
Mieluummin liikaa kuin liian vähän!

Keinot, jotka megaLSD:n empiirisen
tutkimisen mahdollisuutta kovemmin
vetävät luovaa ja avomielistä nuorisoa
alalle, ovat harvat. Moni edellämainitunlainen hakija tietänee jo pääaineensakin valmiiksi, jolloin opintojen pitäisi edetä huikealla spiidillä.
Kenties pieni vaaramarkkinointi tekisi hyvää tällekin laitokselle. Materiaalia
PR-päristelijöille olisi yllin kyllin: kaikki
moottorisahoihin liittyvä, enttien kosto
ja tropiikin kaimaanit ovat kaikki meille
metsäläisille ihan tavallista arkea, mutta
ylioppineille keskivertokuolevaisille jotain äärettömän mageeta.
Ai niin, vappu, vappen. Tää tais olla se
juttu, josta joka kevät kiistellään että
ketä se loukkaa ja miksi se kielletään.
On myös suht todennäköistä, että tähän
kuului se lahjojen anto ja rasvaisen kanssanisäkkään ahminta. Varmaan on joku
sotilasparaati ja kättelytilaisuuskin jossain.
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Puheenjohtajan palsta

Onksulla kesätöitä?
Kuinka moni vastaa kyllä? Omaan kuulemaani perustuen ei kovin moni. Ainakaan
niitä niin sanottuja oman alan töitä, tai ainakin paikat ovat olleet melko kiven alla.
Eräällä Etiikka ja vastuullisuus-kurssin luennolla vierasluennoitsija kysyi kuinka
moni meistä on ollut töissä tai on menossa töihin suureen metsäteollisuusyritykseen. Ajatuksena kai oli, oliko joku jättänyt menemättä yritykseen, sen eettisesti kyseenalaisen toiminnan takia.
Kaksi erillisvalinnan kautta tullutta opiskelijaa nostivat käden. Sali oli täynnä metsätieteiden opiskelijoita. Tämä tulos tuskin johtui metsäläisten etiikkaan liittyvästä
boikotista.
Me kaikki tiedämme miten töitä haetaan. Hoida kuntoon hakemukset, CV, suosittelijat. Mutta kuinka niitä töitä oikeasti saadaan? Onko vikaa meissä opiskelijoissa,
opintojen sisällössä, tutkintomme maineessa, vai onko syynä vain heikko taloudellinen tilanne? Kun opiskelijat miettivät näillä hetkillä pitkän ja painavan opiskelukevään päättymistä ja suuntaavat kesälaitumille töiden kanssa tai ilman, ainejärjestö
on askeleen edellä ja on suunnannut katseet jo syksyyn. Silloin järjestämme yhdessä
Metsänhoitajaliiton kanssa Urafoorumin, ja mahdollisesti lisänä uutta ohjelmaa aiheeseen liittyen myös Viikissä. Ideana on tavata työnantajia ja oppia todella vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tarkoituksena on jelppiä kaikkia yhdistyksen jäseniä
näissä tärkeissä kysymyksissä ja tehdä jonkinlainen ryhtiliike tähän
ongelmaanliittyen!
Hyvää kesää forstit!
Ella
P.S. Ja te, jotka ootte töissä, älkää unohtako
kesäjuhlintaa 4.7.
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Metsänhoitajaliiton palsta

ZETORIN
VETO
22-vuotta sitten tapahtui merkittäviä, enkä
yllättäen viittaakaan omahyväisesti omaan
syntymääni. Samaan aikaan kun allekirjoittanut potki keskoskaapin seiniä lanseerattiin
MMYLin toimesta Zetorin vedon perinne.
Vapun kunniaksi haastattelin toteutuksessa mukana olleita tapahtuman ensimetreistä. Karri Ollila muisteli lämmöllä ajelua ympäri Helsingin keskustaa
klassisen Zetor 25:n päpätyksen tahdissa.
Tavoitteena ajelulla oli saada tapahtumalle
näkyvyyttä. Ensimmäisellä kerralla tapahtumapaikkana oli, ei niinkään vaatimattomasti,
Rautatientori ja paikalla oli yhden sijasta
kaksi traktoria. Traktorit asetettiin rintarinnan ja nopeammin maaliviivan ylittänyt joukkue pääsi jatkoon. Tuohon aikaan
Zetorin veto oli siis näyttävän vauhdikasta.
Tapahtumaa edeltävänä vuonna oli perustettu ravintola Zetor, jonka henkilökunnasta koottiin myös yksi joukkue kilpailemaan. Kaiken kaikkiaan joukkueita
oli kymmenkunta ja haluttua näkyvyyttäkin saatiin. Tapahtuma pääsi iltauutisiin.

Vapun perinteisiin MMYL:n opiskelijoilla
kuului tuohon aikaan paitsi Zetorin veto ja
Mantan lakitus myös kokoontuminen Eino
Leinon patsaalle runoja lausumaan. Eivät
runot kuulemma kummoisia olleet, mutta
hauskaa pidettiin siinä, missä nykyäänkin.
Metsänhoitajaliitto ja Agronomiliitto ovat
olleet osa MMYL:n tapahtumaa seitsemän
vuotta. Perinteiden mukaisesti myös tänä
vuonna on tarjolla siideriä ja munkkeja 300
ensimmäiselle liittojen jäsenelle. Metsänhoitajaliiton jäseneksi liittyvä saa teltalla loppuvuoden jäsenyyden ilmaiseksi. Suosittelen
osallistumaan hienoon perinteeseen näyttämällä metsäläisten voiman vetämällä Zetoria
tai kavereita kannustamalla. Nähdään teltalla!
Satulotta
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Samoista ongelmista kärsittiin silloin
kuin nytkin. Jarno Kämäräinen muistelee traktoria vetäneelle naiselle lainaamiaan hanskoja, jotka katosivat sille tielleen. Hän ei ole kuitenkaan pahoillaan.
Nykyisin tämä nainen on hänen vaimonsa.
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Metsäteollisuusretkeily
Itä-Suomessa
teksti&kuvat Anni-Sofia Hoppi

Happy Hour
Uittoyhdistys, Suomen metsämuseo
Lusto, Metsä Wood Kertopuutehdas, Stora Enson Imatran tehtaiden puunhankinta, Kymin Voima
Oy ja Stora Enson kartonkitehdas.

Ensimmäisenä päivänä lähdimme
liikkeelle Askolassa sijaitsevan Hakevuori Oy:n terminaalivaraston
kautta. Emme kuitenkaan päässeet
pitkän välimatkan vuoksi tutustumaan maastokohteeseen ollenkaan,
minkä vuoksi saimme pitää ruhtinaalisen kahden tunnin lounastauon. Tämän jälkeen suuntasimme
Mäntyharjun kautta lopulta MikkeMaaliskuun puolessa välissä koitti liin yöpymään hotelli Uusikuuhun.
jo legendaariseksi muodostuneen Mikkelin yöelämä ei näyttänyt meilmetsäteollisuus- ja työmaaretkeilyn le parhaita puoliaan, ja taisimmekin
(-juopottelun) aika. Retki kesti yh- olla Amarillossa ainoat asiakkaat.
teensä neljä päivää, ja vierailukoh- Mikkelin Appro olisi tietysti järjesteiden lista oli monipuolinen: Ha- tetty seuraavana päivänä - kenties
kevuori Oy, Veisto Oy, Järvi-Suomen opettajat olivat tästä tietoisia, ei-
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vätkä uskaltaneet ottaa riskiä. Paperilta maistuvien purilaisten jälkeen retkeilyryhmämme suuntasi
nukkumaan jo ennen puolta yötä.
Melko rauhallinen (ja säälittävä?)
aloitus siis kokonaisuudessaan.

Näkymiä 80 metrin korkeudesta

kotitalous- ja lastentarhanopettajaksi opiskelevat nuoret naiset (ja
muutama mies). Pubissa järjestettiin myös visa, jonka metsäläisten
tiimi 104.99 tietysti ylivoimaisesti voitti. Pubista suuntasimme
hotellin viereiseen baariin, ja osa
Keskiviikkona jouduimme jälleen opettajaopiskelijoista pysyi edelmuuttamaan suunnitelmia, sil- leen matkassa mukana. Baarislä emme päässeet tutustumaan sa raikasi karaoke, ja yhteen asti
Uittoyhdistyksen telakalle, vaan kestäneen happy hourin ansiosta
katselimme kuvia ja videoita si- pöytä ei ehtinyt tyhjentyä välissätiloissa. Metsämuseossa vierai- sä lainkaan. Villin huhun mukaan
lun jälkeen suuntasimme yöksi erään retkeilijän ilta venähti niin
Savonlinnaan. Hotellimme sijaitsi pitkäksi, että hän saapui hotelmukavasti baarin vieressä, mikä lin aamupalalle suoraan taksilla.
saattoikin aiheuttaa illan venymisen pikkutunneille asti. Ilta lähti Railakkaan keskiviikon jälkeen
loistokkaasti käyntiin paikalli- suuntasimme tutustumaan Metsesta pubista, jossa miesvaltaista sä Groupin kertopuutehtaaseen.
ryhmäämme ilostuttivat käsityö-, Opettajien yllätykseksi pääsimme
VAPPUHUUTO 2/2014								

7

lähtemään aikataulussa, ja kaikki olivat melko hyvinvoivia koko päivän
ajan. Viimeisetkin väsymyksen rippeet hävisivät, kun pääsimme nauttimaan Sodexo-tyyppistä lounasta
Stora Enson herrasmiesklubille. Alkuruoan jälkeen olo oli jo melko tukala, mutta kolmen ruokalajin pääruokaa ei kuitenkaan voinut jättää
välistä. Palvelu toimi myös hyvin,
sillä lautasia kerättiin pöydistä sitä
mukaa pois, kun ne tyhjenivät. Stora
Enson Imatran tehtailla pääsimme
ihailemaan maisemia yli 80 metrin korkeudesta, eikä kuvaustakaan
kielletty. Torstai-ilta kului melkoisen
rauhallisissa merkeissä, mihin saattoi vaikuttaa yöpymispaikkakunta
Kuusankoski jonkin verran. Saimme

Kyllä venäläiset osaa!

nauttia paikallisessa ravintola Rossossa jälleen kerran S-ryhmän tarjoamasta yksityispalvelusta, kun olimme illan viimeiset ja ainoat asiakkaat.

Kaiken kaikkiaan vastaanotto vierailukohteissa oli hyvä, ja lähes jokaisessa kohteessa oli tarjolla jonkin
sortin kahvit vierailun yhteydessä.
Korruptiolahjoista paras taisi tänä
vuonna olla Veisto Oy:n tyylikäs harmaa pipo, mutta hyvänä kakkosena tulivat Stora Enson kartonkitehtaan tarjoamat salmiakkipastillit.
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MYO ry:n uusi esimies:
Outi Orenius
Koonnut: Laura Kammonen

Metsäylioppilaat
ry
on
saanut
Outi Oreniuksesta uuden esimiehen Mika Rekolan lusittua pestissä
ansiokkaasti kolme vuotta. Mutta kuka
tämä Outi oikein on? FH otti selvää:
Kuka olet, mitä teet täällä?
Outi Orenius, opintoasiainsuunnittelija. Koordinoin lähinnä englanninkielistä maisteriohjelmaa, mutta teen laitoksella vähän sitä sun
tätä. Minut löytää B-talon kolmannesta kerroksesta, huoneesta 342.
Mikä koulutus ja kurssi?
Metsänhoitaja kurssia 93. Pääaineeni oli metsäekologia, mutta olin erittäin kiinnostunut kansainvälisestä
metsäpolitiikasta. Opiskelijavoimin
aikoinaan järjestimme International
Forest Policy -kurssin, joka iloksem-

me on jäänyt etusohjelmaan. Opiskeluaikana tuli koordinoitua myös mm.
pari Helsinki Summer Schoolin kurssia
samasta aiheesta, ja jotenkin luontevasti jatkoin sitä koordinointia nykyisessä työtehtävässäni vuonna 2007.
Mitä puuhailet vapaa-ajalla?
Parasta vapaa-ajalla ovat rauhalliset
viikonloppuaamut. Niitä osaa arvostaa erityisesti nyt, kun vielä aika hiljattain piti joka aamu ponkaista puuronkeittoon viimeistään klo 7 aamulla.
Talvisin käyn vähän puoliteholla, ja
suurimmat saavutukseni vapaa-ajalla
ovat satunnaiset käynnit joogatun-
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nilla ja sitäkin harvinaisemmat leffaillat kavereiden tai miehen kanssa. Kesällä minusta
kuoriutuu innokas puutarhuri, ja saan toteuttaa itseäni vuonna 2011 hankitulla siirtolapuutarhapalstalla. Metsään pitää tietenkin päästä
välillä akkuja lataamaan ja syksyisin pakastinta täyttelemään.
Mitkä ovat esimiehen tehtävät?
Sääntöjen mukaan ”Esimiehen
tehtävänä on toimia yhdistyksen ja Helsingin yliopiston välisenä yhdysmiehenä.” Lisäksi
voimme
MYO:n
hallituksen ja henkilökunnan kanssa varmasti sopia muista
tehtävistä tarpeen mukaan.
Mitä odotat esimieheydeltä?
Odotan hyvää ja hauskaa yhteistyötä metsäylioppilaiden kanssa.
Toivon, että onnistuisin integroimaan kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoita paremmin
toimintaan. Olisi hienoa, jos yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa saisimme luotua
Metsätieteiden laitoksen, joka
olisi entistäkin kannustavampi ja
innostavampi oppimisymäristö.
Pitäisin hienona saavutuksena
sitä, jos saisin opiskelijat vielä
aktiivisemmin mukaan opetuksen kehitykseen. Hyvä alku on
opiskelijoiden selvitys opintojen
päällekkäisyydestä. Kurssipalautteen antaminen esimerkiksi on helppo keino vaikuttaa.
Palautteet eivät mene mappiin ö, vaan niitä
odotetaan ja niitä käytetään kurssien kehittämiseen. Teemme laitoksella parhaamme sen
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eteen, että opinnot olisivat ajan tasalla,
mielekkäitä ja palvelisivat opiskelijoiden
työllistymistä mahdollisimman hyvin.
Millaisissa asioissa riviopiskelija voisi
ottaa yhteyttä sinuun esimiehenä?
Minuun voi olla yhteydessä ihan kuka
vain suoraan tai hallituksen välityksellä. Minua kiinnostavat kaikki opiskelijan
elämään kuuluvat asiat, sillä ne vaikuttavat aina suoraan tai epäsuorasti opintoihin. Aina en osaa auttaa, mutta yleensä
olen löytänyt sen ihmisen, joka osaa. Pahinta on, jos ongelmien kanssa jää yksin.
Gradusta, reputetusta tai roikkumaan
jääneestä suorituksesta voi esimerkiksi
tulla sellainen peikko, että asialle ei enää
osaa/jaksa tehdä mitään. Moni tulee
myös toiselta paikkakunnalta tai toisesta maasta. Uusi arki ja Helsingin harmaa
talvi saattavat yllättää, ja tunnistamatta
jäänyt kaamosmasennus voi turhaan nakertaa itsetuntoa kun olo on väsynyt ja
uuden oppiminen hankalaa.
Toivon, että minua on helppo lähestyä,
sillä itse olen paininut mm. graduohjauksen puutteen ja huonon omantunnon
kanssa, enkä valmistunut tavoiteajassa.

kemassa ostoskassia, meinasin saada
sydänkohtauksen, kun vartija hyppäsi
ylös sohvalta. Sen jälkeen pelkäsin myöhään liikkuessani törmääväni vartijaan.
Hyytiälän kesä on kyllä ehdottomasti
yksi elämäni parhaista kesistä. Hyytiälän appro, kossukarnevaalit, ensimmäinen sekasauna, lavatanssit ja muut
keskiviikkobileet sekä niitä seuraavat
torstaiaamut ovat kirkkaina mielessä.
Joskus lämmittelimme kasvihuoneen
lavereilla odotellen aamupalaa, kun ei
siihen aikaan aamusta enää kannattanut
nukkumaankaan mennä. Kulotusreissu
kuorma-auton lavalla, koskenlasku tukilla ja leppoisat hetket Kallenaution kievarissa lukeutuvat niin ikään tähtihetkiin.
Kolmentoista viikon päätteeksi, kun muilla oli jo kiire kotiin minä taisin vieräyttää
muutaman haikean kyyneleen. Onneksi on tullut vietettyä aikaa Hyytiälässä senkin jälkeen melkein joka kesä.
Muita terveisiä opiskelijoille?
Nauttikaa opiskeluajasta ja siitä erityisen harvinaisesta yhteishengestä, joka
meidän metsäläisten keskuudessa ehkä
juuri Hyytiälän ansiosta vallitsee!

Millaisia muistoja sinulla on opiskeluajoilta?
Joskus vuonna 2002 minulla ei hetkeen ollut kotona nettiyhteyttä. Välillä
tein työpäivän jälkeen pitkiä päiviä yöhön asti Metsäylioppilaat ry:n toimistolla. Ruokaostokset vein aina kertsin
jääkaappiin odottamaan kotiinlähtöä.
Kerran n. klo yksi yöllä, kun olin ha-
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Kuva: Tomi Posti

MONISSA
METSÄLÄISISSÄ ON
AKROBAATIN
VIKAA!
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Kuvat: Tiina Heikkinen
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Viinojen tähtöset
KUVAT JA TEKSTI JUHO N JA LAURA K.

TARJOILUEHDOTUS

”Vain harva asia on parempaa kuin halpa humala.”
-Toinen kahdesta sisaresta.
Siksipä Forstihuuto testasi klassikkodrinkkejä opiskelijaystävällisellä budjetilla toteutettuna. Tarkasti valittu (naapuriasunnon etkoilta tempaistu), niin miehiä kuin
naisiakin sisältänyt testaajaryhmä siemaili toimituksen tuotoksia ja arvioi niitä sekä tähdin (1-5) että vapain sanoin.

Drinkki 1 Bloody Mary aka. Vitun Excel
Keskiarvo: 1,375 tähtöstä
Kommentit:
a) Mauton, punajuurinen, ei paha.
b) Hyi helvetti! Suolakurkkumainen. Kaikista pahin. Oksettaaaa!
c) Vanhentunut suolakurkku viinalla höystettynä.
d) En ois vetäny ykkösellä jos oisin tienny mitä on luvassa.
Resepti:
Tujaus ketsuppia, 3 teelusikallista punajuurien keitinvettä, 2 lorausta
kossua. Koristeena/jälkimakuna kurkkua.
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Drinkki 2 Sex on the Beach 				

		

aka. Sutinaa Saimaalla

Keskiarvo: 4,25
Kommentit
a) Makea, semi viinainen. hunajaisa
b) Hyvää! Hunajainen!
c) Ok! Ihan hyvää. Näistä paras. Vois juoda ehkä vapaaehtoisesti.
d) Haisee VR:n vessalta. Hunajainen. Illan yllättäjä.
Resepti:
Hunajaa, sokeria, kossua, sekoitusta.

“En suosittele mitään etkoiluun”
Drinkki 3 Mojito aka. Vica la Moca

Keskiarvo: 1,75
Kommentit:
a) Kuusenkerkkä. Joku Holtin väsäys. Laimea.
b) Tuoksuu kesäruoholta. Maku kamala ja yrttinen.
Ainut, mikä lohdutti, oli porkkanapala
kylkiäisenä.
c) Salaatti. Kuusi. Hyi!
d) Fressi. Ihan ok.
Resepti:
Murskattuja kuusenneulasia (voi suodattaa pois
halutessaan), REILU loraus kossua, porkkanasiivu.

Snacksi

Keskiarvo: 2,75
Kommentit:
a) Ihan ok.
b) Viinainen. Kuminen
c) Ei hyvä, mutta ei huonokaan. Makaroni keitetty
viinassa?
d) Siis täähän oli syötävää! Jokaisen on pakko kokeilla tätä edes kerran.
Resepti:
Keitä makaronit al dente. Anna jäähtyä. Liota
kossussa vähintään 10 minuuttia. Paranee vanhetessaan.
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VAPUN PÄIVÄN
AAMUNA...
Teksti ja kuva: Juho Niskala

Toisinaan sitä juuri ennen tietyn promillekynnyksen
ylittämistä miettii, että mitähän tästä nyt taas
seuraa. Forstihuuto ennusti kaikki mahdolliset
neljä 1.5.2014 valkenevaa skenaariota, jotta sinä
olisit valmis!
Heräät:
... yksin tuntemattomasta sängystä.
Liikenteen melun yli kuulet suihkun
ääntä.
Mitä on tapahtunut:
... ilta on vienyt Rymy-Eetuun, josta
bongasit ja pokasit Tapsa Suomisen.
Valovoimasi ja välittämisesi toivat
uuden merkityksen Tapsan elämään
ja uudistuneena miehenä hän on
suihkuttelemassa itseään takaisin
töihin. Kaj Kunnas ei tee enää yhtäkään suomenkielistä haastattelua.

Heräät:
... havahdut salilta klo 9.47.
Mitä on tapahtunut:
... liika reeni on tehnyt sinusta ikinuoren, eikä Alkon täti
myynyt. Siwan vähän kummallinen kassa kyllä tarjosi sinulle
takahuoneessa tapahtuvaa
”Saat tikkareita ja mitä vaan
haluut”-kauppaa, mutta ajatus nekkukaramellin tyhjistä
hiilareista karkotti sinut.
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Heräät:
… Kiuruveden kunnantalon
kellarista. Päätäsi jomottaa vietävästi. Huomaat, että jalkasi on
polvesta alaspäin korvattu haukitrofeella. Habassasi kirveltää
jonkun ruman ihmisen naamaa
esittävä tatuointi. Facebookiin
mennessäsi huomaat olevasi
Barack Obaman kaveri.
Vad har hänt:
...Normivappu, et vissiin ala päivittelemään mitään statuksiasi.

Heräät:
...kotoa.
Mitä on tapahtunut:
… Paarditus oli aikeesi, vaan lähtiessäs
sait mieleesi: ”Ei siellä ketään vielä oo
varmaa’, joudanpa katsoman pari elokuvvaa!” Aikas nettiä tongit, ja sieltä viimein
ongit: ”LOTRIT! Nuoruus ja hobitit®!” Pitempien leikkasten kautta, et huomannut
ajan vilkkautta. Kaikk’ pullos lotrattuasi,
simahdit luolaasi, ja mahtijuhlan skippasit, viinan herran viemänä!
#aasinsilta
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JUOMAPELIKOULU
Teksti: JN

Leikki pidentää ikää, viina taas lyhentää sitä. Näillä
tutkituilla menetelmillä dokaamisen vaikutus elinikääsi
siis on plus miinus nolla! Sokka irti!

Ring

of

Fire (international)

Miljoona variaatiota, joku aina tietää tämän. Tässä yhdet
säännöt esim. alla olevalle hc-versiolle. Kortit pakassa
pöydällä, vuorotellen käännetään yksi kerrallaan ja seurataan sääntöjä:
A- Waterfall – Kaikki juovat kunnes kääntäjä lopettaa
2- is Choose – Kääntäjä valitsee jonkun juomaan
3- is Me – Kääntäjä juo
4- is Whore – Naiset juovat
5- Thumb Master- Kääntäjä voi milloin vain laittaa peukalonsa pystyyn ilmoittamatta asiasta. Viimeinen, joka
tajuaa nostaa oman peukkunsa juo.
6- is Dicks – Miehet juovat
7- is Heaven – KÄDET ILMAAN, VIKA JUO
8- is Mate – Kääntäjä valitsee jonkun juomaan kanssaan
9- Rhyme – Kääntäjä keksii sanan, jota valinnasta riippuen rimmataan tai jatketaan tarinaksi ringin ympäri kunnes joku ei enää keksi riimejä tai osaa toistaa koko edellä
tullutta tarinaa.
10- Categories- Kääntäjä keksii kategorian, johon liittyviä
sanoja seuraavat keksivät. Sössijä juo.
Jätkä- Make a Rule – Kääntäjä keksii säännön, jota täytyy
noudattaa loppupelin ajan. Sääntörikkomuksesta huikka.
Akka- Questions – Pelaajat kysyvät vuorotellen kysymyksiä, joihin vastataan kysymyksellä. Sisällöllä ei ole väliä,
kunhan lauset ovat kysmyksiä. Sössijä juo.
Kunkku- Pour!- Kaikki kaatavat johonkin yhteiseen astiaan omaa juomaansa ja kääntäjä juo.

Kike Elomaa
Pelaajat ringissä. Ensimmäinen aloittaa sanomalla Kike
Elomaa. Seuraava alkaa juoda, ja juo kunnes keksii jonkun
toisen, fiktiivisen (semmonen
tiedettävä) tai oikean henkilön nimen, joka alkaa edellisen nimen sukunimen ensimmäisellä kirjaimella (esim.
Kike Elomaa>Esko Aho). Jo
mainittuja nimiä ei saa sanoa
uudelleen. Jos etu- ja sukunimi alkavat samalla kirjaimella, kierron suunta vaihtuu.
Jos nimi kuuluu pornotähdelle, kaikki ottavat huikan.
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Power Hour
60 minuuttia, shotti kaljaa joka minuutin alussa. Yllättävän tiukka, mutta jos
haluat mennä ns. Nextille Levelille, liity
Century klubiin. 100 minuuttia, shotti
kaljaa joka minuutin alussa. Voi halutessan (kuolla) myös yhdistää johonkin
samalla pelattavaan seuralliseen peliin.
Kannattaa toteuttaa paikassa, jossa on vessa, tai julkinen virtsaaminen/oksentaminen on suht okei.

Popit

Pyramid

of

Fire

Korttipakan korteista muodostetaan
kuvanlainen pyramidi. Loput kortit
jaetaan pelaajien kesken. Kukin kääntää vuorollaan kortin alimmlta tasolta
alkaen. Tämän jälkeen pelataan kortin
mukainen Ring of Fire-sääntö, jonka
jälkeen kääntäjä määrää kerroksen
kertoimen mukaan huikkia jollekulle.

Näitä on loputtomasti: Aina kun...
...Frodo sanoo ”Sam”
...Et tajua mistä Inceptionissa puhutaan
...Salkkarien katsominen vituttaa
...Jostain kuuluu ”Mammat riivaa”
...Aina kun Thunderstruckissa sanotaan
”THUNDERSTRUCK”
JNE.

Kaikkien huikkien aikana pätevät mahd.
asetetut huikkasäännöt! Samaan aikaan voivat pelaajat lätkiä kädestään
samoja kortteja käännetyn päälle, ja
määrätä kertoimen mukaisen määrän
huikkia jollekulle. Seuraavalle tasolle
siirrytään kun kaikki kortit käännetty.
Se, jolla on pelin lopussa eniten
kortteja joutuu kulkemaan sekoitetun pyramidin pohjalta huipulle kääntäen yhden kortin joka kerroksessa. Jos kortti on kuvakortti,
kerroksen mukainen määrä huikkia ja takaisin alkuun, jos ei, saa jatkaa ylöspäin.

>X12
>X10
>X8
>X6
>X4
>X2
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Metametsä
Teksti&kuvat: Laura Kammonen, Juho Niskala

Koska vessat ovat metsäteollisuuden tärkeä markkina-alue, on jokaisen metsäalan toimijan syytä tuntea
niihin liittyvät kulttuurilliset erityispiirteet. Nämä aspektit integroituvat tiiviimmillään jo antiikin roomalaisten harjoittamassa seinäkirjoittelussa. Lukijoidensa
kulttuurituntemuksen kasvattamiseksi Forstihuudon paparazzit kartoittivat ilmiötä.

Yhteiskunnalliset
kannanotot
vakiokamaa

Näin Joensuussa
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Todellinen
syy naisten
vessakäyntien
pituuteen

Oletko harkinnut metsäuraa?

Hiljaa vessassa!

Käyttävätkö opettajatkin yleisiä vessoja?
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Saunamajurin palsta

Miehet tekevät mitä
miesten täytyy
- ja mehän teimme
kärrysaunan
Teksti ja kuvat: Aleksi Rantanen

Saunan ensimmäisiä pohjapiirustuksia
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Sauna viimeistelyä vaille valmiina Silvican pihalla
Kuten useat ovat jo huomanneet, ainejärjestömme sai viime vappuun mennessä käyttöön oman kärrysaunan, joka
juhlallisesti Ullanlinnanmäellä nimettiin Korpikärryksi. Kahdeksanhenkisen talkootyöporukan kädenjälki siirtyi
luonnosten kautta rakennelmaksi, joka
muutaman kommelluksen kautta saatiin
vihdoinkin tämän vuoden maaliskuussa
vuokrauskuntoon.
Reilu vuosi takaperin enimmäkseen silloisen toisen vuosikurssin edustajista
koostuva ryhmä alkoi suunnitella kärrysaunan rakentamista. Pelkästä leikistä lähtenyt idea sai kannatusta alleen ja
muutaman kokoustamiskerran jälkeen
ideaa esiteltiinkin MYO:n hallitukselle.
Rahoituksen tueksi hankittujen spon-

sorien lisäksi ainejärjestömme suostui
maksamaan tulevat rakennuskustannukset, joten saunan varsinaiset rakennussuunnitelmat ja itse rakentaminen
sai lähteä käyntiin. Saunan rakentaminen hoidettiin erään mukana olleen talkoolaisen firman tiloissa Kuusankoskella. Saunan kevythirsirakenne teetettiin
Piispanristin sahalla Kaarinassa ja kiuas
ostettiin Ikikiukaalta. Saunan pohjapiirustus tehtiin kokonaan itse talkoolaisten toimesta.

Saunan valmistuttua sitä on käytetty
vappuna Ullanlinnanmäellä, Kesäjuhlilla
Hydessä sekä Silvican pihalla erinäisissä
tapahtumissa. Skeptikoista huolimatta
saunan vuokraustoiminta alkaa olla kunnossa ja vuokrauksesta kiinnostuneet
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saavat olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Korpikärryn tilannetta voitkin seurata sen
omilta Facebook-sivuilta ja tiedot siitä tulet
löytämään myös Metsäylioppilaiden nettisivuilta. Saunaa tullaan myös tulevaisuudessa näkemään muun muassa vappuna
Ulliksella. Ostoehdotuksia huomioimatta
sauna tulee palvelemaan Metsäylioppilaita
ja hallituksen rahapulasta huolimatta säilynee palamattomana.

Saunamajurinne,
Aleksi

Saunan talkootyöporukka Osmo Suominen, Ville Saksi, Valto Kontro, Juho Kotilainen, Lauri Tapio, Santtu Råberg, Ville Laamanen ja Aleksi Rantanen
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Jahtivoudin palsta
Teksti ja kuva: Juho Kotilainen

Tarina metsästyksen monipuolisuudesta
Vapiseva käsi kopeloi lattiaa. Kännykän näyttö kertoo kellon olevan varttia vaille kymmenen. Mies nousee
vaivalloisesti punkan reunalle istumaan. Raskas kuorsauksen sekainen röhinä raikaa mökissä – muut
nukkuvat vielä. Vahvasti viinalta
haiseva hahmo käy hitaasti laahustaen ulko-ovelle. Eroottisella kuvalla
varustettu pelikortti on liimautunut tahmeaan lattialankkuun.

Mies laskee rakollisen pirtsakan hajuista virtsaa pihamäntyyn, jonka
kylkeen on isketty puukko. Terassin
tuolilla on linnunpaskaa – miestä ei
kiinnosta. Mies istahtaa. Kyläkoulun huutokaupasta huudetun tuolin
ohut metallijalka hakeutuu talkootöinä tehdyn terassilaudoituksen
rakoon. Akrobatian alkeiskurssin
reputtanut tilataiteilija retkahtaa
taaksepäin – pyyhkäisten samalla
tuhkakuppina toimineen kaljapullon
maahan, ja ottaa koko kroppansa
painon oikeaoppisesti takaraivolla
vastaan. Tässä on hyvä miettiä hetki.
Toinen mies herää mökissä. Tyynynä
on avaamaton makuupussi ja peittona mökin ainoa räsymatto. Kauaa ei
tämä ekoaskeetikko ehdi nauttimaan eksentrisestä, fengshuin oppeja vieroksuvasta leposijasta, sillä
vatsassa on jotain sinne kuulumatonta. Hyvinvoinnin neljään elementtiin

lukeutumaton vieras voima pyrkii
ulos – ja paineella. Matkan taittaminen ulko-ovelle vie vain hetken ja
suun peittävien sormien välistä heruu
jo öisiä liemiä.

Vielä virtsasta höyryävän männyn
juureen purkautuu mahalaukullinen
tavaraa. Syljettyään aikansa, mies
nousee ja kävelee terassille. Siinä
lepää tuttu kaveri. Terassin ikkunalaudalta löytyy toppa. Mies käärii
tupakan ja tutkiskelee ruhjeita kämmenissään. Ikkunasta heijastuu
tuttu naama – ruma ja kalpea kuin
Kalevan kirkko. Mitähän se kotiväki
tästäkin sanoisi.

21.8., vesilintujahdin aloitusta seuraavana päivänä metsästysseuran mökillä.
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Tiedottajan palsta
28.4 Metsätieteiden laitoksen
kevätjuhla
1.5

Myo Simakeidas Kaivopuistossa 		
(toi mita simasi klo 14 mennessä)

5.-7.6 MMTDK Promootio
14-15.6 Jukolan viesti. Metsäylioppilailta edustus kilpailemassa!
4.-6.7 Hyytiälän Kesäjuhlat
10-13.7 Sulkavan suursoudut
17.-20.9 PM-Kisat Viikissä!
									
Kannattaa myös muistaa kevään yliopistosarjan jalkapallopelit ViPan riveissä! Ensimmäinen peli 23.4, mutta
pelit jatkuvat myös toukokuun PUoLelle.

Kesä on jo lähes täällä
ja marvi = kivaa, joten
mukavaa vappua ja tulevaakesäätoivottaen
Atte

