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Pääkirjoitus

ALUSSA ON AINA HYVÄ MIELI
Kyllä minä taas niin mieleni hyvitin, kun joku jälleen keskeytti
kertsinorkumiseni utelemalla, milloinuusi Forstihuuto ilmestyy. Onhan se aina kiva tietää että kaikki
se stressihormonin kyllästämä hiki
ja vaiva, jota tähän suhteellisen
kompaktiin paperijulkaisuun syydetään, menee johonkin käyttöön.
Vaan ei yksi päätoimittaja ainejärjestölehteä tee. Toisinaan
tulee huomattua, että vaikka
sangen lupsakaksi veikoksi minua
toisinaan
tituleerataanki
n, ovat muiden kertomat vitsit silti niitä hauskimpia. Niitä ei tässä lehdessä pahemmin
näkyisi ilman niitä satunnaisia
lehtikohtaisia raportoijia, jotka
uskaltautuvat julkituomaan seikkailujaan ja kokemuksiaan (opiskelija)elämästä. Pään tehtävähänon
vain tarkoitus tarjota suu(n)ta.

Näin lopuksi vielä jotain täysin
henkilökohtaista, joskin päätoimittajan rooliin median seuraajana
liittyvää. KUKA HELVETTI YLIOPPILASLEHDEN UUDEN ULK
OASUN MENI VÄSÄÄMÄÄN!??!
JOKA PAIKASSA JOTAIN RUMAA JA EPÄMÄÄRÄISTÄ HAALEAN PINKKIÄ HÖTTÖÄ. KAIKKI ON PINKKIÄ, HAALEA JA
MUUTENKIN IHAN SEKAISIN
SIINÄ LEHDESSÄ NYKYISIN!
VMP. (onneksi asia näyttäisi korjaantuneen toiseen numeroon)
998th Lord Commander of
Forstihuuto
		

Juho Niskala

Ällös siis epäröi. Jos tekee mieli kirjoittaa jostakin niin kirjoita.
Minä olen loppujen lopuksi vastuussa tämän lehden jokaisesta
mustavalkoisesta
segmentistä.
Keskiaukeamasta saatte syyttää/
kiittää jotakuta muuta, huhhuh.
PÄÄTOIMITTAJA
(kuva: Kira Ryhti)
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Puheenjohtajan palsta

Kaunista alkanutta syksyä
rakkaat Forstit!
Jos olet innokas ja oma-aloitteinen, vaikuttaminen kiinnostaa ja
kaiken siistin järjestäminen voisi olla sun juttu, hae hallituspestiä!

Apua miten vuosi vierähtää nopeasti!
Oma puheenjohtajakauteni kääntyi
yli puolenvälin, ja on aika alkaa haikeinkin mielin siirtää vastuuta seuraaville. Hallituksessa toimiminen on
opettanut paljon ja porukassa on ollut myös superhauskaa. Kaikki haasteet on selvitetty yhdessä ja toiminta
on ollut aktiivista läpi vuoden. Omaa
aikaa opiskeluilta on täytynyt tinkiä
ainejärjestötoiminnan hyväksi, mutta
se on ehdottomasti ollut kaiken vaivan arvoista. Tässä oppii jotain sellaista mitä ei millään kurssilla opeteta.

Olit sitten jo konkariopiskelija tai
uutukainen fuksi, voit hyvin lähteä
hallitustiimiin mukaan, se ei vaadi aiempaa kokemusta. Tarkoituksena on
tehdä asioita hyvällä meiningillä. Paljon muitakin toimihenkilön paikkoja
on jaossa, kuten tämän Forstihuudon toimitukseen liittyminen. Kaikki
haettavat virat ovat esillä ennen valintaa Myon ilmoitustaululla, jonne myös
nimensä voi raapustaa vaikka useampaankin kiinnostavaan kohtaan.
Lisää tietoa pesteistä ja hommista saat tulevassa rennossa tutustumisillassa
Helsinki
Think
Companylla Viikissä. Syksyn vaalikokouksen myötä MYOlle valitaan
uusi hallitus, ja SINÄ voit olla osa sitä.

-Ella

Nyt teillä kaikilla onkin mieletön
mahdollisuus päästä hyvään jengiin
tekemään Myolle hullumpia bileitä
ja suunnittelemaan rentoa ja mukavaa tekemistä opiskeluiden oheen.
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Metsänhoitajaliiton palsta

VINKKEJÄ
PIILOSANOJEN
RATKAISUUN
Piilosanoissa on tyypillisesti kaksi osaa.
Toiseen
kätkeytyy
vihje
arvattavasta sanasta, toisessa osassa arvattava
sana on piilotettuna. Nämä osiot saattavat olla kuitenkin lomittain. Ratkaistavan sanan pituus on sulkeissa vihjeen perässä.
ANAGRAMMI
sana voidaan kätkeä sekoittamalla sen kirjaimet. Esim. ”Saa myös yks tyttö
liitosta ansioturvaa (15)”, jossa ”saa myös yks tyttö” muodostaa anagrammin
sanalle työttömyyskassa.
KÄTKÖ
sana voi olla luettavissa vihjeestä suoraan joko etu- tai takaperin. Mikäli
sana on takaperin, siitä annetaan yleensä vihje, kuten ”palasi” esim. ”Palkansaajien keskusliitto palaa vakaana neuvottelutilanteesta (5).” Vastauksena on siis vihjeestä korostettu Akava.
YHDISTELMÄ
Ratkaisusana voidaan osoittaa osiensa summana. Esimerkiksi: ”Englantilaiset miehet markkinapaikan edessä. Hän
ohjaa opiskelijaa työelämään (7)” vastauksena
”mentori”, jossa men= siis miehet englanniksi ja
”tori”= markkinapaikka. Kirjaimia voidaan kuvata
myös lyhenteiden kautta. Esimerkiksi L voi olla
vihjeessä ”laudatur”, ”U”-> ”uraani”, ”ts”-> ”toisin
sanoen ” jne.
Vinkkinä vielä, että kannattaa aloittaa lyhyimmistä sanoista. Ne ovat yleensä helpoimpia ratkaista.
Satulotta Ansiomäki
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Forstihuuto 3/2014								

5

Metsänhoitajaliiton palsta

Vaakasuoraan:
1. Korpesi palo!
Mittaa ppa ja tarkasta
tilanne. (11)
6.Professioiden
yhdistymä, se pitää
työttömien puolta.
(13)
7. Kysymys
oli: mikä kuului K-106
kesään? Ahaa…pioni?
(6)
8. Mastoon
keskelle ensimmäinen, jotta selviämme
vaihtelevista pinnanmuodoista. (6)
11. Sonja, mitä haet?
Arvonimi haussa? Se
on setäni johtama
MMM. (13)
12. “Pimiä, ulkomajoi-

tus kuntoon!” Jäsenille luvassa siideriä ja
munkkia! (11)
Pystysuoraan:
1. Mentori E. M. Uotila iloitsee opiskelijan
puolesta. (5)
2. Velat takaisin! 15
tai 20, en tiedä, koska
näen sen kahtena. (5)
3. Kulje polku,
näyttämö on Messukeskuksessa 6.11.
Se voi ohjata kesäsi
ohjelmaa. (10)
4. Palaavalla metsänkuninkaalla on
ostovoimaa. (4)
5. Pajut koura kerää

metsästä. Menetelmä toki vaikuttaa.
(10)
8. Liekö Ponsse vuokrattuna?
Metsänhoitajaliiton
opiskelijatoimikunta
on liikenteessä. (4)
9. Jos puu on 6 m pitkä ja 7 cm leveä, onko
se riittävä kuiduksi?
Matti mietti sekavana. (5)
10. Puuvartinen viiru,
säteen jälkeen este.
(5)			
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Uusia kokemuksia,
vapautta ja hiljaisuutta
Suomesta

Teksti: Tiina Heikkinen
Samaan aikaan kun osa suomalaisista forsteista tutustuu opiskeluelämään ulkomailla, Helsingissä opiskelee useita vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Suurin osa heistä on tullut Erasmus vaihto-ohjelman kautta eri puolilta Eurooppaa, mutta joukossa on myös joitakin aasialaisia, kanadalaisia ja brasilialaisia.
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Kuten suomalaistenkin, myös Suomeen tulevien vaihto-opiskelijoiden tavoitteena on saada uusia
kokemuksia ja tutustua vieraisiin
kulttuureihin. Esimerkiksi ranskalainen Amandine Legain valitsi
Suomen, koska oli aina halunnut
tulla Skandinaaviaan ja nauttia pohjoismaisesta kulttuurista. Suomi
koetaankin usein jännittävänä paikkana etenkin pohjoisen ilmastonsa
vuoksi. Suomen metsissä on myös
vähemmän erilaisia puulajeja kuin
esimerkiksi Kanadassa ja suuri osa
metsistä on yksityisomistuksessa.
Espanjalainen Ander Lopez valitsi
Suomen opiskellakseen, ei niinkään
metsätieteitä, vaan akvaattisia tieteitä. Myös mereen liittyvät tutkimusryhmät kiinnostaisivat häntä.
Hän aikookin viettää Suomessa koko
lukuvuoden. Vaihtelun vuoksi hän
on päättänyt ottaa kursseja myös
metsätieteistä, esimerkiksi englanninkieliset bioenergia- ja suokurssit.
”Yllättävintä Suomessa on ollut se, että ihmiset eivät olekaan
niin kylmiä, kuin olin ajatellut.
Täällä on myös enemmän vapaata työskentelyä ja yliopistolaisten järjestämiä aktiviteetteja kuin Espanjassa”, hän kertoo.
Lopez ei pelkää talven pimeyttä,
sillä hän ei pysty nukkumaan liian
valoisassa. Vaihtonsa aikana hän
haluaa ehdottomasti käydä Lapissa
ja nähdä revontulet. Myös Legainin mielestä suomalainen opiskelukulttuuri on vapaampaa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus valita itse
kurssinsa ja päättää opiskelustaan.

Hänkin haluaisi käydä Lapissa ennen vaihtoaikansa päättymistä.
Legainin mielestä Helsinki on hiljainen ja rauhallinen kaupunki.
Myös toisen ranskalaisen Alexia
Métivierin yllätti Helsingin pienuus: ” Helsingissä on pääkaupungiksi hyvin vähän asukkaita.
Keskustassa ei ole hirveitä ruuhkia
lauantai-iltapäivänäkään.”
Vaihto-opiskelijat ovat viihtyneet
hyvin Suomessa, ja etenkin Helsingin yöelämässä. Huhujen mukaan
monet heistä kokoontuvat keskiviikkoisin keskustan Amarilloon
bilettämään. Osa kuitenkin ottaa
opiskelun enemmänkin tosissaan,
sillä vaihdon aikana olisi hyvä saada kokoon vähintään 30 noppaa.
Osa vaihto-opiskelijoista on ehtinyt vierailla Tallinnassa, Tukholmassa,
Pietarissa,
Turussa,
Porvoossa ja Lapissa. Helsingin
lähialueista he ovat tutustuneet
muun muassa Nuuksioon ja Sipoonkorven
kansallispuistoon.

Kirjoittaja toimi tänä syksynä vaihto-opiskelijoiden tuutorina sekä osallistuu ESN:n
Buddy Projectiin luontoryhmän jäsenenä.
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Kurssihallitusesittely:
K-107
Kurssihallitus K-107 esittäytyy koko komeudessaan. Kurssilta
kysyttiin neljä kysymystä. 1. Elämän tarkoitus? 2. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla. 3. Miksi olet täällä? 4. Vasen vai oikea?

Emäntä: Liisamari Rasimus, Lieto
1. Elämän tarkoitus on 42.
2.Vahva, hauska ja tulinen.
3.Olen täällä koska olen kasvanut landella,
melkein metsässä – tämä on luonnollinen
jatkumo.... Varsinkin metsäisen inttivuoden jälkeen.
4.Oikea.

Isäntä: Juho Hautakangas, Alajärvi
1. Etsiä ja löytää se ehkäpä?
2. Positiivinen. Urheilee. Hieman pelle.
3. Aiheuttamassa hämmennystä ja hauskaa
pitämässä.
4. Vasen, koska ei se oikeaan osu kuitenkaan.
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Tiedottaja: Sini Salko, Naantali
1. Hämmästely, kummastelu, ymmärtäminen ja
vaikuttaminen.
2. Mottia perkele.
3. Olen täällä koska täältä käsin voi olla monessa paikassa muualla.
4.Vasen, nyt ja aina.

Harrastevastaat:
Katariina Hoffström, Pori
1. Lähimmäisten kanssa oleskelu, tylsyyden välttäminen
sekä ilo ja jännitys.
2. Iloinen, huolimaton ja hilpeä.
3. Luonto kiinnostaa. Idea
metsätieteiden
opiskelusta
tuli tosin mummulta.
4. Vasen.

Sara Mähönen, Karkkila
1. Elämän tarkoitus on miettiä elämän tarkoitusta, ja elää
niin kuin hyvältä tuntuu.
2. Aikaansaava, ailahteleva,
aurinkoinen.
3. Parannan maailman puulla.
4. Oikea.

Taloudenhoitajat:
Jussi Kauhanen,
Valkeakoski
1. Elää ja antaa toisten
elää.
2. Hiljainen ujo poika.
3. Yritin valita mielenkiintoisen alan ja pidän
metsistä.
4. Vasen
Markus Stolze, Ylöjärvi
1.Elämän tarkoituksena
on miettiä elämän tarkoitusta.
2. Sopivan laiska, rauhallinen, luotettava
3. Koska olin liian tyhmä
päästäkseni kauppakorkeaan ja metsä kuulosti
jännältä.
4. Oikea.
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Haalarivastaavat:

politiikasta.

Mika Vahtila, Tam- Ella Valkama, Helmela
sinki

Linnea Iskanius,
Porvoo

4.Kultainen keskitie.
Taneli Vuornos,
Helsinki

1.Olla onnellinen.
2.Kengät sopii lauk1.42.
1.Tehä kivoja juttuja, kuun.
1.Tehdä itselleen
tärkeiksi kokemia
ja olla onnellinen.
3.Haluun olla mukana 2.Ei taida sanat.
3.Opiskelemassa
asioita, mutta myös 2.Rento, lyhyehkö, ja vaikuttaa.
kantaa vastuuta.
vilkasmielikuvituk- 4.Oikea, aina oikea. ja tapaamassa uusi
mahtavia tyyppejä.
sellinen.
2.Omalaatuinen,
määrätietoinen,
3.Hyvä kysymys, ain- Vilma Anttila,
4.Vasen.
akin tykkään metsistä Jyväskylä
vahtija.
3.Toteuttamassa
ja luonnosta. Suvussa
elämän tarkoitusta, on metsäalan ihmisiä 1.42.
mitäpäs muutakaan. muitakin niin tuntu 2.Rento, hyväntuulin4.Oikea, totta kai
hyvältä idealta.
en, hajamielinen.
4.Oikea.
! Oli sitten kyse
3.Metsät ja luonto
kätisyydestä tai
kiinnostaa.
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Fuksivastaava:
Juho Hämäläinen, Mikkeli
1. Rakastaa ja tulla rakastetuksi.
2. Puhelias, töhö, savolaene
3. Joku kerto et täällä on iha kivaa.
4. Oikkee !

Kaljamestarit:
Santeri Heiniö, Helsinki.
1. Nauttia.
2. Hilpeä, rauhallinen ja oikeudentuntoinen.
3. Haluan kartoittaa
omia kiinnostuksen
kohteita.
4. Oikea.
Paavo Rasilainen,

Pöytyä
1. Kerätä maallista
mammonaa.
2. Pitkä, pidempi,
Paavo.
3. Kaikki mitä Pöytyältä ei saa, täytyy
hakea Helsingistä.
4. Oikeesti?
Kaisa Luukkonen,
Ruokolahti
1. Oon ehtinyt jo
unohtaa sen.

2. Ahkera, nauravainen, reippailija.
3. Koska elämän
tarkoitus.
4. En erota niitä.
Ainakaan kovin
nopeasti.
Tuure Ollila, Espoo
1. Toteuttaa itseään
mahdollisimman
hyvin.
2. Avoin,
ystävällinen, rehaaja.

3. Sisko suositteli,
niin tulin myös.
4. Oikea.

Marko Penttilä,
Rovaniemi
1. Rakastaa kaikkia.
2. Ihan ookoo
tyyppi.
3. Pyydettiin.
4. Ei väliä.

Teksti: Juho Hämäläinen
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KAIKKI
OLEELLISET
TILASTOT
FUKSIHALLITUKSESTA
BY
JUHO NISKALA
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PM-kisat 2014
68. kerta toden sanoo. Suomalaiset, norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset ”Life Science”- opiskelijat kerääntyivät tänä vuonna Suomeen Viikin kampukselle nauttimaan alkoholia, juhlimaan, kärsimään OI SUOMI ON krapulasta ja vähän urheilemaankin. Syyskuun
kolmas viikko hujahti tänä vuonna lähes yhtä sekavissa merkeissä
kuin edellisvuonna, vaikka tällä kertaa ihan kotinurkissa oltiinkin.

Teksti: Atte Saukkola
Kuvat: Aleksi Rantanen

16								Forstihuuto 3/2014

Ensiksi merelle
Kisojen ollessa Suomessa oli vaarana
päästä mukavan kotimajoituksen takia liian helpolla, joten osa Suomen
tiimistä lähti risteilyn merkeissä OI
SUOMI ON vastaan länsinaapurimme joukkuetta. Ruotsin kisasuoritusta epäiltiin edellisvuoden masentuneisuuden takia, joten muutama
tunnettu metsäylioppilas vaihtoi
jo Tukholmassa suosiolla Norjan ja
Tanskan laivaan. Jo alkuvaiheessa
oli onneksi positiivisia ennakkomerkkejä ruotsalaisten depression
hellittämisestä OI SUOMI ON.
Risteily sujui kovin risteilymäisen
riemukkaasti, vaikka VR asiakaspalvelu ei kertonutkaan mis Jones.
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Takaisin Viikkiin
Noin pari sataa pohjoismaalaista kisaajaa
sopeutui Viikin opiskelijakylään mainiosti. Hieno esimerkki kansojen välisestä yhteistyöstä oli ruotsalainen majoittuja Silvican toisen kerroksen käytävässä, joka
OI SUOMI ON ystävällisesti neuvoi Laurin asunnon vara-avaimen sijainnin, kun
ovea ei avattu koputtaessa. Rikkoutunut
ikkuna, rikotut keinut, rikottu jäätelökojun maskottikarhu(?), rikki ulostettu
putkisto – ne nyt vaan kuuluu asiaan!
Urheilu sujui Suomen joukkueen osalta
näissä kisoissa vaarallisen hyvin. Urheilumenestys ja juhliminen PM-kisoissa
OI SUOMI ON käyttäytyvät usein nollasummapelin tavoin, mutta onneksi Suomen PM-kisasääntöjä rikkonut
massiivinen joukkuekoko mahdollisti
menestyksen molemmilla osa-alueilla.
Grease helmet – Keep your helmet greasy
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LENTIS – KULTA!

Ruuskanen:
”Olen kullitettu mies”
Kisojen mittaan kultamitaleja sateli tasaisesti. Yleisurheilu, lentopallo, koripallo,
sähly ja ties mitkä muut OI
SUOMI ON olivat näytöstyyliin Suomen hallintaa, mutta
jalkapallossa ja käsipallossa
Suomi tänäkin vuonna todisti olevansa pohjimmiltaan
jääkiekkomaa. Huolimatta
kultamitaliryöpystä, oli kokonaispisteissä Norja iskuetäisyydellä.PM-kisojen lopulliset pisteet olivat seuraavat:
Suomi
Norja
Tanska
Ruotsi

579
520
440,5
333,5

Ottaen huomioon Ruotsin
viime vuoden alakulon ja
ensi vuoden vetovastuun,
olisi ruotsalaisille toivonut
hieman parempaa menestystä. Uintisuoritus oli jo
sympaattinen. Tältäköhän

ruotsalaisista tuntuu suomalaisia kohtaan kaikissa muissa koskaan järjestetyissä
urheilutapahtumissa? Ilonaiheena Ruotsin puolesta kuitenkin selvästi edellisvuodesta kehittynyt joukkuehenki!

Samuli Putro – ”Elämä
PM-kisoissa on juhla”
Kisa-avajaisissa keskiviikkona Viikin monitoimitalo
valjastettiin soutustadionin
ja juhlatilan hybridiksi. VBS-

hanat, savukone, musiikkia
ja sadat ihmiset loivat vauhdikkaan tunnelman, joka
toivottavasti nähdään monarilla uudestaankin. Torstai-illan bileet outsourssattiin Amarilloon, jotta
organisointitiimi pystyi keskittymään coreen (Berghäll,
2012). Perjantaina räjäytettiin Mehiläissaaren lato teemabileiden merkeissä. Bileet
jäävät elämään historiaan
myös taidemusiikkiorkesteri Timo Virkkunen & The
Berningersin harppauksena
kansainvälisiin ympyröihin.
Lauantai-iltana Viikunassa vietettiin kisat
päättävä banketti OI
SUOMI ON, jossa palkittiin voittajat ja muita
merkkihenkilöitä. Meno
oli nipin napin Viikunan pizzapäiviä rauhallisempi. Banketin jatkot
tampattiin C-grundilla,
joka vapautui sopivasti
majoituspaikkakäytöstä.
SÄBÄ – KULTA!
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SALSA NOKIA
KOSKENKORVA

Siivous pitkästä ilosta
Sunnuntaina kohdattiin karu totuus ja siivottiin
koko päivä väsyneenä ja pahoinvoivana. Jos ebola
leviäisi kuin latobileiden oljet, olisimme jo vainaa.
Metsäylioppilaiden panos kisojen järjestämisessä OI SUOMI ON oli vahva. Vuoden päästä kisat järjestetään Uppsalassa, toivottavasti
metsäläisten läsnäolo näkyy ja kuuluu myös
siellä! Allekirjoittanut taisi jo luvata lähtevänsä..
Arvaatteko muuten mihin lauluun kyllästyin kisojen aikana?

Aasialainen majoitusvastaava Samu Li
seuraili fasiliteettien kuntoa
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Teksti: Valto Kontro
Kuvat: Aleksi Rantanen

Hyytiälän hirvijahdit herrain kera

Perinteiset Hyytiälän hirvijahdit järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo aloitusviikonloppuna, eli syyskuun lopussa. Tänä vuonna
jahdissa oli myös pieni twisti. Lauantai oli nimittäin pyhitetty Suomen Metsästäjäliiton vierasjahdille, johon on perinteisesti kutsuttu
useita vaikutusvaltaisia henkilöitä eri organisaatioista. Järjestävinä
seuroina toimivat Hyytiälän hirvestäjät sekä Oriveden erämiehet.

20								Forstihuuto 3/2014

Perinteiset Hyytiälän hirvijahdit järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo aloitusviikonloppuna, eli
syyskuun lopussa. Tänä vuonna jahdissa oli myös pieni twisti. Lauantai
oli nimittäin pyhitetty Suomen Metsästäjäliiton vierasjahdille, johon on
perinteisesti kutsuttu useita vaikutusvaltaisia henkilöitä eri organisaatioista.
Järjestävinä seuroina toimivat Hyytiälän hirvestäjät sekä Oriveden erämiehet.
Vieraiden kirjo oli tänäkin vuonna monipuolinen. Edustettuina oli muun muassa
Puolustusvoimat, Eduskunta, Viron ja
Valko-Venäjän metsästäjäliitot, Maanmittauslaitos, Metsähallitus sekä moni
muu taho. Kaikkiaan vieraita oli lähes 50.
Myös Metsäylioppilaat olivat hyvin
edustettuina. Ensimmäistä kertaa nelivuotisen Hyden hirvijahti -urani aikana
jahti oli täynnä. Metsäylioppilaiden tehtävänä oli toimia ajoketjuna lauantain
jahdissa. Muutamille oli myös luvassa erikoistehtäviä mahdollisen kaadon
käsittelyyn ja haavakon jäljitykseen.
Valmistelut jahtia varten alkoivat jo hyvissä ajoin keväällä, kun hommaa ruvettiin Hyytiälän hirvestäjien johtokunnan
kokouksessa suunnittelemaan. Kesällä
kävivät allekirjoittanut, jahtivouti sekä
pieni iskuryhmä silloisia fukseja raivaamassa ja merkitsemässä passipaikat sekä kunnostamassa passitornit.
Tapahtuma alkoi jo perjantaina, kun
kutsuvieraiden ohjelma kulki saunan
kautta Vanhaan ruokalaan, jossa tar-

jolla oli illallista. Tähän tapahtumaan
ei ollut opiskelijoilla pääsyä ennen
kuin viralliset muodollisuudet olivat ohi, jolloin pieni ryhmä opiskelijoita suuntasi paikalle kuokkimaan.
Varsinainen jahti alkoi lauantaina
koirajahdilla kuuskutosen lounaispuolella. Koirat isäntineen edustivat
Oriveden erämiehiä. Ajo ei tuottanut
tulosta, sillä koirat eivät saaneet hirveä haukkuun ennen kuin Murphyn
lain mukaisesti passinpurkukäsky tuli.
Iltapäivällä suoritettiin miesajo metsäylioppilaiden toimesta. Mainittakoon myös,
että aseman johtaja A. Uotila ei meinannut pysyä pöksyissään, kun sai miesajon
aikana reservin kersanttina komentaa
neljää vieraslistalle kuulunutta kenraalia.
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Passien ja ajomiesten suuren lukumäärän vuoksi ajoa piti vähän soveltaa.
Ajoketjuja oli kaikkiaan neljä. Tämä toi
myös tulosta. Maanmittauslaitoksen
pääjohtaja Arvo Kokkosella oli kunnia
kaataa vuoden 2014 Hyytiälän hirvijahtien ensimmäinen hirvi, joka osoittautui komeankokoiseksi lehmäksi.
Jahdin päätteeksi järjestettiin niin
kutsuttu Riistaparaati, jossa äimisteltiin kuusenhavujen päälle arvokkaasti
aseteltua kaatoa ja kuunneltiin kiitospuheita meidän oman
Olli-Pekkamme
torvifanfaarien säestyksellä.

jalkoihini juossutta jänistä oli kova.
Edustusjahdin saalis kuitenkin päätyi
Metsäylioppilaiden tarpeisiin. Tänä
vuonna saamme siis nauttia Hirvi- ja taimijuhlissa tämän tapahtuman antimia.
Seuraavat hirvijahdit järjestetään marraskuun puolessa välissä. Lupia on jäljellä vielä yhteen aikuiseen ja kahteen
vasaan, joten kunnollisille lihaosuuksille pääsee, olettaen, että saamme hirviä
kaadettua. Tämä edellyttää aktiivista
osallistumista jahteihin, joihin jokainen metsäylioppilas on tervetullut.

Sunnuntaina homma jatkui tavallisella opiskelijajahdilla. Vuorossa oli
Ollin kiven -, Rytövuoren
-, ja Taipaleenmaan ajot,
jotka yleensä ovat osoittautuneet hedelmällisiksi. Yhdestäkään hirvestä
emme tietenkään nähneen
vilaustakaan, joten houkutus monottaa ajossa
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Liivit päälle!
“Honkien latvusten värejä iltaruskossa: etupuoli neulasten tumman vihreä ja selkäpuoli hilsekaarnan kaunis ilta-auringon jalostama punaoranssi”
Näin runollisesti tohtori Ilmari Schalin suunnitteli ensimmäisiä forstilliivejä
1960-luvulla. Ajatus forstiliivien tarpeesta
syttyi Ruotsin kuninkaallisen metsäkorkeakoulun vuosijuhlissa, jossa opiskelijat olivat
ylpeitä omista juhla-asuistaan ja niihin liittyvistä perinteistä. Ruotsissa monen liivin
selkämyksessä oli tyttöystävien tekemiä kirjailuja. (MYO:n hallitus ei kuitenkaan kannusta työllistämään tyttöystäviä forstiliivien
ehostamiseksi.) Kim von Weissenberg innosti kanssaopiskelijat forstiliivin ideasta ja
toi perinteen Suomeen. Metsäylioppilaiden
ensimmäiset juhla-asut valmisti Marimekko yllä kuvatun värimaailman mukaisesti.

Myöhemmin selkämyksen väri ja valmistaja
ovat vaihdelleet, mutta forstiliivin perinne
elää yhä vahvana ja sitä kannetaan ylpeydellä
kurssilounailla, Hirvi- ja taimijuhlissa sekä
muissa edustustehtävissä. Hallitus kilpailutti
vaihtoehtoja ja löysi sekä taloudellisesti, että
sosiaalisesti kannattavan ratkaisun ja siirsi
tuotannon takaisin Suomeen. Uudet liivit on
teetetty Vanajan vankilassa Hämeenlinnassa.

Teksti: Ella Kaivola ja Satulotta Ansiomäki.
Lähteenä MYO:n historiikki
Korpien hurjassa humussa
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HYDESSÄ TAPAHTUI
TAAS ASIOITA VIIME
KESÄNÄ.
TOIMITUS
KOOSTI
MURTO-OSAN
HIENOIMMISTA HETKISTÄ
Kesän virallinen
maskotti, Murre.

Metsässä
vietettiin
jälleen monta, riemukasta hetkeä.

Posterit
havaittiin jälleen tehokkaaksi
menetelmäksi, noh, johonkin.
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Erittäin harvinainen, kaksilampainen
ämpäri (Situla
oviss ssp. rumcholaensis).

Emme mekään tiedä, etsi kuvasta
professori,
assari ja pesäpallomaila.

Kesä oli hyvin märkä.
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Kurssityön edistymistä
oli ilo katsella.

Myös viinan vaarat tulivat
tutuiksi.

OP:stä on moneksi.

KUVAT
TUULI TURUNEN,
TUULI SUOMALA,
VENLA RANTANEN
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Jahtivoudin palsta

Mikä kieltä mättää
Maanantaina 13.10. vietettiin
kolmatta selkeän kielen päivää. Se on kansainvälinen keksintö, hienoa! Selkeän kielen
päivän suhteen intressini ovat
koherentit instigaattori-instituutioiden ja relevanttien
tahojen kanssa – konsensus
on kiistatta aksiomaattinen.
			
Sivistyssanat eivät selvästikään kuuluu selkeään kieleen.
Ne ovat suomen kielen äpärälapsia. Niitä ei ole tehty kultaisten peltojen ympäröimissä
heinäladoissa eikä sinivetisten
järviemme rannoilla. Ne ovat
perua syrjähypyistä maailmankielemme, englannin, kanssa.
Eikö ole ristiriitaista sekoittaa
asianmukaiseen
yleiskieleen
sivistysanoja, joista suurin osa
on väännetty suoraan englannista? Pari tuplavokaalia tai
-konsonanttia ja sana onkin
suomalainen. Pitäisikö sanojen maahanmuuttopolitiikka
ottaa avoimesti julkiseen käsittelyyn ennen kuin sanarasistit ryntäävät Agricola-lippuineen kaduille ja ottavat
hurjin herjoin yhteen liberaalien kosmopoliittien kanssa?
Vaikea kysymys. Sivistyssanat
kuuluvat näet erottamattomasti tieteeseen. Ne helpottavat
täsmällistä keskustelua asioista
ja vähentävät väärinkäsityksiä.
Asialla on varjopuolensa, sillä

yhä arkisempia sanoja korvataan suoraan englanninkielisillä sanoilla. Onko perusteltua,
että kaikkien ymmärtämä ja
hyvin kuvaileva sana korvataan englannista väännetyllä,
ehkä jopa pitemmällä sanalla?
On formaalia, produktiivista ja
muuta näennäishienoa paskaa.
Edellä mainituillekin sanoille
on olemassa täydelliset suomenkieliset vastineet. Miksi
siis esittää asia hankalammin?
Olemme pinnallisia. Snobein
käsi voittaa. Itsekin olen paatunut imagon irtopisteiden kartuttaja – varsinainen narsisti,
joka ei naura, mutta kumartaa
itselleen. Jos jonkin asian voin
sanoa vierailta kuulostavia,
korullisia sivistyssanoja käyttäen, teen sen mielelläni. Näin
nousen hetkellisesti keskustelukumppanini yläpuolelle – tai
ainakin kuvittelen kohentavani asemaani hänen silmissä.
Pitkän ja paatosmaisen pohjustuksen jälkeen irtaudumme
tutkiskelemaan virallista näkemystäni edustavia esimerkkilauseita, joista ylin kuvaa asian
sivistynyttä,
keskimmäinen
yleistä ja alin selkeää esitystapaa.
Sivistynyt muoto: ”Hirvi- ja taimijuhlien jälkeinen olotila vaati tukevan brunssin.”
Yleinen muoto: ”Illanvieton jälkeistä krapulaa podettiin am-

mattikorkeakoululla.”
Selkeä muoto: “Baari illan jälkee herättii ja otettii loipparii
Jaren auto tallissa.”
Sivistynyt muoto: ”Arvoisa rehtori, arvoisat promoottorit, arvoisat
promovoidut tohtorit, arvoisat kutsuvieraat.”
Yleinen muoto: ”Arvoisa rehtori, hyvät kutsuvieraat, opettajat, henkilökunta ja opiskelijat.”
Selkeä muoto: ”Moro kaikille.”
Sivistynyt muoto: ”Rosoinen tie mallioppilaaksi: Viiniä ja kofeiinitabletteja tenttiviikolla.”
Yleinen muoto: ”Kohumallin
rankka lapsuus: Alkoholilla ja
lääkkeillä pää sekaisin!”
Selkeä muoto: Huomiohuora
oli idiootti jo nuorena: Kaksi
siideriä ja koirien matolääkkeet veivät vatsahuuhteluun.”
Sivistynyt muoto: ”Epätoivoinen
työnhakija.”
Yleinen muoto: ”Työllistyvä
työnhakija.”
Selkeä muoto: ”Työssä käyvä.”
Sivistynyt muoto: ”Syvällisten ajatusteni lomassa.”
Yleinen muoto: ”Ajatukseni syvällä lomassa.”
Selkeä muoto: ”Ajatuskatko.”
-Jahtivoutinne Kotilaisen Juho
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Tiedottajan palsta

29.10 		
UPM ekskursio
29.10 		
Metsäveitikoiden kauden avausottelu
		
MaO Reippailijoita vastaan klo 14
		Kumpulan Unisporttilla
6.-7.11 		
Metsäpäivät Messukeskuksessa
12.11 		
Hirvi- ja Taimijuhlat Agroksenmäen
		holvikellarissa
21.11 		
Metsänhoitajien kokoontumisajot eli
		Käpybileet C-Grundilla
26.11 		
Metsäteollisuus ry:n opiskelijailta
26.11-28.11
Risteilytrilogia III: Helsinki –
		
Tukholma – Tallinna – Helsinki
3.12 		
MMYL Pikkujoulut Le Bonkissa
4.12 		
Metsä Group- urailta Viikki Think
		
Companylla klo 18 alkaen
13.12 		
Hämiksen pikkujoulut (aika saattaa
		vielä muuttua)

Tiedottajan terveiset:
Syksy tiputtaa lehdet puista, joten näkee latvan hypsometrillä paremmin! 2. periodissa muutama ohittamaton tapahtuma, kuten HT ja trilogia 3. MYO pikkujoulujen päivämäärä vielä puuttuu, mutta sinne mennään kellonajasta ja päivästä
riippumatta. Eiköhän infoa ala niistäkin tippumaan viimeistään väliviikon jälkeen.
Laitetaan 2. pediodi käyntiin katkelmalla eräästä kuuluisasta runosta:
”Ha-Ha! Well now, we call this the act of mating/
but there are several other very important differences/
Between human beings and animals/
that you should know about.”

