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Jäähyväiskirjeen lisälehdillä
PALJON ON LAAVAA virrannut Tuomiovuoren kraaterista sitten viime Forstihuudon. Selityksiä ja oikeita syitä tälle on
jaettavaksi kuin aamupuurokuvia, mutta
todettakoon nyt että toimituksessa kaikki
hyvin ja lehdellä hyvä….. setti….. jou mään
Lahti.
Ai että lupasin (taas) että edellinen olisi
viimeinen? Menkööt tämä teksti nyt sen
piikkiin, että olen helsinkiläinen, syön
toisinaan kasvisruokaa ja autot ovat vain
liikkumavälineitä. Sitä paitsi hommat
hoidetaan loppuun asti, joten hoidetaan
tämäkin.

Forstihuuto on Metsäylioppilaat RY:n lehti,
joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Metsäylioppilas on Forstihuudon erikoisnumero.

2

Jouluhuuto 2015

Forstihuuto on:
...metsäläishengen ylläpitäjä ja esikuva
...aikaansa silmälläpitävä ja siihen mukautuva julkaisu
...lukijansa viihteen, ajatusten ja innoituksen lähde
...ideoiden ja kulttuurin näyttämö
...hauska.
Johtava ajatus on kenties, että lehtemme
jäisi mietityttämään ensilukemisenkin
jälkeen. Neljästi vuodessa ilmestyminen
aiheuttaa usein turhaa hoppua sisällöntuotantoon. Tapahtumaraportit ovat kivoja,
mutta vanhenevat aika äkkiä. Sensuroimaton totuus tosin ilmestynee jatkossakin
täällä eikä Metsäylioppilaiden virallisissa
kanavissa.
Mutta. Tulin, näin ja kehtaan kyllä sanoa
voittaneenikin. Päätoimittajuus ja muu
vastuutouhu on antanut paljon ja loppujen
lopuksi ottanut hyvin vähän. Antoisia lukuhetkiä vielä tämän lehden parissa.
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TAITTO Otto Saikkonen ja Johanna Tuviala Forstihuuto saa HYY:n järjestölehtitukea.
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PAINOPAIKKA Vammalan kirjapaino
Nikinmaa, Pirkka Peltonen, Sini Salko,
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Jatkuvaan kuivaan läpändeerukseeni
kyllästyneitä lohduttanee tieto siitä, että
päätoimittaja oikeasti vaihtuu tämän
tuplanumeron jälkeen. Tässä vaiheessa
haluankin syvästi kiittää kaikkia, jotka ovat
aikanani lehteä täyttäneet ja luettavaksi
muokanneet. Kiitän myös tulevia täyttäjiä.
Käänteisloogisesti, eli todellisesti olen
näin lopettaessani saanut tiivistettyä visioni
Forstihuudosta lehtenä. Tulevasta en tiedä,
mutta jos ryhtyisin päätoimittajaksi nyt,
määrittelisin Huudon jotakuinkin näin:

Osaan joskus melkein hymyilläkin

Päätoimittaja Juho Niskala
Jouluhuuto 2015
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

METSÄNHOITAJALIITON PALSTA

Vuoristorataa
RAKKAAT METSÄYLIOPPILAAT. Siitä on
jo vuosi, kun minut valittiin puheenjohtajaksi. Vuosi on ollut yhtä vuoristorataa.
Välillä on suistuttu raiteilta ja ajettu liiankin
lujaa, juotu jallupullo tyhjäksi ylämäessä
ja herätty alamäestä seuraavana päivänä
kengät jalassa. Ei se onneksi haittaa, että
välillä suistuu raiteilta, kun on ystäviä
samassa vaunussa, jotka ohjaavat takaisin
raiteille. Välillä on taas lyöty päätä vaunun
turvakaiteeseen ja paranneltu otsassa olevia
kuhmuja. Välillä taas naurettu legendaarisille lausahduksille ja laulettu epävireisesti.
Ennen kaikkea vuosi on ollut todella opettava ja palkitseva.
Meitä on ollut tässä vaunussa 12 henkeä. Olemme saaneet yhdessä toisia
tukien aikaan kymmeniä tapahtumia,

edunvalvontaa ja kokemuksia. Haluankin kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet
minun kanssani tässä samassa vaunussa
ohjaamassa Metsäylioppilaat ry:ta. Yksin
ei tehdä ainejärjestötoimintaa, vaan sitä
tehdään hyvällä hengellä yhdessä.
Nyt avaan nutturani, kiinnitän puheenjohtajan kravatin otsaani, avaan jallupullon
ja lähden juhlimaan parhaassa mahdollisessa seurassa puheenjohtajakauteni päättymistä MYO:n pikkujouluihin.
Ps. Fuksit, ne haalarit tulee ennen
laiskiaista.
Rakkaudella, Anna

Ollako vai eikö olla? Tarina Hamletista ja Metsänhoitajaliitosta
Metsänhoitajaliitto on syksyllä valmistellut
fuusiota Luonnontieteiden Akateemisten Liiton (LAL:n) ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton (YKL:n) kanssa.
Ajatuksena on ollut suurempi ja vaikutusvaltaisempi liitto, joka tarjoaa samat
jäsenpalvelut edullisemmin resurssien
tehokkaamman käytön avulla. Hankkeen
edetessä on noussut keskusteluun myös
mahdollisuus fuusiosta Agronomiliiton
kanssa. Metsänhoitajaliiton valtuusto
päättää fuusioitumishankkeen etenemisestä
26.11. Toistaiseksi tilanne on jännittävä,
sillä mikäli kaikkien kolmen liiton valtuustot äänestävät fuusion puolesta, ei Metsänhoitajaliittoa sellaisenaan enää ole vuonna
2017, vaan tilalla on kolmen liiton yhdistymänä muodostunut liitto, joka toivottavasti ja todennäköisesti pystyy tarjoamaan
entistä paremmat edut.
Suklainen syksy

metsäorganisaatioihin. Aiheesta lisää Metsänhoitajalehdessä ja MYOn blogista.
Fukseille aloitimme uuden jäsenkampanjan, joka mahdollistaa syksyn 2015 metsätieteiden fukseille ilmaisen jäsenyyden
2016 vuoden loppuun saakka. Liitto haluaa
panostaa opiskelijajäsenistöön ja pyrkii
varmistamaan, että tärkeät työelämän pelisäännöt tulevat tutuiksi opiskeluaikana.
Ansioluettelo kuntoon!
Ensimmäiset kesätyöhaut alkavat jo tämän
vuoden puolella, ja viimeistään helmikuussa on jo täysi rumba päällä. Nyt jo
kannattaa varmistaa, että oma ansioluettelo
on ajan tasalla. Uusimman opiskelijoiden
työmarkkinatutkimuksen mukaan yhä
useampi oli saanut töitä sosiaalisen median
avulla. Myös LinkedIn-profiili kannattaa
siis nyt perustaa, jollei sitä jo ole.
Satulotta Ansiomäki
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Metsänhoitajaliiton opiskelijamatka
suuntasi 23.–24.9. Euroopan vaikutusvaltaisimpaan kaupunkiin, Brysseliin,
nuuhkimaan metsäpoliittisen ilmapiirin
tunnelmia. Euroopan metsätalolla, Euroopan parlamentissa ja Suomen pysyvässä
EU-edustustossa saimme tiedonnälkämme
tyydytetyksi poliittisen vaikuttamisen
mahdollisuuksista. Metsänhoitajaliitto on
järjestänyt joka kolmas vuosi opiskelijoille
tutustumismatkan ulkomailla toimiviin
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Fuksin tarina
“Isona haluan näyttelijäksi! Eikun supersankariksi! Tai sitten eläinlääkäriksi. Palomiehenäkin olisi
kivaa, kun saa pelastaa kissoja puista. Mutta siivooja en ainakaan halua olla.’’ Mietti Meri ammattivaihtoehtojaan peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Nuorempana kävi moni ammatti mielessä,
osan kohdalla pohdinta jatkui hieman pidempään, ja osa taas sysättiin mielestä saman tien. Vaikka
erilaisia aloja kävi ajatuksella lävitse jo viisitoista vuotta sitten, ei metsänhoitajan nimike tullut ikinä
mieleenkään.

KUN ON SYNTYNYT ja kasvanut keskellä
pääkaupunkia Linnanmäen kupeessa, on
pääsääntöinen kosketus luontoon tullut
puistoista. Puistoissa vietimme paljon aikaa
lähinnä puissa roikkuen. Jostain syystä
puuhun kiipeäminen oli aina paljon mielenkiintoisempaa, kuin vieressä olevaan
kiipeilytelineeseen. Varmaankin siksi, että
puuhun kiipeäminen oli kielletty. Olikin
aina erittäin eksoottista lapsena päästä
kesäisin mökille Mikkelin kupeeseen tai
serkkujen luokse Porin taakse. Muutaman
tunnin ruinauksen jälkeen oli mahtava
tunne, kun vanhempi serkku suostui vihdoin viemään meidät pikkuveljen kanssa
metsään seikkailulle. Siellä sitten hypittiin
kannolta toiselle ja ihmeteltiin mönkivää
kastematoa ja puuta koputtavaa tikkaa.
Vaikka metsissä ei lapsena tullut ajallisesti
vietettyä montaa päivää, syntyi rakkaus
ja kunnioitus luontoon jo tuolloin. Siihen
aikaan se näyttäytyi kuitenkin enemmän
vertailuna siitä, miten helppo mihinkin
puuhun on kiivetä, tai kuinka paljon sattuu
tuolta siirtolohkareelta putoaminen.
Yläasteella luontokiinnostuksen vierelle
nousivat eläinten oikeudet. Opiskelin
kaikkea motivoituneesti tarkoituksenani
pyrkiä lukion jälkeen eläinlääketieteelliseen. Päädyin yhdeksännellä luokalla
viikoksi TET-harjoitteluun Animaliaan
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hetken mielijohteesta. Harjoittelusta jäi
käteen entistä eläin- ja ympäristöystävällisempi elämäntapa, sillä kun huoneellinen
vegaaneja kysyy sekasyöjältä, onko hän
vegaani, ei siinä voi kuin myöntää olevansa.
Ilman tätä osittain sattumaa tuskin olisin
metsää lähtenyt opiskelemaan. Vegaaniksi
ryhtymisen jälkeen alkoi eläinten oikeuksien lisäksi kiinnostaa entistä enemmän
kaikki muukin luonnonsuojelu. WWF ja
Maan ystävät tulivat tutuiksi, samoin kuin
monet luontodokkarit ja artikkelit. Pikkuhiljaa sitä huomasi haluavansa päästä
tekemään elämässään jotain suurempaa ja
konkreettisempaa kuin koirien kivesten
poisto. Eläinlääkishaave siis kaatui (jostain
kumman syystä juuri huomattuani etten
osaa kemiaa tai fysiikkaa), mutta tilalle
tuli haave suuremmista linjoista ja niihin
vaikuttamisesta.
Lukiossa biologia vei mukanansa niinkin
pitkälle, että tuli kaikki biologian kurssit
käytyä lävitse 2-3 kertaa. Pitkään mietin
lähteväni opiskelemaan biologiaa, ongelmana oli, ettei mikään biologian maisterivaiheen suuntauksista oikein sytyttänyt, tai
tuntunut siltä omalta. En myöskään pitänyt ajatuksesta, että kaikista osa-alueista
saa vain pintaraapaisun ilman minkäänlaista käytännön hyötyä. Halusin kuitenkin päästä vaikuttamaan uhanalaisten

ekosysteemien säilymiseen, ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja ihmisten
mielipiteiden muuttumiseen ympäristöystävällisemmäksi. Tarpeeksi kauan nettiä
selailtuani päädyinkin mmtdk:n sivuille, ja
löysin sieltä metsien ekologian ja käytön.
Alkuun kauhistuin paljon metsien käyttö
-sanamuotoa, josta itselleni nousee mieleen
ainoastaan kuva avohakatusta metsästä tai
ojitetusta suosta. Jonkun aikaa pohdittuani
ajattelin kuitenkin, että parempi tietää
miksi metsää hakataan niin kuin hakataan,
ja ovatko avohakkuut kuitenkaan niin
pahasta kuin on väitetty. Myös biotalouden tukeminen osana ilmastonmuutoksen hillintää innosti lähteä opiskelemaan
alaa. Vielä huomattuani trooppisten- ja
subtrooppisten metsien ekologia ja käyttö
-suuntauksen, ajattelin koulun jo olevan
kuin minua varten. Pääsee konkreettisesti
opiskelemaan metsiä, niiden ekosysteemejä ja toimintaa, eikä tarvitse ihmetellä

injektioruiskun kanssa tumansiirron onnistumisen mahdollisuutta.
Nyt kouluun päästyäni ja reilu kuukauden täällä opiskeltuani en ole ollenkaan
katunut valintaani. En, vaikka huomasin
istuvani samassa luokassa kymmenen metsästäjän kanssa, tai joutuvani katsomaan
kun metsäkone repii koivunrunkoja irti
maasta, ja insinöörit naureskelevat vieressä
kysymykselle ‘’Pitäisikö monimuotoisuuden vuoksi metsään jättää muutama kuusikin?’’. Maailmaa tai metsätaloutta ei ehkä
voi muuttaa hetkessä, mutta mielestäni on
väärin jos ei edes vähän yritä. Sen vuoksi
lähdin opiskelemaan metsätiedettä, metsien
ekologiaa ja käyttöä. Ja varmaankin päädyn
puunhalaajaksi mangrovemetsiin saamatta
mitään konkreettista aikaiseksi. Mutta hei,
ainakin yritin!

Teksti Meri Tuomainen
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Kesätöitä, onhan noita!
Kevään Forstihuudossa muutama metsäläinen esitteli tämän kesän kesätyöpaikkaansa. Täyttä
varmuutta heillä ei kuitenkaan työkuvastaan vielä silloin ollut. Nyt he ovat palailleet reissuiltaan
takaisin Viikkiin ja kertovat, kuinka työt lopulta vastasivat heidän odotuksiaan.

Kysymykset:

1. Mitkä olivat varsinaiset työtehtäväsi?
2. Kuinka työ vastasi odotuksiasi?
3. Mitä osaamista työ vaati?

4. Mitä pidit työstäsi?
5. Opitko jotain uutta?
6. Suosittelisitko vastaavaa paikkaa
muille? Hakisitko paikkaa uudelleen?

4. Erittäin ystävällinen ja avulias tiimi kiireestä huolimatta mielellään opetti exceltaulukkopohjiensa käyttöä, selitti UNECE:n toimintaa, ja keskusteli kanssamme
markkinatilanteesta tai milloin mistäkin.
Tiimi kannusti esittämään omia ideoita ja
kokeilemaan uusia toteuttamistapoja.
5. Kesän aikana opin paljon uutta puutuotteiden kansainvälisistä markkinoista ja
UNECE:n toiminnasta. Tutustuin uusiin
hyödyllisiin tiedonlähteisiin sekä erilaisiin kansainvälisiin metsäalan toimijoihin. Opin uusia excel- ja word-kikkoja,

Riikka Vehviläinen, K-105

Atte Saukkola, K-105

Opintosuunta: Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen

Opintosuunta: Metsänarviointi

Työnantaja: UNECE
1. Ensisijaisesti väsäsin Excelillä ja Wordilla
kaavioita ja taulukoita havainnollistamaan
tilastotietoa puutuotemarkkinoista. Sivussa
pääsin muun muassa selvittämään eri puutuotteiden hinta-, vienti- ja tuontitietoja,
suunnittelemaan julkaisun kansikuvaa sekä
tarkastamaan tilastotietoa, kappaleita ja
lähdeviitteitä.
2. Pitkiin työpäiviin sopeutumisessa
meni hetki, mutta päivät menivät todella
nopeasti. Työtehtävät olivat monipuolisempia kuin odotin, joten jokainen päivä oli
erilainen.

tiedonhaun taidolla selvisi oikein hyvin.
Yhden työpäivän aloitin googlettamalla:
”How to use Photoshop?”. Excelin, Wordin
ja kuvankäsittelyohjelmien käytön osaaminen sekä perustietämys eri puutuotteista ja
markkinoiden toiminnasta olivat hyödyksi.
3. Harjoittelijana tiettyä osaamista tärkeämpää oli innokkuus ja valmiudet oppia Tiimityöskentely- ja kommunikointitaidot
uusia asioita. Työtehtäviin sai ohjeistuksen, sekä englannin kielen taito ovat tärkeitä
ja niiden tekemiseen oli reilusti aikaa, joten toimiessa osana kansainvälistä tiimiä.
kärsivällisellä ja oma-aloitteisella kokeilulla Vapaa-ajalla toivoin osaavani ranskaa.
sekä yliopistossa varmasti tutuksi tulleella
8
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englannin kielitaitoni vahvistui, sekä kahvija lounastauoilla kuuli mielenkiintoisia
tarinoita eri maista ja kulttuureista.
6. Suosittelen paikkaa ehdottomasti kaikille, jotka haluavat kokeilla työskentelyä
ulkomailla, oppia kansainvälisessä työympäristössä toimimista, ja jotka eivät pelkää
heittäytyä keskelle täysin uusia kuvioita.
Harjoittelun palkattomuus ja Sveitsin korkea hintataso haastavat budjetointitaidot,
mutta kustannuksia on mahdollista kattaa
olemalla etukäteen aktiivinen apurahojen
hakemisessa.

Työnantaja: UPM Metsä

1. Varsinaisia työtehtäviäni olivat metsänhoidon ja korjuujäljen laatumittaukset, leimikoiden korjuuvalmiiksi suunnittelu sekä
markkinointitapahtumissa avustaminen.
2. Työnkuva oli juuri sitä miltä kuulostaakin, mutta eniten yllätti työn vapaus.
Aikataulu ja toteutus olivat täysin itsestä
kiinni, mikä oli erityisen mieluisaa itselleni.
Esimerkiksi kesäjuhlille pystyi menemään
jo torstaina, kun teki tunteja sisään jo aiem- työntekijöillä on, ja mitä voidaan ylipäänsä
vaatia laatua ja esimerkiksi ympäristövaimin! Autolla ajamista oli todella paljon,
aluksi se tuntui mukavalta, mutta loppuke- kutuksia mitattaessa.
sästä ratissa istuminen alkoi kyllästyttää.
4. Viihdyin työssäni hyvin, ja työyhteisö
3. Vaadittavaa osaamista olivat perinteisten otti nuoren harjoittelijan innolla vastaan, vaikka toimiston poppoo yllättävän
mittavälineiden käyttötaidot, kartanlukenuorta oli jo ennestään. Työporukka kutsui
minen ja kompassin käyttö tehokkaasti.
myös saunailtaan ja metsäkonekuskit
Lisäksi tarvittiin jonkinlainen kokemus
työmaatarkastuksen yhteydessä lounasmetsätöiden ja hakkuiden todellisuutauolle metsään tuomalleen grillille! Koin
desta, eli mitä rajoitteita metsäkoneilla ja
Jouluhuuto 2015
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myös työnkuvani mielekkääksi, joten ei
valittamista!
5. Työ antoi kokemusta puun hankintaketjusta, erityisesti metsän päässä: millaisia
ongelmia ja kehityskohtia, ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon maanomistajan
kanssa toimiessa. Näki myös millaisissa
tehtävissä isossa organisaatiossa on metsänhoitajia ja missä metsätalousinsinöörejä.

6. Laatumittaustehtävät soveltuvat hyvin
opiskelijalle, joka ei välttämättä ole aiemmin työskennellyt puunhankintaorganisaatiossa. Itse haen jatkossa astetta enemmän
omaa opintosuuntaani vastaavaa työtehtävää, mutta jos oman ydinosaamisalueen
tehtäviä ei ole tarjolla, niin ehdottomasti
hakisin uudelleen samaa paikkaa!

3. Työ vaati luonnontuntemusta ja paikkatietojärjestelmien osaamista. Paikallistuntemus sekä maastokelpoisuus olivat myös
hyödyksi. Oma-alotteisuutta ei myöskään
voi liialti korostaa, koska esimiehillä on
aina omat työnsä hoidettavana, eikä kiirettä
yhtään auta toimistossa ramppaava yli-innokas harjoittelija.
4. Kesä Metsähallituksella oli kaiken
kaikkiaan oikein mukava ja onnistunut
ajanjakso.

Juho Kotilainen, K-104

5. Opin myös paljon uutta. ArcGIS-ohjelmistoperhe tuli roimasti tutummaksi ja
metsälakikohteet ovat hyvin hyppysissä
ihan käytännönkin tasolla.
6. Voin surutta suositella Metsähallituksen
kesätöitä muillekin luontoihmisille. Rahan
takia sinne ei ole syytä lähteä, koska palkka
on hyvin nimellinen. Sen sijaan kokemuksien, erityisen mukavan työilmapiirin ja
ennen kaikkea oppimisen näkökulmasta
Metsähallitus tarjoaa todella hyvät olosuhteet harjoittelijalle.

Opintosuunta: Metsä-ja riistaeläintiede
Kira Ryhti, K-106

Työnantaja: Metsähallitus

Opintosuunta: Metsämaatiede
1. Kesätyöni Metsähallituksessa alkoi Soidensuojelun täydennysohjelman parissa.
Työ oli pääosin paikkatietojärjestelmäpohjaista digitointia; leppoista hiiren
naputtelua kahvikuppi toisessa kädessä.
Seuraavaksi oli vuorossa laserkeilausaineiston kontrollimittaukset Trestima-sovelluksella. Vipelsin kumpparit jalassa
Rovaniemen sateisia metsiä ja kuvasin
sääskien lomasta puita. Välillä minulle
tuupattiin kanadalainen harjoittelijatar
mukaan, joten jouduin kielikylpyyn. En
antanut yksipuolisen kielimuurin haitata,
vaan kaivoin vallihaudat sen ympärille ja
tyydyin puhumaan rallienglantia lappilaisella aksentilla. ”Hello, my name is Juho.
I’m Finland.”
Kesän työtehtävistä ylivoimaisesti eniten
minua työllisti Metsähallituksen oman
alue-ekologisen suunnitelman päivittämiseen tähdännyt projekti. Uusi metsälaki
astui voimaan 2014 vuoden alussa, joten
päivitettävää oli enemmän kuin saattoi
arvata. Pääosin aikani kului tehden maastotarkastuksia alue-ekologisiin käytäviin.
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Jouluhuuto 2015

Työnantaja: Ilmakehätutkimuksen huippuyksikkö, HY

Tutkin aikaisemmin merkittyjen luonto- ja
metsälakikohteiden paikkansapitävyyttä ja
merkkasin uusia.
2. Työni luonteesta en tiennyt viime hetkille
asti paljoakaan, joten varsinaisia ennakko-odotuksia minulla ei sen kummemmin
ollut – kiitos todella kiireisen loppukevään.
Alue-ekologisen projektin aikana sain
aikatauluttaa itse omat työpäiväni, kunhan
tunnit tulivat täyteen. Joinakin päivinä
lähtö venyi jopa lähelle puoltapäivää, kun
kaatosade ei ottanut laantuakseen tai kalaverkkojen kanssa saikkaaminen venähti.
Ajokilometrejä kertyi paljon: tein Posion
lähiympäristön lisäksi päiväreissuja Savukoskelle, Kemijärvelle ja Sallaan.

1. Varsinaiset työtehtäväni olivat metsämaan kasvihuonekaasupäästömittaukset
ja muut niihin liittyvät mittaukset. Lisäksi
olin mukana mittaamassa puuston ja pintakasvillisuuden biomassaa, perustamassa
uusia koealoja ja tekemässä kaikenlaisia
muita pienempiä hommia.
3. Työ vaati erityisesti tarkkuutta, koska
kyse on tutkimustyöstä. Myös oma-aloitteisuus ja kiinnostus tutkimusaiheita kohtaan
auttoivat työskentelyssä.
4. Pidin työstä todella paljon! Pidin työskentelystä ulkona, työkavereista ja Hyytiälässä olosta. Työtehtävät olivat erittäin
kiinnostavia.
5. Opin paljon uutta. Erityisen kiinnostavaa
oli oppia erilaisia mittausmenetelmiä ja

lisää tutkimustyöstä ylipäänsä. Töihin myös
perehdytettiin hyvin.
6. Suosittelen paikkaa ulkona viihtyville ja
varsinkin tutkimustyöstä kiinnostuneille, ja
hakisin itsekin paikkaa uudelleen.
Toimittanut Sara Lankinen
Jouluhuuto 2015
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Puukaupallisen kerhon
Skotlannin excursio

lähiravintoloihin, kuten Mäcdonalds ja
KooÄfCee. Hurjaa!
Euron heikko kurssi sai aikaan sen, että 1.
Kerroksen kotkanpesä täyttyi heikkolaatuisista alapäävitseistä ja halvasta keskioluesta.
Ranskalaisen seitinohuen päiväkännin
saavuttamisen lisäksi kävimme kyllä ihan
oppimassakin jotain. Kansallispuisto,
veneveistämö ja yliopisto olivat kaikki
vallan mainioita paikkoja, mutta kun viskitislaamolle pääsimme, oli meininki kuin

kuudennen luokan kevätretkellä. Eli tunnelma katossa kuten kuvista näkyy! Tuotteet todettiin siis toimiviksi.
Kaiken kaikkiaan reissu oli perin opettavainen ja suuremmilta henkilövahingoilta
säästyttiin!

Teksti ja kuvat Juho Hämäläinen

On niitä hienoja tarinoita, missä prinsessa löytää prinssinsä, hyvä voittaa pahan ja sitten on Puukaupallisen Kerhon ulkomaan ekskursiot.
Tämä tarina käsittelee jälkimmäistä.
JOKA TOINEN VUOSI se koittaa, matka
tuntemattomaan. Tuntemattomaksi oli
täksi vuodeksi valikoitunut Skotlannissa
sijaitseva Glasgow, tuo Edinburghin
rumempi veli, joka kuitenkin on pihapeleissä se dominoivampi osapuoli. Oiva
valinta niinkin sekavalle ryhmälle kuin
tämä PK-kerho. Excukohteita mietittäessä
oli pöydällä käynyt vaihtoehtona muun
muassa Portugali. Hemmetti, Ilmatieteen
laitos kertoo tätäkin journalistista ilotulitusta kirjoittaessani, että lämpötila on jopa
20 celciusta plussan puolella! Eihän tuo
käynyt päinsä.
Lentoreittimme oli tarkoin mietitty,
Tukholman kautta Edinburghiin. Matkalla
nähtiin yläilmoista kaksi hienoa kulttuurikaupunkia, kuinka hienoa! Lisäksi
12
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PM-kisoissa olleet olivat kerrankin kykeneviä ostamaan katu-uskottavat tuliaiset kotiväelle. Ei tarvinnut enää selittää, että kyllä
me oikeesti siellä länsinaapurissa käytiin.
Reissaaminen muutenkin sujui nappiin,
eikä Arlandan tiukka alkoholipolitiikka
saanut ryhmäläistemme hyvää matkafiilistä
maahan. Joten Suomi 6, Ruotsi 1.
Kohteeseen! Glasgow’ssa majapaikkanamme toimi aivan kaupungin ytimessä
sijaitseva Euro Hostel. Majapaikka oli vallan mainio, mutta hidas nettiyhteys haittasi
paikoin Tinderin käyttöä. Sijainti korjasi
mallikkaasti tämän asian, sillä palvelut
olivat aivan lähellä. Matkalaiset pystyivät
helposti jalkautumaan Lidlin ja Tescon
mahtavien (ja halpojen) valikoimien
pariin. Hurjimmat uskalsivat paikallisiin
Jouluhuuto 2015
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Näkymä FAO:n katolta, jossa sijaitsee myös lounasravintola. Etualalla Circus Maximus, taustalla
siintää Colosseum

Piipahdus ikuisessa
kaupungissa
Pääsin kahden kuukauden harjoittelun myötä kastamaan varpaitani
Treveren kuohuihin Roomassa päämajaansa pitävän Yhdistyneiden
kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (tuttavallisemmin FAO)
palveluksessa. Sukellus tuntemattomaan oli melkoinen, mutta jälkikäteen
äärimmäisen suositeltava kokemus.
TYÖ FAO:LLA ON enimmäkseen tavallista
toimistotyötä tietokoneen ääressä. Työpäivä
kestää kahdeksan ja puoli tuntia, josta
yksi tunti on varattu talon erinomaisessa
lounasravintolassa asioimiseen. Palkattu
henkilökunta matkustaa maailmalla säännöllisesti koulutus- ja konferenssimatkoilla,
joskin reissut suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkasti ennalta. Palaverien määrä ja
sisältö riippuvat paljon osaston johtajasta:
erään osaston johtaja koki vähintään 45
minuuttisten kokousten pitämisen viikoittain tärkeimmäksi työtehtäväkseen
riippumatta siitä, oliko mitään varsinaista
asiaa käsiteltävänä. Ilmapiiri on kuitenkin
rento, vaikka projektien aikataulut ovatkin
välillä äärimmäisen tiukkoja. Perjantaisin
14
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henkilökunta kerääntyy kadun toisella
puolella olevaan baariin rentoutumaan ja
keskustelemaan työasioista.
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen
panostetaan paljon. Talo tarjoaa kielikursseja (monet sopimustyypit edellyttävät
kahden YK-kielen osaamista), koulutuksia
esimerkiksi tilasto-ohjelmistojen käyttöön
sekä tieteentekijöiden pitämiä luentoja,
joille osallistumiseen kannustetaan. Työntekijöille on myös oma pankki ja matkatoimisto, jotka ovat seurausta organisaation
kansainvälisestä ja paljon matkustavasta
henkilökunnasta. Henkilöstön koulutustaustat vaihtelevat paljon, mutta soveltavat
luonnontieteet, GIS ja tilastotieteet ovat
yleisiä ainakin metsäosastolla.

Harjoittelijoita ja vapaaehtoisia organisaatiossa riittää. Näiden kahden erotuksena on
lähinnä se, että harjoittelijoille maksetaan
muodollinen maksimissaan 550 USD:n
kuukausipalkka, joka tosin on verovapaata
FAO:n muidenkin palkkojen lailla. Minimivaatimus harjoitteluun on kaksi suoritettua vuotta soveltuvia yliopisto-opintoja
hakuhetkellä. Suomessa tämä tarkoittaa
käytännössä 120 opintopistettä. Itse en
juurikaan pyörinyt harjoittelijapiireissä,
mutta monenlaista aktiviteettia järjestetään
ultimatesta elokuvissa käyntiin. (Roomasta
löytyy peräti kaksi alkuperäiskielisiä elokuvia näyttävää teatteria!) Harjoittelijoita
arvostetaan ja pidetään organisaation
vastuullisina edustajina, sillä harjoitusohjelman tarkoituksen on nimenomaan saattaa
nuoria lahjakkuuksia YK-uralle.
Talossa työskentelee paljon suomalaisia, kymmenien muiden kansalaisuuksien
lisäksi. Omassa, noin kymmenhenkisessä
tiimissäni olivat edustettuna Suomen lisäksi
Italia, Espanja, Yhdysvallat, Britannia,
Ranska sekä rakas länsinaapurimme. Lähin
työparini oli skånelainen ohjelmistokehittäjä, joka äärimmäisen mukavana tyyppinä
jopa väitti pitävänsä välttävästä finlandsvenskastani. Työkielenä koko organisaatiossa on luonnollisesti kuitenkin englanti.
Kansainvälinen tunnelma näkyy myös
sangen vapaassa pukukoodissa, josta kuriositeettina mainittakoon kuitenkin shortsien
ja punaisten housujen paheksunta.
Pohjoismaalaiset ovat talossa norjalaisia
lukuun ottamatta muutenkin suurehko
vähemmistö. Suomalaiset tunnetaan (täälläkin?) ilottomina uurastajina, jotka ottavat
kaiken liian vakavasti. Kolmentuhannen
ihmisen organisaatiossa kuitenkaan edes
kaikki suomalaiset eivät tunne toisiaan.
Maa- ja metsätalousministeriö kuitenkin
pitää huolta siitä, että kaikki Roomassa
jonkinlaisessa edunvalvontaan tai Suomen

rahoittamiin hankkeisiin liittyvät suomalaiset tapaavat. FAO:n ja World Food Programin (WFP) pohjoismaiset työntekijät
viettävät kuitenkin muun muassa yhteisiä
juhannusjuhlia, joissa nautitaan Pohjolan
herkkuja salmarista perunoihin.
Perunoista tässä välissä sen verran, että
italialaiset eivät tiedä kyseisestä koisokasvista juuri mitään. Sitä tarjoillaan useimmiten mauttoman nahkeaksi keitettynä,
tai sitten pizzassa. Jos näet Italiassa pizzaa,
jossa näyttäisi olevan ananasta, ÄLÄ SYÖ
SITÄ, SE ON PERUNAA JA MAISTUU
KAMALALTA!
YK:lle tyypillisesti sanamuotojen
ja lyhenteiden hiomiseen nähdään

Roomassa vibraattoreita, kortsuja ja suuvettä
voi ostaa kätevästi keskelle katua sijoitetuista
automaateista
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suunnattomasti vaivaa. Tämä on osittain
seurausta organisaation yleismaailmallisesta viestinnästä, mutta myös äärimmäisen tiukasta sisäisestä valvonnasta. Eri
palkkatasot ja sopimustyypit ovat tarkasti
määriteltyjä, minkä lisäksi rahoittajamaiden lähettämien edustusasiantuntijoiden
työnkuvasta täytyy raportoida odotetunlaisesti. Tästä seuraa se, että joku oikeasti närkästyy siitä, että konsultti on ”avustanut”
kun rahoittajien mielestä tämän on ollut
tarkoitus ”tarjota asiantuntemustaan.”
Rekrytointi ja tavallisten asioiden pyörittäminen ovat osittain tämän takia talossa
hyvin raskaita prosesseja. Toimistotehtäviin lähtevältä harjoittelijalta vaadittiin
asiaosaamisen ja kielitaidon lisäksi muun
muassa testamentti, selvitys mahdollisesta
nepotismista ja netissä käyty kenttäturvallisuuskurssi, joka käsitteli muun muassa
kidnappaustilanteessa toimimista ja miinakentältä selviytymistä. Suurilta osin kyse
on FAO:n toiminnan läpinäkyvyysvaatimuksista ja monesti epävakaissakin maissa
tehtävän työn vaarallisuudesta. Paperissa
kahlaaminen myös ainakin omalla kohdallani oudosti vahvisti halua näyttää todella
haluavani organisaation palvelukseen.

Työpaikkana FAO on siitä erityinen, että
henkilöstö on oikeasti kiinnostunut korjaamaan maailman ruokahuollon ongelmia.
Vaikka suuressa koneistossa yhden ihmisen
työpanos on pieni, on varsinkin metsäosaston työstä myös konkreettisia näyttöjä
muun muassa moniin maihin tehtyjen
laadukkaiden metsäinventointien muodossa. Projektien painopiste on rahoittajien
määrittelemä, ja ainakin omalla osastollani
hankkeet tähtäsivät kohdemaiden virkamiehistön kouluttamiseen ja voimaannuttamiseen. Suomen aloitteesta kehitetty
ilmainen Open Foris – ohjelmisto on tästä
hyvä esimerkki: ohjelmisto mahdollistaa
standardoidun ja helposti tarkistettavan
inventointitedon käsittelyn myös maissa,
joilla ei ole resursseja investoida kaupallisiin ohjelmistoihin. FAO:n työtä arvostetaan kohdemaissa, ja osaltaan siksi järjestö
pyrkii rekrytoimaan sitoutuneita ja vastuullisia ihmisiä.

Voi siellä tehdä muutakin kuin
töitä

Perunoiden lisäksi Italiassa kannattaa välttää ei-italialaista ruokaa. Italialaiset osaavat

FAO:n pääkonttori on vanha siirtomaaministeriön rakennus, joka sijaitsee lähellä historiallista
keskustaa
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oman keittiönsä oikein hyvin, mutta
ainakaan paikallisten tekemiin voileipiin
en suosittele tutustumista. Hienovaraisen
ja mauttoman eron huomaa pian, ja itse
onnistuin nauttimaan vain ensimmäisestä.
Ruokakulttuuri on toki Italiassa paljon
muutakin kuin ruokaa: cappuccinoa ei saa
juoda aamukymmenen jälkeen, kahvi on
espressoa (älä siis tilaa espressoa, vaan kahvia), ”amerikkalainen” kahvi vedellä jatkettua espressoa ja kahvi juodaan jälkiruoan
jälkeen, ei aikana.
Rooma on kaupunkina suuruudestaan
huolimatta paljon turvallisemman tuntuinen kuin Helsinki. Perjantai-iltana voi
pimeälläkin kävellä suhteellisen huolettomasti, eikä kukaan tule edes kännissä
urputtamaan. Lähinnä liikenne on villimpää: ”vanhoista vihreistä” ajaa aina kymmenkunta autoa. Jalankulkijoita kuitenkin
kunnioitetaan, kunhan vain liikkuu päättäväisesti ja tasaisella nopeudella. Kaupungissa myös pärjää kohtuullisen hyvin
englannilla ja osoittelulla, joskin italian
alkeiden opettelu kannattaa jos kulttuuriin
haluaa oikeasti päästä sisälle.
Varovainen Roomassa saa kuitenkin olla
asuntoa etsiessään. Omalla kohdallani
kolme viidestä harkitsemastani asunnosta
oli huijauksia. Yleensä ottaen kaikki liian
hyvältä kuulostava on huijausta. Huijarit
myös usein kertovat jonkinlaisen moniulotteisen ”elämäntarinan” ja ehdottavat
sopimuksen tekoa perheen lakimiehen
välityksellä. Onkin suositeltavaa käydä katsomassa asunnot läpi ennen asumispäätöksen tekoa, minkä takia jonkinlaisen varman
lyhytaikaisen majoituksen hommaaminen
saapumisen yhteyteen on hyvä idea. Olemassa olevissakin asunnoissa varustelu
saattaa suuresti poiketa ilmoitetusta.
Italialaiseen tapaan asunnossa tulee tosin
lähinnä nukuttua, sillä piazzat ja terassit
ovat kesäaikaan auki yömyöhään.

Ravintoloiden valikointiin kehitin yksinkertaisimman pizzan mukaan nimetyn
Margherita-indeksin. Jos Pizza Margherita
maksaa yli viisi ja puoli euroa, kannattaa
harkita ennen kuin istuu pöytään. Huonoja turistiravintoloita ja paikallisia hyviä
syömäpaikkoja on toisinaan limittäinkin, joten lopullisen totuuden löytää vain
kokeilemalla.
Vaikka aikoisi viettää Italian reissunsa
syömälakossa, kannattaa jäätelöä, eli
gelatoa, syödä päivittäin. Etenkin suklaa
on maultaan ja koostumukseltaan jotain
aivan muuta kuin suomalainen vastineensa.
Makuja löytyy varovaisesti arvioiden yli
sata. Samat maut myös vaihtelevat paikkojen välillä, koska jäätelö tehdään paikan
päällä, tai ainakin toimittajia on enemmän
kuin suomalaisessa monopsoniassa kasvanut voi uskoa.
Roomasta sanotaan, että elinikä ei riitä
kaupungin kokemiseen. Tämä on paljolti
totta. Vaikka keskeiset nähtävyydet kiertää
yhdessä viikonlopussa kummemmin hikoilematta, löytää jo kolutuiksi luulemistaan
paikoista aina uutta. Paikkoja riittää koettavaksi jo pelkästään vanhassa kaupungissa,
jossa sekä kävely että eksyminen on helppoa, mutta myös suositeltavaa.
Ulkomaille lähtöä ei kannata aristaa,
sillä mitä aiemmin kynnyksen ylittää, sitä
helpompaa se on myöhemmin. Osaamista
ja tiedonomaksumiskykyä täytyy olla,
mutta harjoittelijoiden ei oleteta olevan
huippuammattilaisia. Suomeen palaaminen
tuntuu siunaukselta, mutta jo parissa kuukaudessa ehtii tottua useimpiin asioihin ja
oppia pitämään toisista. Jos kansainväliset
hommat kiinnostavat, kannattaa Suomen
hyvästelyä kokeilla jo opiskelujen aikana.
Teksti ja kuvat Juho Niskala
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MYO-PJK pesisottelu
ja jatkot Sivistyksellä
14.9.2015
METSÄYLIOPPILAAT ja puunjalostajakilta
kohtasivat perinteisessä pesäpallo-ottelussa
muutaman vuoden tauon jälkeen. Tapahtumapaikkana Viikin legendaarinen ”pesäpallostadion” aivan kuplahallin läheisyydessä.
Metsäläisillä oli etuna sekä kotikenttä että
runsas kannattajajoukko. Havaitsin ilmassa
suuren urheilujuhlan tuntua ja pelistä oli
varmuudella tulossa erittäin jännittävä
spektaakkeli. Tulevia puunjalostajia saapui
paikalle juuri sopiva määrä, että saimme
pelin aikaiseksi. Metsäläisten joukkue koostui nuorista ja atleettisista fukseista sekä
hieman vanhemmista karpaaseista.
Tulevia kultamistalisteja yhteiskuvassa

18

Jouluhuuto 2015

Pesäpallo-ottelut aloitetaan hutunkeitolla
eli pesäpallon pelinaloittajan arvonnalla,
joka tapahtuu tarttumalla vuorotellen mailaan toisen kouran yläpuolelle (Wikipedia).
Metsämiehistä hutunkeittoon osallistui
Sotkamon pesäpallokentällä lapsuuden
viettänyt Eero a.k.a Jymy Virkkunen.
Hutunkeiton voitto tuli odotetusti metsäylioppilaille ja puunjalostajat pääsivät aloittamaan ottelun sisävuorolla.
Puunjalostajat saivat heti ottelun alusta
lähtien tuntea metsäläisten ulkopelin
tehokkuuden. Paloja ja koppeja tuli siihen
tahtiin, että allekirjoittanut ei meinannut

PESIS...

...KULTA!

pysyä perässä. Ensimmäinen sisävuoro
tuotti PJK:lle yhden juoksun ja oli aika
vaihtaa osia keskenään. Sisävuorot ovat
pesisottelun hetkiä, jolloin ottelu käännetään oman joukkueen voitoksi. Metsäylioppilaat eivät antaneet yhtään armoa
puunjalostajille, vaan tekivät upeita läpilyöntejä ja vauhdikkaita syöksyjä kohti
kotipesää. Ensimmäinen jakso päättyi
metsäläisille 20-1. Ottelun edetessä puunjalostajat pääsivät hieman paremmin mukaan
peliin, mutta koko ottelun voitto tuli ansaitusti metsäylioppilaille.
Omana kohokohtana voin pitää etukentän koppia, jonka tein pelatessani puunjalostajien puolella kuuden lonkerotölkin
jälkeen. Ottelun jälkeen oli aika siirtyä
jatkoille kohti Kamppia ja kattosauna Sivistystä. After gamesissa oli tarjolla monipuolinen valikoima pitsaa sekä erilaisia
palauttavia urheilujuomia (nesteytys ennen
kaikkea). Osa päätti mennä parantelemaan
ottelussa kipeytyneitä paikkoja saunaan ja

osa taas keskittyi puunjalostajiin tutustumiseen sekä ottelun kohokotien läpikäymiseen. Illan aikana oli myös palkintojenjako,
jossa molemmat joukkueet palkittiin urheilusaavutuksistaan. Palkintoina oli kaksi
pulloa vuosikerta Baileysiä, jotka upposivat
nopeasti janoisiin opiskelijoihin. Pesisottelu
ja jatkot olivat kerta kaikkiaan onnistuneet
ja molemmat osapuolet poistuivat koteihinsa erittäin tyytyväisinä.
Teksti Valtteri Kajaluoto
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#vainhydejutut
YHDEKSÄN VIIKON METSÄINEN aikuisten kesäleiri 2015 Hyytiälän metsäasemalla
on ohi. Säät eivät varsinaisesti suosineet,
mutta olisivat ne pahemmatkin voineet
olla. Aurinko paistoi noin kerran viikossa.
Matkustustapa kotoa Hyytiälään ja takaisin oli monilla jokaviikkoinen päänvaiva.
Viikki-Hyytiälä-välikin on nopeinta reittiä
yli 200 kilometriä. Me päätimme kaveriporukalla ratkaista kyytiongelmat ostamalla
kesäksi auton. Yhteinen taipaleemme ei
alkanut auton osalta kovin hyvin, kun
pakoputki (melkein) irtosi jo ensimmäisellä
matkalla Hyytiälään. Pääsimme kuitenkin
lopulta perille, ja virityksien jälkeen pakoputkikin pysyi matkassa kesän loppuun
asti. Nyt auto on jo siirtynyt vehreämmille
moottoriteille, mutta BIC-956 pysyy aina
sydämissämme.
Kenttäkurssin päätarkoitus oli (kai)
opiskelu. Itselleni suurimman yksittäisen
ahaa-elämyksen tarjosi bussoli. Kyllähän
sitä oltiin käytetty jo syksyllä, ja osasin
käyttääkin sitä, mutta funktio oli jäänyt

ihan pimentoon. Kesällä bussolin maailma
avautui. Hypsometrin sen sijaan ei, meidän kahdenkeskinen yhteistyömme kun ei
toimi. Onneksi ryhmästäni löytyi aina joku
innokas hypson käyttäjä, niin minun ei
tarvinnut ”loistaa” taidoillani sen kanssa.
Sitten opin, että rahkasammalia on ihan
hirveästi. Keväällä oltiin opeteltu jo 11, ja
kesällä määrä tuplaantui. (Järkytin itseni
nyt googlaamalla sphagnumin ja niitä on
näköjään paljon enemmänkin kuin nuo
”hirveät” parikymmentä. Onneksi noita
kaikkia ei kasva ainakaan Lakkasuolla.)
Excel-taidot nousivat marvaamisen
myötä ihan uudelle levelille, ja tuskin
monikaan meistä oli perehtynyt japanilaisten kukka-asetelmien pyhimpään
olemukseen ennen viime kesää. Lisäksi
itse opin ainakin hakkaamaan halkoja,
kärsivällisyyttä ja uusia korttipelejä. Ja, no,
kyllä siellä oikeasti niitä oikeita metsänhoitoasioitakin opittiin, mutta koska tämä ei
ole oppimispäiväkirja, niin ei nyt muistella
niitä sen kummemmin. Kyllä ne tuolla
takaraivossa on.
Heinäkuussa ahkeran marvaamisemme
katkaisi upea yö telttamajoituksessa Evolla.
Ekosysteemipalvelut
tulivat tutuiksi, kun
porukka hajaantui
kalastamaan, ratsastamaan, melomaan ja
patikoimaan. Ilmassa
oli myös dramatiikkaa, kun eriävät mielipiteet erään teltan
Kuva Jani Antila
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väristä lähes jakoivat porukan kahtia. Illan
kohokohtana järjestetty majavabongailu ei
valitettavasti tuottanut tulosta.
Eräänä kesäisenä iltana saimme kolme
hurmaavaa pässiä piristämään elämäämme.
Niiden nimistä saatiin aikaan sen verran
draamaa, että kutsuttakoon niitä siksi nyt
vain pässeiksi. Olimme varautuneet niiden
tuloon kauralla ja sähköaidoin viritetyllä
aitauksella. Aitaus pidätteli niitä puolisen
minuuttia, ja sitten olivatkin pässit irti.
Kaoottisen jahdin jälkeen päätimme antaa
olla. Rakensimme kuitenkin kurssityönä
tukevamman aitauksen loppukesäksi ja
tulevia vuosikursseja ilahduttamaan (tai
masentamaan, koska oli siinä huterassa
aitauksessa oma huumoriarvonsa). Uusi
aitaus pidätteli lampaitamme lähes toivotulla tavalla. Yhtenä yönä ne kuitenkin
olivat eksyneet Impivaaraan, eikä kukaan
oikein tunnu tietävän, miten.
Öisin tapahtui välillä muutakin outoa.
Impivaaran aula sisusti itse itseään, kerran
pyörät olivat tulleet sisälle lämmittelemään,
alakerran vessan ovi lukittui itsestään ja
assarien vessanpöntöistä ja sängyistä löytyi
halkoja. Välillä kummittelikin.
Kun nyt Hyytiälän yöelämään päästiin,
niin olihan meillä huikeita pippaloitakin.
Ensimmäisellä viikolla bailattiin jätesäkeissä, seuraavalla viikolla Hyytiälä muuttui Karibiaksi. Vanha ruokala oli kesällä
luvattoman pitkään remontissa, ja jouduimme siksi ulkoistamaan osan bileistä,
mutta ei se lopulta haitannut. Biletimme
siis myös punttisalissa, heinäkuun alussa
käytiin Rönnin lavalla tanssahtelemassa ja
kerran pidettiin mukavat lettukestit grillillä. Loppukesästä vietettiin tunteikasta
hääjuhlaa ja viimeisellä viikolla juhlittiin
haikeina pian ohi olevaa kesää Hyde-gaalan
merkeissä.
Kurssimme järjesti myös perinteiset kesäjuhlat, joita saapui kanssamme viettämään

Kuva Aleksi Rantanen

iso joukko iloisia metsäläisiä ja muita metsäläismielisiä. Vain puolitäysi kaljakellari
veti hetkellisesti suupieliä alaspäin, mutta
onneksi tunnelmaa nostattivat alaston DJ,
Kalja Koon keikka, pyttipannu sekä juhlakansan reipas mieli.
Kesän aikana nähtiin myös metsäläisten
urheiluhenkisyys. Vapaa-ajalla kentällä
pelattiin pesäpalloa ja jalkapalloa, assarit
esittelivät voimistelutaitojaan, frisbeetä lennätettiin, porukka uiskenteli järven vastarannalle ja rantalentiskenttäkin oli hyvällä
säällä lähes aina käytössä. Ja oli meillä ihan
olympialaisetkin! Lisäksi opimme tukkijätkäilyn perusteita ja sitten sestottiin, pääasiassa tukkien päällä, mutta jotkut myös
toistensa päällä.
Ja mitäs muuta. Kerran maisteltiin kirjanpainajia (joku taisi olla löytävinään paahtoleivän maun) ja sitten poltettiin hallitusti
muutama hehtaari metsää.
Jouluhuuto 2015
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Ulkomaalaisen kanssa
toimiessa oppii enemmän

Kuva Sini Salko

Yleensä spontaanisti toteutetut päähänpistot johtivat älyttömiin seikkailuihin. Kerran lähdettiin pikkusaunan
lämmityksestä noin kahdeksan sekunnin
varoitusajalla uima-asuissa ja pyyhkeissä
Korkeakoskelle katsomaan ukonilmaa.
Nähtiin ehkä pari salamaa, eivätkä nekään
mitään huikeita olleet, mutta tulipahan
käytyä. Saimme kyllä jännitystä elämäämme, kun joku rekka seurasi meitä.
Yhtenä yönä taas päädyin grillille kuuntelemaan tuntematonta tarinankertojaa ja
kerran oltiin ruisrääkän jäljillä sumuisessa
yössä.
Yhteenvetona sanon vaan, että olipa taas
ihmekesä. Opimme muutamia elämänviisauksia ja ainakin olemme tietojen ja
taitojen puolesta vähän lähempänä metsänhoitajia kuin ennen kesää.
Teksti Ella Valkama
24
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Kuva Pirkka Peltonen

OLIN ALUKSI HIEMAN epäileväinen kun
sain tietää mahdollisuudestani työskennellä
kesä ranskalaisen harjoittelijan kanssa,
ja kerätä samalla omaa graduaineistoani.
Tosin omaa kielitaitoani enemmän epäilytti harjoittelijan ranskalaisuus ja hänen
kykynsä kommunikoida selkeästi, sillä
monet tapaamani ranskalaiset kyllä puhuvat melko hyvää englantia, mutta heidän
aksenttinsa on niin vahva, että siitä on
välillä vaikea saada selvää. Itse en myöskään puhu muutamaa sanaa enemmän
ranskaa, joten koko kommunikaatiomme
jäisi vain englannin varaan.
Kuitenkin tavattuani harjoittelijamme
Erwanin ensimmäisen kerran huojennukseni oli suuri, sillä hän puhui lähes
täydellistä englantia. Tähän saattoi vaikuttaa etupäässä se, että hän oli opiskellut
jonkin aikaa Skotlannissa ja hänellä oli
paljon kansainvälisiä kavereita mukaan
lukien amerikkalainen kämppis. Joskus
saatoin melkein unohtaa hänen olevan
ranskalainen, sillä hän puhui todella selvästi, käytti joskus slangisanoja ja vitsaili
kuin syntyperäinen puhuja. Häneltä myös
puuttui ranskalaiselle tyypillinen korostus
eli esimerkiksi kurkkuärrä. Tämän vuoksi
kommunikaatiossamme ei ollut kovinkaan
pahoja kuiluja ja pystyimme melko vaivatta
ymmärtämään toisiamme.
Kesä ulkomaalaisen työkaverin kanssa
oli kaikin puolin hyvä kokemus ja ennen
kaikkea mahdollisuus oppia työn ohessa
monia uusia asioita. Ensinnäkin kielitaitoni
tuntui kohenevan ja huomasin pystyväni
juttelemaan hyvin luontevasti englanniksi

monista asioista. Huomasin myös, että
saatan ihan hyvin työskennellä sellaisenkin
ihmisen kanssa, joka ei puhu suomea kuin
muutaman sanan ja että monia asioita katsoo ihan toisesta näkökulmasta kun joutuu
selittämään niistä ei-suomalaiselle. (Tämän
olin tosin jo huomannut sekä vaihdossa
ollessani että toimiessani vaihto-opiskelijoiden tuutorina.) Saatoin samalla ainakin
osittain päästä irti ujoudestani ja arkuudesta toimia ihmisten parissa, sillä Erwan
oli hyvin sosiaalinen ja tuli hyvin toimeen
kaikenlaisten ihmisten kanssa, minkä
vuoksi hänen kanssaan oli helppo jutella ja
tehdä töitä.
Muista kesän aikana oppimistani asioista
mainittakoon vielä perhosten, hämähäkkien ja sudenkorentojen värikkääseen
maailmaan tutustuminen sekä Braun-Blanquet -kasvillisuuskartoitus. Myös soiden
sammalten ja muun luonnon ihasteluun jäi
enemmän aikaa ja työt sai tehtyä nopeammin, kun oli seuraa enkä joutunut olemaan
pitkiä päiviä maastossa yksin.
Teksti Tiina Heikkinen
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Pohjois-Suomen kurssi
VUODEN 2015 LAPINKURSSI alkoi Rovaniemen kaukoliikenneyhteyksien varsilta, joilla bongattiin metsäylioppilaiden
lisäksi paikallisia merkkihenkilöitä, kuten
maamme rakastetut hallintovirkamiehet
Alexander Stubb sekä Sanni Grahn-Laasonen. Rovaniemeltä matka jatkui täydellä
vauhdilla Ylä-Lappiin, jossa vietimme
ensimmäisen osion kurssista.
Inarin tukikohdasta käsin vierailimme
muun muassa Saamelaiskäräjillä, missä
käräjien ympäristösihteerin viransijainen
Esko Aikio esitteli meille varsin kattavasti
Lapin seudun alue- ja metsäpolitiikkaa;
tutustuimme pikaisesti Turun yliopiston
tutkimuslaitokseen Utsjoen Kevolla, jonka
luonnonpuisto on lähes täysin suljettu
Täsmäiskujoukko Värriö Ykkösen huipulla

ihmisiltä; ajoimme Norjan puolelle tarkastelemaan palsasoita, ja lopulta Varangeriin
Jäämeren rantaan. Satuimme paikalle laskuveden aikaan, ja merenpohjan eliöstöä ja
lasinkirkasta vettä tosiaan kelpasi ihastella.
Pääsimme myös vierailemaan Kevitsan
monimetallikaivoksella lähellä Sodankylää. Kaivos on kanadalainen, vuonna 2012
perustettu avolouhos, ja sieltä louhitaan
pääasiassa kuparia ja nikkeliä. Kurssiamme
häkellytti muun muassa louhoksen absurdin valtava koko, työkoneitten vastaava,
täysin käsittämätön suuruusluokka, sekä se,
että louhittavan malmin muutaman promillen metallipitoisuus kykenee tekemään
toiminnasta kannattavaa.

Kotovaara, Värriö

Kesän ehdottomasti parhaat kelit sekä
melko kunnioitettava määrä räkkää seurasivat meitä, kun matkustimme Värriön
tutkimusasemalle itärajan tuntumaan. Huikaiseva luontoelämys seurasi toistaan, kun
ensimmäisenä aamuna aseman ikkunasta
näkyi perhana karhu, poluttomien taivalten
päässä maastossa löytyi rinnesuo ja Venäjän rajavyöhyke, sekä lopulta Syväkuru,
joka näytti siltä kuin joku olisi leikannut
siivun pois tunturista.
Kurssi myös selvitti empiirisin kokein,
että kelohonkanuotio lämmittää tavallista
paremmin ja että siinä paistetut makkarat ovat selkeästi tavallista paremman
makuisia.
Värriön jälkeinen osuus kurssista sijoittui Rovaniemelle. Saimme toisenlaisen
näkökulman Lapin seudun metsäpolitiikkaan, kun Metsähallituksen aluejohtaja
Kirsi-Marja Korhonen esitteli sitä meille.
Lapissa metsänkäyttö on poronhoitajien,
metsähallituksen ja alkuperäiskansojen

monikäyttömuotojen ristitulessa erittäin sekava vyyhti, ja sitä on ajan mittaan
yritetty setviä hyvinkin rivakoin ottein.
”Rankkaa menoo Ranualla”, kuten paikallinen sanonta osuvasti kuuluu.
Lähdimme Lapista, mutta ainakaan allekirjoittaneella Lappi ei ole lähtenyt mielestä. Oli parasta, kiitos kaikille!
Toivotankin yhtä rentoa ja hauskaa kurssia ensi vuoden kursseilijoille! Have fun ☺
Teksti Sini Salko
Kuvat Samuli Karppinen ja Sini Salko
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Fuksihallituksen esittely
Fuksihallitus on jälleen valittu. Tänä vuonna kilpailua oli emännän ja
isännän paikoista, joten järjestimme äänestyksen Hydessä syksyn kenttäkurssilla keskiviikon toogabileissä. Hallituksen toiminta on lähtenyt jo
hyvin käyntiin mm. pikkujoulujen järjestelyiden merkeissä.
Jottei kenellekkään jäisi epäselväksi hallituksen jäsenet teki Forstihuudon
toimitus lyhyen haastattelun jokaisesta hallituksen jäsenestä.

Isäntä ja emäntä

Fuksiairut

Simulan Juhana täs morjes! Olen junantuoma eteläpohjalainen Nurmoosta, ja
toimin kurssin 108 isäntänä. Opiskelen
metsien ekologiaa ja käyttöä. Tykkään
hengailla hyvässä porukassa ja lähteä aina
kaikkeen mukaan, joten isännän hommat
on ihan lepposia. Pitää pyrkiä täyttämään
aina omaa kokoaan suuremmat saappaat.
Elämää elelen moton ”onni suosii rohkeaa”
mukaan. Toteemieläin: Viisas korppi

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		
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Elliroosa Raittinen
Emäntä
Tku (Turku)
Ekonomi
37,5
Tiikeri
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Hiljahenna Tomminen

Fuksiairut
Alajärvi
Ekologi
38
Grumpy Cat

Tiedottaja/sihteeri
Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Risto Kiiskinen
Tiedottaja/sihteeri
Hyvinkäältä
Ekologi
44
Vaikkapa karhu

Talouden-/rahastonhoitajat

Harrastevastaavat

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Jukka Palomäki
Taloudenhoitaja
Helsinki (Itäinen)
Ekonomi
Semi siro 43
Mika Rekola

Nimi? 			Elli-Noora
Tehtävä hallituksessa? Harrastevastaava
Mistä tulet? 		
Tampereelta
Ekologi/ekonomi?
Ekologi
Kengän koko? 		
37
Toteemieläin? 		
Tervapääsky

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Ville Wéman
Rahastonhoitaja
Vantaalta
Ekonomi
43
Orava

Nimi? 			Otso
Tehtävä hallituksessa? Harrastevastaava
Mistä tulet? 		
Turusta kai si
Ekologi/ekonomi?
Ekologi
Kengän koko? 		
44
Toteemieläin? 		
Risto

Ylärivi vasemmalta oikealle: Ville Sorsa, Teppo Mehtonen, Elli-Noora Kamppuri, Hiljahenna Tomminen, Elliroosa Raittinen, Mia Luukkonen
Alarivi vasemmalta oikealle: Onni Kärkkäinen, Jukka Palomäki, Ville Wéman, Juhana Simula
Edessä: Risto Kiiskinen
Kuvasta puuttuuvat: Otso Tilus, Petra Paananen
Kuva Samuli Junttila

PM-kisat 2015 –
Oi Suomi on!

Kaljamestarit
Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Onni Kärkkäinen
Ylikaljamestari
Joroisista
Ekologi
49
Pupu

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Nimi? 			
Tehtävä hallituksessa?
Mistä tulet? 		
Ekologi/ekonomi?
Kengän koko? 		
Toteemieläin? 		

Teppo Mehtonen
Kaljamestari
Heinolasta
Ekologi
42
Kettu

Nimi? 			
Ville Sorsa
Tehtävä hallituksessa? Kaljamestari
Mistä tulet? 		
Itä-Vantaalta
Ekologi/ekonomi?
Ekonomi
Kerro hieman itsestäsi?
Olen 26-vuotias ja vapaa-aikani vietän
urheilun, hyvän ruoan ja musiikin parissa.

Nimi? 			
Mia Luukkonen
Tehtävä hallituksessa? Kaljamestari
Mistä tulet? 		
Helsingin Lauttasaari
Ekologi/ekonomi?
Ekonomi
Kengän koko? 		
Keskimääräistä naisen kokoa hieman
isompi
Toteemieläin? 		
Monen siistin eläimen hybridimalli
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Petra Paananen
Kaljamestari
Espoosta
Ekonomi
37
Kettu

Toimittanut Otto Saikkonen

SUOMI VOITTI VUONNA 2014 kotikisat
ja halu voittaa toinen kerta peräkkäin oli
riipaiseva. Meidän kisafuksienkin mieleen
istutettiin heti ajatus: Ruotsiin lähdetään
voittamaan, varastamaan maskotteja sekä
ennen kaikkea pitämään hauskaa! Oli 69.
kerta, kun ”Nordic Games” järjestettiin
ruotsalaisten, suomalaisten, tanskalaisten
ja norjalaisten Life Science -yliopistojen
välillä. Matka tulisi kestämään tiistaista
sunnuntaihin, ja vielä bussiin astuessamme
meillä ei ollut oikeastaan aavistusta mihin
olimme ryhtymässä.

Meri kutsuu

Matka alkoi tiistaina 15.9. ja suunnistimme
Helsingin satamaan bussi täyteen lastattuna. Ensin opeteltiin kisahuudot ja laulut,
ja sitten astuttiin laivaan ja puettiin päälle
joukkuepaidat. Siitä alkaen ei enää oltu
yksilöitä vaan mahtava Suomen joukkue.
Team Finland löysi jo laivalta tilaisuuksia
aiheuttaa pahennusta, onneksi monet kanssamatkustajat olivat siinä harhaluulossa,
että olimme oikeita urheilijoita. Metsäläiset
onnistuivat myös näyttämään miten järjestetään järisyttävät buffetsitsit. Tasaisesti
noussut volyymitaso ja ajoittain epävireinen laulaminen (huutaminen) aiheutti
varoituksen vasta 1 tunnin 32 minuutin
kohdalla, ja lopun äänekäs hauskanpito
häätämisen vasta buffetin sulkeutuessa.
Mystinen maskotti
Laiva jatkoi keinuen matkaansa Tukholmaan samalla kun keinuimme tanssilattialla kohottaen kisakuntoamme.
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Venäjän armeijan sukellusveneen metsäläismiehistö
Suomen joukkueen dramaattinen avajaisesitys

Uppsalan Ultuna – game on!

voittaessa muut joukkueet kirkkaasti alkoi
Tukholmaan saapuessamme joukkuelaisten kaoottinen maskottien varastaminen ja
toisiin tutustuminen. Kävi heti selväksi, että
voinnit vaihtelivat laidasta laitaan. Näin
tanskalaiset ovat vain ihan sekaisin, norjakisafuksista tuntui mahdottomalta, että
laiset ovat hauskoja tosissaan urheilijoita
tästä noustaisiin voittoon. Myös muilla
ja ruotsalaiset – no eivät ehkä voita, mutta
joukkueilla oli venähtänyt edellinen ilta
ovat todella mukavia kisaisäntiä! Sekopäiviihteen puolelle, mikä lohdutti vähän.
set kisat jatkuivat uimahallilla, jossa myös
Bussin lähestyessä Uppsalaa alkoi valmistautuminen. Maskotti Sisu otettiin tiukkaan muutama yleisön jäsen päätyi uiskentelemaan vaatteet päällä. Suomi ei voitanut,
syleilyyn, ihmiskisamaskotit pukeutuivat
mutta hauskaa oli.
nallepukuihin ja laulu raikui. Oli aika
kisata! Avajaisseremoniassa maalattiin
Suomen liput kasvoihin ja huudettiin niin Pelataan ja juhlitaan
kovaa kuin lähti kurkusta. OI SUOMI
Jokailtaiset juhlat ja päivittäiset urheilukisat
ON! Muut joukkueet huusivat takaisin ja
alkoivat seurata toisiaan. Ilman nukkumista
dramaattisesta avajaisseremoniasta (erityi- tai vähillä yöunilla tunnelmat olivat… No,
sesti Suomen joukkueen esityksen osalta)
sekavat. Suomen naisten voittaessa lentosiirryttiin soutukoitokseen, missä satutpallossa ja koripallossa alkoi kisojen voitto
tiinkin melomaan kanooteilla. No ei se laji tuntua mahdolliselta. Seuraavina päivinä
niinkään vaan se voittaminen. Suomen
Suomi hallitsi yleisurheilua ja varsinkin
32

Jouluhuuto 2015

säbä – KULTA, viimeisteli murskavoiton muista. Todella jännittävä säbäfinaali
Ruotsia vastaan viimeisenä päivänä kuvasi
hyvin koko kisoja, siinä oli kyse niin paljon
enemmästä kuin vain kisoista. Suomi tuli,
näytti ja voitti! Suomen hallinta näkyi myös
juhlinnan puolella. Torstain Under the
Surface –teemabileissä Venäjän armeijan
sukellusveneen miehistö eli Suomen joukkue joutui kohtaamaan mm. norjalaisen
naisen, joka puri ja raapi varastaessaan
hienoja merimieslakkejamme. Muutaman
lakin onnistuimme säilyttämään - tuloksena oli kuitenkin parin norjalaismiehen
vaatteiden repeytyminen.

Kärsäpotti

Erilaisilta sattumuksilta eli kärsäpoteilta ei
näissäkään kisoissa vältytty. Päällimmäisenä mieleen jäivät nallepukuisen kisamaskottimme OP:n (nimi ei muutettu)
mystinen katoaminen ja löytyminen viisi

tuntia myöhemmin katoamispaikastaan,
sekä perjantain baaribileet, joissa Ruotsin
tiukat alkoholilait tulivat tutuiksi, kun yli
puolet baariin yrittäneistä ohjattiin saman
tien ulos. Tähän ei tietenkään millään
tavalla liittynyt kisakansan päihtymyksen
tila, yleinen remuaminen ja laulaminen
kadulla, kaatunut liikennemerkki ja irrotettu postilaatikko… Baaribileet muuttuivat
majoitusbileiksi, ja järjestäjien päätöksestä
jokainen joukkue juhli omissa oloissaan.
Ainakin suomalaisilla meno hieman
eskaloitui, ja johti mm. pingiskultaan,
kun neljän metsäylioppilaan muodostama
pingisjoukkue romahdutti Stigan pingispöydän tanssimalla sen päällä.

Voittoisa kotiinpaluu…

Melkein viikon jälkeen oli aika laittaa
ykköset päälle bankettia varten ja mennä
hakemaan kultamitalit sekä pokaali takaisin Suomelle. Pokaali oli jo kokenut vuosi
Jouluhuuto 2015
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Ensimmäinen kurssilounas
vimosen päälle

Perjantain baaribileet

sitten kovia, eivätkä nämä PM-kisat olleet
siihen poikkeus. Pokaali oli lopulta melkein
yhtä monessa palassa kuin hajonnut pingispöytä. Banketin ja jatkojen jälkeen oli aika
sanoa hyvästit mahtaville uusille tuttavuuksille. Sanottiin monta kertaa toisillemme:
seuraavana vuonna nähdään Tanskassa!
Matka takaisin Suomeen meni nopeasti,
mutta väsyneissä tunnelmissa. Viikkiin
takaisin päästessä olisimme voineet pussata maata, niin hyvältä tuntui olla kotona.
Palautuminen PM-kisoista kesti suunnilleen viikon ja kisaflunssasta vielä vähän
kauemmin, mutta mitään emme vaihtaisi
pois. Seuraavana vuonna ei olla enää kisafukseja, mutta oletettavasti reissusta tulee
vähintään yhtä mieleenpainuva!
Teksti Liisamari ”vaatteidenrepijä” Rasimus ja Vilma ”pingiskulta” Anttila
Kuvat PM-kisajoukkue

Oho ja hups...

34

Jouluhuuto 2015

PIMENEVÄNÄ MARRASKUISENA iltana
kokoontui kurssi 103 ensimmäisen kerran
metsäpäivien kurssilounaalle. Mukana oli
hieman yli 40 kurssilaista, ja meno oli se
mukainen eli aivan vimosen päälle. Oikeastaan tämä kurssilounas oli jo kolmas, sillä
ensimmäisen kerran lounastimme yhdessä
fukseina Hyytiälän kesäjuhlilla 2011 ja sen
jälkeen epävirallisesti keväällä 2013. Nyt
osa kurssistamme oli kuitenkin jo valmistunut ja metsänhoitajien kirjoissa, joten
tapaaminen oli siinä mielessä erityinen.
Osa oli myös vaihtanut alaa mutta päätti
kuitenkin tulla tapaamaan tuttuja kasvoja.
Jotkut olivat etsineet päälleen perinteisen
forstiliivin, toiset olivat muuten vain enemmän tai vähemmän juhlavissa asuissa.
Illan aikana nautimme niin Cantina
Westin meksikolaisesta ruuasta kuin
nuorempien kurssien lauluesityksestäkin.
Muutenkin vaihdoimme kuulumisia ja
muistelimme opiskelijaelämämme alkuvaiheita. Mielessä kävivät, anteeksipyyntöjen
kera, niin syksyn Hyde-viikon toogabileiden jälkeinen musiikillinen aamuherätys
kuin kesäöinä monen ihoille ilmestyneet
tussitöherryksetkin. Saimme lisäksi somen
välityksellä yllättäviäkin terveisiä lounaalle
pääsemättömiltä kurssimme jäseniltä, joista
osasta ei fuksivuoden jälkeen ollut kuulunut juuri mitään. Myös päihdyttävät juomat
virtasivat ja laulu raikui, tosin viimeksi
mainittu hämmästyttävän vähän, sillä sain
syötyä ruokani sen ollessa vielä lämmintä.
Kiitokset vielä isännällemme Juholle sekä
emännällemme Empulle järjestelyistä sekä

kaikille osallistujille hienosta ja piristävästä
illasta! Ensi vuonna toivon mukaan uudestaan samalla porukalla!
Tässä vielä onnistuneen, vimosen päälle
olevan kurssilounaan resepti: Otetaan
yksi metsäläiskurssi (mielellään hyvää
vuosikertaa, kuten K103), varataan pöydät jostain keskustan ravintolasta (mikä
tahansa, kunhan saa hyvää ruokaa ja laulu
ei häiritse), lisätään forstiliivejä ja laulukirjoja ainakin puolet osallistujien määrästä,
otetaan mukaan nuorempien opiskelijoiden
vierailu, sekoitetaan kunnolla ja annetaan
mennä. Jälkiruokana voidaan tarjoilla jatkot jossain keskustan baareista.
Teksti Tiina Heikkinen
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Kuvakollaasi Hyytiälän hirvijahdista

Talkooporukka rakensi kenttäsahan puutavarasta
uuden hirvitornin

Ajomiähen varustus

Metsäylioppilaat varmistivat, ettei saalis tipu
kesken matkaa lahtivajalle

Groupie hirven kanssa #hirvie #moosie
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Syksyn ensimmäinen hirvi á la Pirkka

Soppalihan matka kohti Agroksenmäen holvikellaria
alkoi pulkka-ajelulla
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JAHTIVOUDIN PALSTA

Metsästys sopii myös junteille
TIHKUSADETTA. Tänään piti olla kuulas aamu. Noh, märkä metsä ei minua
pidättele, sillä olen hyvin varustautunut.
Minulla on kalvokengät Itävallasta, pramea
kalvopuku Ruotsista, kaiverrettu haulikko
Italiasta ja alla uusi neliveto Saksasta.
Parkkeeraan metsätien laitaan ja astelen ulos. Vedän keuhkollisen raikasta
ilmaa. Kosteaan ilmanalaan sekoittuu
päästö-, säästö-, törmäys- ja imagotestit
läpäisseen autoni katalysoitu pakokaasu.
Ennen metsään lähtöä lakki ja sen alta
tulevat hiukset peilataan kuntoon ikkunan heijastuksen avulla. Nyt olen valmis
metsästysnautintoon.
Muutaman kilometrin käveltyäni ei tilanteita juuri ole ollut. Riistaa ei tunnu löytyvän – ehkäpä se on tulien paikka. Kelon
oksasta vuoltujen kiehisten sekaan livautan pari sytytyspalaa, että varmasti syttyy.
Nokipannuun päätyy Novellen lähdevesi
suoraan ABC:n kylmäkaapista. Kyllä nyt
erämiehen kelpaa!
Juuri kun olen asettelemassa makkaraa
teleskooppimakkaratikkuun, kuulen metsästä askellusta. Savun hajun johdattelemana tulilleni saapuu mies. ”Hei, saapiko
liittyä seuraan?”, kuuluu kysymys. ”Joo”,
sanon nyökäten.
Miehellä on päällä nuhjuinen flanellipaita ja jalassaan varmaan 10 vuotta vanhat
erähousut, joiden merkkiä en edes tunnista.
Päässä hänellä on jonkin putkimiesliikkeen lippalakki ja toisen kumisaappaan
ympärille on pyöräytetty pari kierrosta
jesaria. Haulikko on varmaan jokin vanha
suomalainen. Käytön jälkien alta ei paljon

alkuperäistä muotoilua näe. Kauhea
ilmestys – jokin juoppo varmaan, mietin
mielessäni.
”Ihan hyvä ilima – ei liian kuuma
kävellä”, mies toteaa ja vuolee vihellellen
makkaratikkua.
”Joo. Lintuja ei vain tunnu löytyvän”,
vastaan vaitonaisesti.
Mies paistaa makkaran ja kiittää tulista.
”Täytyy lähtiä koiraa ettimään kun se ei
tänne tulille tullut. Varmaan jonkin elikon
löytäny.”
Jään vielä tulille istumaan. Äskeinen
kohtaaminen mietityttää. Mitähän tuommoinenkaan rääsyläinen ymmärtää maailmanmenosta? Onkohan lie käynyt koskaan
teatterissa saatikka pääkaupunkiseudulla?
Kesken ajatuksieni säpsähdän läheltä
kuuluvaan laukaukseen.
”Hieno poika!” kuuluu metsästä, ihan
läheltä.
Pakkaan kamppeeni ja lähden rivakasti
pois tulilta.
Miksi se sai linnun? Minähän tässä se
erämies olen.
Jahtivouti Juho Kotilainen
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TIEDOTTAJAN PALSTA
Tulevia tapahtumia:
30.11. MPTK:n syyskokous
2.12. Myo vs. Sampsa salibandyottelu Viikin kuplalla klo 17-18!
(Lisäinfoa tiedossa)
3.12. Metsäylioppilaat ry:n vaalikokous klo 12
3.12. MYOn pikkujoulut c-grundilla!
6.12. Ylioppilaiden soihtukulkue
9.12. MMYL ry:n pikkujoulut
4.-7.2. WiSkin perinteinen Tahkon reissu

Vuodenvaihteen jälkeen luvassa on
muun muassa Myon ystävänpäiväbileet,
Räkäposkella hiihto Joensuun metsäylioppilaiden luona sekä Myon vuosijuhlat
helmi-maaliskuussa.
Vuosi lähenee taas loppuaan ja jälleen on
aika uusien kuvioiden sekä uuden Metsäylioppilaat ry:n hallituksen. Tapahtumia
kuitenkin vielä riittää ennen lomia (ja
niiden jälkeenkin), joten ottakaa niistä ilo
irti! Toivottavasti myös uudelleen herätetyt
perinteet muiden ainejärjestöjen kanssa
saadaan jatkossakin säilymään. ☺
Rattoisaa joulunodotusta kaikille!
Sara
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