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Viihtyisiä lukuhetkiä vuoden 2016 ensimmäi-
sen Forstihuudon parissa, toivottavasti teillä 
kaikilla menee mahtavasti!

PS. Lumi suli, enkä taaskaan ehtinyt tehdä 
yhtäkään lumiukkoa. Jos jollakulla on lumiu-
kon verran pakkasessa lunta säilössä, ottakoot 
yhteyttä!

Meri Tuomainen 
Päätoimittaja

SISÄLTÖ

KANSI Otto Saikkonen
KESKIAUKEAMA Petra Paananen
PÄÄTOIMITTAJA Meri Tuomainen
TAITTO Otto Saikkonen ja Johanna Tuviala
MUU TOIMITUSKUNTA Vilma Anttila, Matias 
Mäkelä, Juho Niskala, Pirkka Peltonen, Sini 
Salko, Juhana Simula ja Ella Valkama

forstihuuto@helsinki.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Uuden aloittaminen on aina vaikeata. 
Siksi varmaan tämä ensimmäinen pää-
kirjoitus tuottaakin tuskaa, joka näkyy 

lopputulokseen asti. Onnekseni ei tarvitse 
pelätä etukäteen kenenkään vertaavan raapus-
tuksiani edellisten päätoimittajien teksteihin. 
Sehän olisi sama, kuin valmista Gradua ver-
rattaisiin ensimmäiseen Frankille palautettuun 
kertaustehtäväesseeseen. Jos ei hyvää voi saada 
edes yrittämällä, kannattaa yrittämään joka 
tapauksessa ryhtyä!

Toimituksen vaihtuminen ei ollut ainoa 
Joulunhuudon ilmestymisen jälkeen vaihtunut 
asia. Metsäylioppilaille ja alajärjestöille valittiin 
uudet hallitukset, ja taisi siinä myös vuosikin 
vaihtua. Vuoden vaihtumisen kunniaksi ajat-
telin tehdä perinteisen uuden vuoden lupauk-
sen (sen ympäripyöreän, jonka voi huoletta 
unohtaa seuraavalla viikolla) ja yrittää saada 
elämääni edes hieman enemmän järjestykseen. 
Aloitin siis jäämällä kodittomaksi ja ilmoit-
tautumalla viiteen uusintatenttiin. Ahtaessani 
tavaroitani kavereiden ja tuttujen kellareihin 
ja pannuhuoneisiin, mietin samalla, mitä itse 
haluaisin tuoda Forstihuutoon. Millaisena 
itse näen Ainejärjestömme mahtavan liiman 
ja hauskuuttajan? Pitkän pohdinnan jälkeen 
päätin haluta Huudosta helposti lähestyttävän 
ja mahdollisimman mahtavan julkaisun, joka 
tuottaa iloa lukijakunnalleen. Mikäli siinä 
samassa muutama tiedonmurunenkin välit-
tyy ainejärjestön jäsenten välillä, aina vain 
parempi. 

Totuuden hetki on siis käsillä. Vaikka tavoit-
teisiin ei aina päästäkään, toivottavasti nau-
titaan matkasta kohti uusia epäonnistumisia! 
Itse olen todennut nojatuolilla nukkumisen 
yllättävän mukavaksi, ja Silvican kerhohuo-
neen kodiksi, joka ei ikinä petä. Kevättalveni 
tähän mennessä paras oivallus menee Laski-
aisriehaan, kun vihdoin ja viimein ymmärsin 
Faustmann-merkin hauskuuden. Eivät siis ihan 
hukkaan menneet uusintatentteihin lukemiseen 
käytetyt tunnit!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Heipä hei ! Vuoden vaihtuessa tapahtuu monia 
asioita, ja yksi niistä on metsäylioppilaiden 
kannalta ollut hallituksen vaihtuminen. Hal-
litusta uusittiin tänä vuonna isolla kädellä, 
edellisvuodesta kyytiin jäi allekirjoittanut ja 
muuten paikat täyttyivät tuoreista kasvoista. 
Vuosi potkaistiin käyntiin tehokkaasti ja 
keväälle jäsenistölle on tiedossa paljon mukavia 
aktiviteetteja. Perinteistä on metsäläishengen 
mukaisesti pidetty kiinni, mutta on jotain 
muuttunutkin. Suurin muutos tänä vuonna 
lienee varsinaisen vuosijuhlan puuttuminen. Ei 
kuitenkaan hätää, tilalla nähdään toivottavasti 
vielä viihdyttävämpi ja jäsenistöä palveleva 
juhla, Metsäkliimaksi. Ajankohta Metsäklii-
maksille on perjantai 26.2. ja toivotaan että 

kaikki halukkaat löytävät paikalle. Vuosi rullaa 
kovaa vauhtia eteenpäin ja kalenteri alkaa 
täyttyä. Hallitus on kuitenkin olemassa kaikkia 
metsäylioppilaita varten, eli jos ideoita mihinkä 
tahansa liittyen tulee lähestykää hallitusta 
rohkeasti. Puheenjohtajakin alkaa jo pikkuhil-
jaa olla perillä asioista jos ensimmäisiin päiviin 
verrataan. Tulkaa nykimään hihasta jos on 
vähänkin asiaa !

Terkuin
Juho

Johanna Hristov vierailee säännöllisesti kertsillä liiton kahvituksissa. 
Kuka Johanna oikeastaan on? Myös Satuhäät-ohjelmasta tuttu Johanna 
on sanavalmista juttuseuraa, puhuu sitten ammattiliittoon liittyvistä 
asioista tai rennommissa merkeissä.  Pyysin Johannaa jatkamaan muu-
tamia aloittamiani lauseita mieleisekseen, jotta saisimme hiukan lisätie-
toa Johannasta.

Ammattiliitto oli minulle aikanaan luonteva 
valinta työpaikaksi, koska olen kiinnostunut 
ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan sekä 
yhteiskunnan toiminnasta.

Räväkin tekoni opiskeluaikana oli, kun 
ilmoittauduin kurssini emännäksi, vaikka en 
ollut edes metsäopiskelija. Välittömästi sen 
jälkeen marssin laitoksen esimiehen puheille ja 
pyysin pääaineopinto-oikeutta, koska olinhan 
jo emäntä. Esimies nauroi ja pääaineopinto-oi-
keus irtosi muutamaa vuotta myöhemmin 
normaalin pääaineenvaihtoprosessin kautta.

Suosikki tv-sarjani on Downton Abbey ja 
siinä paras hahmo suorapuheinen sekä tempe-
ramenttinen Violet Crawley.

Salainen paheeni on lasteni karkkien napsi-
minen keittiössä, kun he eivät ole näkemässä ;)

Opiskelijaa neuvoisin olemaan aktiivinen 

opiskeluaikana myös muussa kuin opintojen 
edistämisessä. Kaikki kokemus on valmistu-
misvaiheessa hyväksi ensimmäistä työpaikkaa 
etsiessä.

Tule kahvituksiin ja tapahtumiin juttelemaan 
kanssamme Downton Abbeystä tai muusta!

Satulotta Ansiomäki, opiskelija-asiamies

Johanna Hristov

Juho Hämäläinen



Forstihuuto 1/2016 Forstihuuto 1/20166 7

Metsäylioppilaiden hallitus 
2016

Vaikuttaminen ei ole vain hallinnon rattaissa oleville, vaan meille kai-
kille tavallisillekin tallaajille! Tässä siis esittely forsteista, joille voitte 
valittaa asiasta kuin asiasta (kuten siitä, että kahvi on loppu).

PUHEENJOHTAJA
Nimi ja kurssi? 
Juho Hämäläinen k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta? 
21, huomattava
Mitä uutta haluat tuoda MYOlle? 
Kissavideoita
Lempipuulajisi? 
Kataja

VARAPUHEENJOHTAJA
Nimi ja kurssi? 
Jaakko Niinisalo k107 
Ikä ja hauiksen ympärysmitta? 
26 vuotta, 38cm
Mitkä ovat mielestäsi MYOn vahvuudet 
ainejärjestönä? 
Suuri ainejärjestö, paljon yhteisiä tapahtumia, 
yhteisöllisyys
Lempipuulajisi? 
tammi

SIHTEERI
Nimi ja kurssi: 
Onni Kärkkäinen k108 
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
19v, 41cm
Millainen on mielestäsi MYOn uusi 
puheenjohtaja? 
huhhuh
Lempipuulajisi? 
Metsäkuusi

ISÄNTÄ
Nimi ja kurssi: 
Matias Mäkelä k108
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
23v 18cm
Mitä uutta haluat tuoda MYOlle? 
Isäntänä haluan vaalia MYOn perinteitä tuoden 
samalla uutta vanhan rinnalle juhlaperinteissä
Lempipuulajisi? 
Mänty

EMÄNTÄ
Nimi ja kurssi: 
Petra Paananen k108
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 27 ja 25cm (ite 
mittasin oli vaikee!)
Mitkä ovat mielestäsi MYOn vahvuudet 
ainejärjestönä? 
Perinteiden vaaliminen ja hyvän yhteishengen 
luominen metsäläisten välillä
Lempipuulajisi? 
Tammi

TALOUDENHOITAJA (Taloudenkaataja)
Nimi ja kurssi: 
Juho Hautakangas k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
23vee, Error#404
Millainen on mielestäsi MYOn uusi 
puheenjohtaja? 
Hämis on sellane kaveri, joka ymmärtää mitä 
rento on. No stress bois
Lempipuulajisi? 
Koivu

OPINTOVASTAAVA
Nimi ja kurssi: 
Vilma Anttila k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
23v ja 30cm
Mitä uutta haluat tuoda MYOlle? 
Pitäisi selvittää mikä on MYOlle uutta. 
Ratsastusterapiaexcua ei varmaan ole koskaan 
järkätty :D
Lempipuulajisi? 
Haapa
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KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA
Nimi ja kurssi: 
Sara Mähönen k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
21v 29cm
Mitä uutta haluat tuoda MYOlle? 
Lisää tapahtumia
Lempipuulajisi? 
Vaivaiskoivu

ULKOASIAINVASTAAVA
Nimi ja kurssi: 
Liisamari ”Lissu” Rasimus k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
21v, 30cm
Millainen on mielestäsi MYOn uusi 
puheenjohtaja? 
Juho on rentoakin rennompi, hyvä tyyppi. Saa-
daan pitää hauskaa hallituksen hommissa 
Lempipuulajisi? 
Lempipuulajini on ehdottomasti tammi, kau-
nistuu vain vanhetessaan kuin hyvä viini 

HARRASTEVASTAAVA
Nimi ja kurssi: 
Meri Tuomainen k108 
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
22w, 27cm
Mitkä ovat mielestäsi MYOn vahvuudet 
ainejärjestönä? 
Järjestön voima tulee jäsenistään! Eli fors-
tien avoimuus toisiaan kohtaan ja mieletön 
yhteishenki! Kaveria ei ikinä jätetä (ainakaan 
jos se on forsti) ja kaikkeen lähdetään täysillä 
mukaan!
Lempipuulajisi? 
Pinus Mugo

FUKSIVASTAAVA
Nimi ja kurssi:
Hiljahenna Tomminen k108 
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
20 & Ei mitta riitä
Mitkä ovat mielestäsi MYOn vahvuudet 
ainejärjestönä? 
Ollaan helposti kaikkien tavoitettavissa, pyri-
tään kehittämään toimintaa entisestään, sekä 
tietenkin järkkäämään kaikkea siistiä metsä-
läisten iloks ja rappioks!
Lempipuulajisi? 
Mänty

TIEDOTTAJA
Nimi ja kurssi: 
Ella Valkama k107
Ikä ja hauiksen ympärysmitta: 
21, haba hyppynarulla ja viivottimella mitat-
tuna 26cm
Millainen on mielestäsi MYOn uusi 
puheenjohtaja? 
Rento ja mistään stressaamaton, hyvät 
punajuurisopat
Lempipuulajisi? 
Makedonianmänty

Uusi hallitus vasemmalta oikealle:
Juho Hautakangas, Petra Paananen, Sara Mähönen, Hiljahenna Tomminen, Onni Kärkkäinen, 
Ella Valkama, Matias Mäkelä, Vilma Anttila, Jaakko Niinisalo, Meri Tuomainen, 
Liisamari Rasimus ja Juho Hämäläinen

Toimittanut: Meri Tuomainen
Kuvat: Otto Saikkonen
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Ponssella on aina 
kiva käydä

METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAKERHON perin-
teinen syysexcursio suuntautui tällä kertaa 
Itä-Suomeen ja ajankohdaksi oli valikoitunut 
17.-18.11.2015. Reissuun lähti 20 metsäylioppi-
lasta usealta eri vuosikurssilta, joista jopa kuusi 
oli fukseja. Myös MPTK:n Kotitalousnaisten 
vahvuudesta oli puolet paikalla, ja olimmekin 
valmistautuneet jo hyvissä ajoin edellisenä 
päivänä tekemällä aamupalasämpylöitä sekä 
leipomalla korvapuusteja excuväelle.

Tiistaina 17.11.2015 kello 6 aamulla istuimme 
linja-autossa innokkaina joskin vielä hieman 
väsyneinä suuntanamme Vieremä ja Ponsse. 
Edellisen vuoden excursioon verrattuna mat-
kamme alkoi ehkä hieman rauhallisemmin, 
mutta virkeimmät taisivat alkaa jo ennen lou-
nasta kerryttää merkintöjä piikkilistaan. Pitkän 
bussimatkan jälkeen saavuimme iltapäivällä 
Ponssen tehtaalle, missä meidät otti vastaan 

Arto Oksman. Vierailumme alkoi kahvitarjoi-
lulla, minkä jälkeen siirryimme auditorioon ja 
kuulimme pienen esityksen Ponssen historiasta 
ja nykytilanteesta. Kuulimme esimerkiksi, 
että yritys on nimetty Ponsse-nimisen koi-
ran mukaan. Esittelyä seurasi tehdaskierros, 
missä pääsimme näkemään eri työpisteitä sekä 
seuraamaan metsäkoneiden kokoamista linjalla 
iltavuoron toimesta. Olimme vaikuttuneita.

Tehdasvierailun jälkeen suuntasimme n. 
kilometrin päässä sijaitsevaan majoituspaik-
kaamme Ponssen Klubille. Klubi on Ponssen 
perustajan, edesmenneen Einari Vidgrénin 
kotitalo, joka nykyisin on majoituskäytössä 
esimerkiksi erilaisia vierailijaryhmiä varten. 
Klubin emännät olivat loihtineet meille mitä 
maukkaimman illallisen, ja Arto osoittautui 
erinomaiseksi isännäksi. Ilta jatkui rennoissa 
merkeissä savusaunan puolella sekä saunan 

© Aleksi Rantanen

oleskelutiloissa. Nestetasapainon ylläpitämi-
sestäkään ei tarvinnut olla huolissaan, sillä 
jääkaapit oli täytetty Ponssen puolesta, ja olipa 
mukaan sattunut myös yllätyskassi, jonka 
sisältö ei ollut ihan miedoimmasta päästä. 
Käytössämme oli myös kota, missä pääsimme 
makkaranpaiston sekä railakkaan karaokelau-
lannan makuun, josta fuksit erityisesti pitivät. 

Sattumuksilta ei tälläkään reissulla vältytty, 
sillä edellisvuoden rantakivikkouinnin sijaan 
eräs fuksi tipahti kameroineen järveen. Tästä 
onneksi selvittiin säikähdyksellä, ja kamerakin 
on ilmeisesti saatu toimintakuntoon.

Aamulla klo 8 istuimme taas bussissa nau-
tittuamme Klubilla aamiaisen, jolle osallistu-
misprosentti oli yllättävän suuri, ja jatkoimme 

© Aleksi Rantanen

Lumi-Ponsse © Holtti Hakonen
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Häshtägit tuovat videoon tätä päivää ja lisää-
vät informatiivisuutta. Miellyttävä musiikki 
saa melkein tanssijalan vipattamaan. Videon 
loppuhuipennuksessa kuva muuttuu mustaksi, 
ja laitoksen nimi tulee näkyviin. Kuuluu hento 
kuiskaus, joka kutsuu metsätieteiden pariin 
seireenin lailla. Miellyttävän äänensä videoon 
on kuulemma kuitenkin luovuttanut metsänju-
mala Tapion vaimo Mielikki. 

Lopputulemana video saa arvosanakseen 
neljä piste kuus kautta viis (4.6/5). Vähäinen 
pistevaje tulee ajoittaisesta realismin puutteesta. 
Opiskelijoita naurattaa jopa luentosalissa, mitä 
näkee tosielämässä harvoin (onneksi edes 
toisinaan). Realismin määrän lisääminen voisi 
kuitenkin oleellisesti heikentää videon ajaman 
asian läpimenoa.

videon arvosteli videokriitikko Kalle V. Laama

kului rattoisasti viihdyttävän tarinankerronnan 
sekä hyvän huumorin parissa. Tällä reissulla 
sai nauraa vatsansa useaan kertaan kipeäksi! 
Kaiken kaikkiaan olimme erittäin tyytyväisiä 
syysexcursion 2015 antiin. Vierailujen lisäksi 
mieleen jäivät erityisesti savusaunan miellyttä-
vät löylyt, enemmän tai vähemmän epävireinen 
karaokenlaulanta sekä erittäin hyvä excursio-
porukka. Kiitokset järjestäjille sekä matkanjoh-
taja Vadelle!

Teksti Vilma Anttila

matkaa Sonkajärvelle Omatalo Oy:n tehtaalle 
seuraamaan talopakettien valmistusta. Pää-
simme varsin kattavalle tehdaskierrokselle 
tehtaanjohtaja Jouko Heiskasen johdolla. 
Kohde oli erittäin mielenkiintoinen ja oli hie-
noa päästä seuraamaan hyvin toimivan tehtaan 
työskentelyä. Vierailun jälkeen lounastimme 
palvelutalossa, mutta onneksi krapulaisim-
matkaan metsäylioppilaat eivät herättäneet 
sen kummempaa ihmetystä asukkaiden 
keskuudessa.

Sonkajärveltä matkamme jatkui retken vii-
meiselle kohteelle SWM Woodille Mikkeliin. 
Yritys valmistaa lämpökäsiteltyä puuta ja sen 
markkinat ovat pääasiassa Suomen ulkopuo-
lella. Tehdasalueeseen meidät tutustutti tuotan-
topäällikkö Erkka Himanen kertoen samalla 
yrityksen toiminnasta. Pääsimme ulkopuolelta 
katselemaan esimerkiksi yrityksen neljää 
lämpökäsittelyuunia, jotka sillä hetkellä olivat 
käytössä. Vierailu oli melko lyhyt ja ytimekäs, 
mutta siitä huolimatta erittäin informatiivinen. 
Osa porukasta pystyi vielä tässäkin vaiheessa 
esittämään skarppeja kysymyksiä.

Mikkelistä oli aika lähteä kotimatkalle, joka 

© Juhana Simula

Videon voi käydä katsomassa Helsingin yliopiston Youtube-kanavalta.

Matkanjohtajamme Vade

JOULUKUUSSA ensi-iltansa saaneeseen 
minuutin mittaiseen videoon mahtuu paljon 
hyvää, ja se on sikäli lyhytelokuvana onnis-
tunut. Videon tuottamisen ja julkaisemisen 
päämotiivi on Metsätieteiden laitoksen mai-
nostaminen, ja kohderyhmänä ovat vielä täällä 
opiskelemattomat raukkaparat.

Sekä videon alussa että lopussa esitetään 
romantisoitua maisemakuvaa Viikistä. Tun-
nelma on varsin autenttinen, vaikka lehmän-
kakan haju puuttuu. Videosta löytyy koko 
draaman kaari, ja siinä on seikkailuelokuvan 
tuntua. Tosin jännittävin kohta eli se, mitä 
lopulta tapahtuu Hirvi- ja taimijuhlien jatkoilla, 
on jätetty salaperäisesti avoimeksi. Sen sijaan 
videolla ehtii vilahtaa ovelasti tuotesijoitettuja 
forstiliivejä, jotka vetoavat katsojaan varmasti.

Metsäläishenki on vangittu videoon hie-
nosti, ja näyttelijäsuoritukset ovat vakuuttavia. 

Laitoksen mainosvideossa 
tuotesijoittelua ja seireeni

Arvostelun kohteena Metsätieteiden laitoksen mainosvideo
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keskiaukeama
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Wiski goes Tahko

ALKUVUODEN viikkiläisten odotetuin tapah-
tuma oli tietenkin Wiskin järjestämä Tah-
kon(spa)reissu. Suuren suosion kerännyt 
tapahtuma sai houkuteltua mukaan kaksi 
bussillista innokkaita laskettelijoita, ilmoittau-
tuminenkin meni kiinni tunneissa. Osa tosin 
totesi bussissa lasketteluvälineiden ”unohtu-
neen” kotiin. Innokkaimmat aloittivat matkan 
jo keskiviikkona Tallinnan risteilyn merkeissä, 
sillä eihän spa-reissua ilman nesteitä järjes-
tetä! Lähtöaamuna kylpyläteeman mukaisesti 
pukeutunut joukkio aiheutti ihmetystä muun 
kampusväen silmissä etsiessään railakkaasti 
rinnerohkaisua jo MMYL:n kerhohuoneella 
ennen bussien saapumista.  

Bussimatka itsessään oli huikea kokemus, 
vaikka perillä oli vielä odottamassa kolme pää-
päivää huipentuen viimeisen illan hippiteemai-
siin mökkibileisiin. Lopulta mökkibileet olivat 
pystyssä jokaisena päivänä ja menosta ei ollut 
puutetta! Kiitos Redbullille sponsoroinnista.

Mitä sieltä Tahkosta sitten jäi käteen? Pelkkä 
vitun krapula, kolmen päivän kuume, rikkinäi-
nen puhelin ja lääkärikäynti lasinsirujen pois-
toon kantapäästä… Suosittelen varauksetta!

Noh tuli paljon uusia tuttuja ja oli hauskaa! 

Teksti: Matias Mäkelä
Kuvat: Petra Paanananen

Ystisbileet

PERINTEISET ystävänpäiväbileet järjestettiin 
tänä vuonna hienossa yökerho MAXINEssa 
kyvykkäiden 108-kurssilaisten toimesta. 
Kemuihin odotettiin tietenkin puolta kylää niin 
Viikistä kuin muiltakin kampuksilta. Ennakko-
myynti järjestettiin fuksihallituksen toimesta 
kaikilla kampuksilla, ja lippujen odotettiin 
menevän kuin kuumille kiville. Harmi ettei 
näin kuitenkaan käynyt. Vaikka ennakko-
myynti ei ehkä ollut niin suuri menestys kuin 
toivottiin, oli myyjillä hyvä syy lintsata luen-
noilta ja saada metsäläisille lisää näkyvyyttä. 
Ennakkomyynnin kovien odotusten jäätyä 
täyttymättä, alkoi fuksihallitusta kuitenkin jo 
hieman pelottaa kemujen onnistuminen, ja 
etenkin se, millä nyt rahoitettaisiin ensi kesän 
Hyytiälän juomapuoli. 

Keskiviikkoillan 17.2. lähentyessä Maxineen 
kuitenkin suuntasi lopulta ihan hyvän verran 
niin metsäläisiä kuin muutakin porukkaa. Juh-
lien vetonaula, ystäväparin etsintä rusettiluis-
telun tyyliin ratkesi jo juhlien alkuminuuteilla 
ensimmäisten tulijoiden löydettyä toisistaan 
parinsa. Iloisille tuntemattomille voittajille fuk-
sikurssi lahjoitti oman kuohuviinipullon!
Perinteen mukaan se, mikä tapahtuu Ystis-
bileissä, julkaistaan Forstihuudossa. Niimpä 
tänäkin vuonna voimme paljastaa, että illan 
edetessä näkyi monenlaista tanssijalkaa, 
iloisia hymyjä ja naurunremahduksia, hyvää 
fiilistä, oluen huuruja ja ehkä myös hieman 
romantiikkaakin. 

Jos ystävänpäivä merkitsee muille treffejä, niin forsteille se merkitsee 
fuksikurssin järjestämiä Ystis-bileitä! 

Kaikkien paikalle saapuneiden onneksi illasta 
ei tullutkaan siitä manattua katastrofia, vaan 
kaikki  saivat nauttia vauhdikkaan ja hyvän fii-
liksen täyttämän illan. Eikä kerrankaan tarvin-
nut pelätä, ettei tanssilattialle mahtuisi! 

Niin, katto piti vettä, opiskelijoille maistui 
olut, eikä talon väki kavaltanut kurssin lipputu-
loja, joten lähihistoriassa keskiviikko oli aivan 
hyvä päivä, ellei jopa oikein hauskakin. Toki 
me järjestäjät aina oltaisiin mielellämme otettu 
enemmänkin porukkaa vastaan. Kiitokset 
kaikille osallistujille ja Night People Groupin 
yhteysmiehelle!

Kirjottanut: Juhana Simula

Tanssilattian huumaa

Forstiystävykset Santeri, Pyry ja Vilma juhlatuulella
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rangoilla. Yhdysvaltojen merivoimat testasi lai-
vanhiojillaan tällaista low-tech rankaa. Neljäki-
loisia laikkoja lähes suorin käsin kannattelevien 
työntekijöiden tuottavuus nousi kaksikym-
mentäkertaiseksi ja tarve hengähdystaukoihin 
lähes katosi. Vastaavilla luvuilla metsurintyös-
täkin voisi tulla jo hyvin kannattava vaihtoehto 
esimerkiksi harvennushakkuisiin. Tukirangan-
kaan kanssa ronskeimmatkin metsurit olisivat 
varmasti riittävän kevyitä heikosti kantavien 
maiden puunkorjuuseen. 

Melkoinen härpäke, mutta niinhän prototyypit 
aina. Kuvan laittetta kuitenkin kokeiltiin hyvin 
tuloksin USNavyn telakoilla.

Tukirankojen todennäköisin laaja käyttötar-
koitus on liikuntarajoitteisten ihmisten kuntou-
tus. Esimerkiksi halvaantuneita raajoja voidaan 
liikuttaa ulkoisesti puettavalla tukirangalla. 
Myös fyysisten ammattien rasittavuus vähe-
nee kun ranka ja mahdolliset moottorit vievät 
painon pois lihaksilta.

Puutulosteet
Moni on kuullut UPM:n Profi-komposiitista, 
jossa puukuitua ja muovia on yhdistetty osiensa 
summaa suuremmaksi uudeksi tuotteeksi. 
Samankaltaiseen ideaan perustuvat Laywoo-
din kaltaiset 3D-tulostettavat puukomposiitit. 
Laywood (tunnetaan myös alkuperäisellä Laywood-rihmaa

Yllättäin tämäkin keksintö on alunperin lähtöi-
sin Jenkkiarmeijan laboratorioista. Testeissä on 
saatu hyviä tuloksia kestävyyden ja kannettujen 
taakkojen lisääntymisestä jo pelkillä hydrauli-
silla, voimanlähteettömillä rangoilla.

Oikeasti kiinnostavaa 
metsä- ja puuteknologiaa

Eksoskeletonit eli ulkoiset tukirangat
Ulkoiset tukirangat ovat luonnossa etenkin 
hyönteisillä yleisiä. Ihmisten käytössä lähin 
vastine löytyy putkirinkoista, joissa metalli-
nen ranka johtaa repun painon pois hartioilta 
sitä paremmin kestäviin ruumiinosiin. Nyt 
kehitteillä olevien mallien erona tukirankoihin 
ovat niihin sisäänrakennetut sähkö- tai polt-
tomoottorit, jotka mahdollistavat käyttäjänsä 
ominaisuuksien tehostamisen. Itsestään selvän 
voimanlisäyksen (nykyisillä prototyypeillä 
pystyy nostamaan parhaimmillaan 200 kg 

Se, onko yliopiston tehtävä luoda uusia ideoita vai todistaa miksi ne 
eivät voisi koskaan toimia, on kysymys johon tämä artikkeli ei vastaa. 
Alan opiskelijoiden on kuitenkin hyvä vähintäänkin törmätä täysin 
uudenlaisiin ideoihin ainaisen lähikuljetuspennin venytyksen ja kannat-
tavuudeltaan vähän kiikun kaakun olevan puunpolton ohella.

yhdellä kädellä) lisäksi puvut voisivat suojata 
käyttäjäänsä ja esimerkiksi kävelyttää tajun-
tansa menettäneen metsurin lähimpään sairaa-
laan. Myös erilaisten lisälaitteiden lisääminen 
suoraan päälle puettavaan rankaan helpottaa 
työkalujen kanssa työskenteleviä.

Kuten kaikessa uudessa teknologiassa, 
voimanlähde on toistaiseksi suurin rajoite 
eksoluurankojen yleistymiselle. Halvin ”kulut-
tajille” suunnattu malli maksaa noin satatu-
hatta dollaria.  Kokeiluja on kuitenkin tehty 
myös hydraulisista männistä voimansa saavilla 

Ulkoinen tukiranka voi helpottaa kuntoutusta ja vähentää kuntouttajien ja avustajien tarvetta.

Havainnekuva tulevaisuuden metsurista, joka 
suorittaa metsämaata vahingoittamatonta 

täsmämetsätaloutta.
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LaywooD3 -nimellä) tuottaa tasatekstuurista 
ja vahvaa tulostetta, joka tuntuu ja tuok-
suu kuulemma puulta. Omien kokemusteni 
mukaan rakenne on melko lähellä sekä pahvia 
että HDF:a.  Puukomposiitti erottu edukseen 
myös siinä, ettei se ole altis jäähtyessä syntyville 
epämuodostumille, toisin kuin puhtaat muo-
vit. Laywoodin väriä voi myös vaihtaa kesken 
tulostuksen muuttamalla sulatuslämpötila.

Kappaletulostus tuskin korvaa perinteistä 
valmistavaa teollisuutta, mutta varaosien ja 
prototyyppien sekä yksilöllisten esineiden val-
mistamiseen se soveltuu erinomaisesti. Tekno-
logiana kappaletulsotus mahdollistaa ontot tai 
muuten kaivertamalla mahdottomien esineiden 
luomisen.  Laywoodista voisi vaikka tulostaa 
itsesuunnittelemiaan nukkekoteja tai -kyliä. Tai 
irtautua teknisen työn häpeästä ja traumoista 
tulostamalla äidille viimeinkin kunnollinen 
talouspaperiteline.

Teksti: Juho Niskala

12 tunnin hiihto-
koulu Joensuussa

JOENSUUN metsäylioppilaat järjestivät perin-
teisen 12 tunnin Räkäposkella hiihtokisansa 
18.2. Osallistumisperinnettä ylläpitämään lähti 
tänä vuonna yksi metsäläisjoukkue, joka sekin 
koostui yhdeksästä fuksista. Kisaan lähdettiin 
kovin panoksin, vaikka joukkueen hiihto-
tykki olikin ikävästi sairastunut, eikä päässyt 
mukaamme tulostamme parantamaan.

Matka alkoi jo keskiviikkoiltapäivänä kahden 
auton voimin. Ensimmäinen haaste oli saada 
kaikki yhdeksän joukkuelaista, sukset, sekä 
muut tavarat mahtumaan autoihin. Ennen 
kuin pääsimme edes Joensuuhun, matka oli 
jo täynnä jännittäviä käänteitä. Onnistuimme 
nimittäin vain täpärästi välttämään peltinaar-
mut, joita rekkaa vastaan ajettu nokkakolari 
olisi voinut synnyttää. Toinenkin autoista 
selvisi naarmuitta perille, joskin perästä saattaa 
vielä tulla poliisin lähettämä lasku valokuvauk-
sessa käymisestä.

Perillä joukkueemme majoittui Linnunlahti 

Campingin kuuden hengen huoneistoon. 
Ensimmäistä illanviettoa varten  jakauduimme 
kahtia. Väsyneet menivät nukkumaan, kun toi-
nen puoli suuntasi kohden Joensuun yöelämää 
ja karaokebaaria. Kuulemma naisia ei tullut, 
vaikka yritys oli kova ja rakkausserenadit rai-
kuivat läpi yön. Aamulla seitsemältä alkoi itse 
Räkäposkella hiihto, ja aloitusviivallekin selvisi 
kolme joukkueemme jäsentä! Kaksi kolmesta 
otti suoraan miltein johtopaikan, kun allekir-
joittaneella meni melkein kymmenen minuut-
tia saada sukset jalkaan. 

Parastahan Räkäposkella hiihdossa on, ettei 
ole väliä, kuinka hyvin osaa hiihtää ennen 
ladulle lähtöä. Kunhan on vähintään yksi suksi 
tai kaksi sauvaa mukana. Itselleni tämä oli ehkä 
viides kerta, kun puin sukset jalkaani, ja sen 
kyllä huomasi. Kesti noin kaksisataa metriä, 
ennen kuin muistin, miksei hiihtoa ole tultu 
harrastettua enempää. Onneksi jo kolmannella 
kierroksella kaatumisten määrä väheni alle 

Laywoodista tulostettu pöllö.

Laywoodin matalalämpöstä tekstuuria 
lähikuvassa.
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missä hesari
Kuten varmasti tiedätte, rakas lukija, budje-
toinnillisista syistä yliopistomme käytettävissä 
olevia rahallisia resursseja on hyvin maltilli-
sessa määrin kavennettu. Kyseisestä asiasta 
on uutisoitu viime aikoina taajaan Helsingin 
Sanomissa. Tämä on siinä mielessä ikävää ja 
taantumuksellista, että näistä tärkeistä ja vält-
tämättömistä toimista lukiessa monelle tulee 
kovin paha mieli. Mielipahan välttämiseksi 
olemmekin päättäneet, että on kaikkien kan-
nalta parempi, jos opiskelijat eivät lue uutisia! 
:):):):))

(Onko Sinulla lisää kysymyksiä toimenpiteistä, 
joita hallitus tekee rakkaan valtiomme saat-
tamiseksi takaisin vaurauden ja hyväntahdon 
äärelle? Kirjoita niistä meille! Puhu niistä meille. 
Muotoile ajatuksesi sanoiksi ja kuiskaa ne 
taivaalle.

Artikuloithan selkeästi, jotta vakoojasatel-
liittimme kykenevät tunnistamaan käyttämäsi 
sanat sekä lausemuodot mahdollisimman tar-
kasti. Me huolehdimme siitä, että näkökulmasi 
huomioidaan sen vaatimalla tavalla.)

Törmäsin ystisbileissä kivaan jäbään. Meillä 
oli mahtavaa, vaikka vähän ihmettelinkin 
kun hän ei ymmärtänyt kunnolla metsäpo-
pulaation mallinnusselontekojani. Törmäsin 
häneen äsken fb:ssä, ja hän onkin OTA-
NIEMEN TEEKKARI! mikä nyt neuvoksi? 
-logityttö -95
Arvoisa Logityttö -95! Hätä ei ole missään 
nimessä tämän näköinen. Teekkarien, eli tek-
nillisen yliopiston opiskelijoiden, pariutumisri-
tuaalit poikkeavat merkittävästi siitä, mihin itse 
olet todennäköisesti tottunut. Kvantitatiivisten 
aikasarjatutkimusten perusteella on ilmennyt, 

Kysy Antero Vipuselta
Lähetä Forstihuudon toimitukseen mieltäsi 
askarruttava, vapaavalintaista aihepiiriä 

käsittelevä kysymys! Hyvälle jour-
nalistiselle tavalle uskollinen toi-
mituksemme toimittaa jokaisen 

kysymyksen sensuroimattomana 
aikamme mahtavimmalle tietä-
jälle, Antero Vipuselle! Vipusen 
vastaukset puolestaan saatetaan 
painoon alkuperäismuodossaan ja 
aivan yhtä sensuroimattomina. Luki-
jakunnalle saatettakoon myös tiedoksi, 
että Antero on lempiopuksemme Kalevalan 
ihka ainut onnistuneesti podsoloitunut henkilö. Tästä syystä hän 

on korkein mahdollinen auktoriteetti metsäasioissa ja vastaa tänään 
kysymyksiinne.

viiteen, ja auringon noustua suksikin alkoi jo 
hieman luistaa. Paras tunne oli, kun sai ohitet-
tua ensimmäisen sauvakävelijän!

Keskipäivään mennessä oli muukin joukkue 
päässyt jo ladun tuntumaan parantelemaan 
nestetankkaustaan. Tapahtumajärjestäjän palju 
tuli tutuksi, sillä se oli huomattavasti lämpi-
mämpi paikka kuin sauna. Myös Joensuulainen 
Unicafe tuli koettua, samoin kuin Penkkarien 
kosteat jatkobileet.

Vaikka joukkueemme jäsenet osallistuivat 
itse hiihtoon hieman vaihtelevalla mielen-
kiinnolla, saimme kuitenkin ensikertalaisiksi 
mahtavan tuloksen, ja hävisimme pronssin 
vain parillakymmenellä kierroksella sijoittuen 
neljänsiksi! Joukkueen sisäisen hiihtokisan vei 
Jesse Mukkala loisteliaalla sadan kilometrin 
suorituksellaan!

Käteen Räkäposkellahiihdosta jäi univaje, 
pienoinen krapula, erittäin kipeät jalat, oma 
henkilökohtainen hiihtoennätys ja mahtavat 
muistot! Ensi vuonna uudestaan, toivottavasti 
myös suuremmalla metsäläisporukalla!

PS. Valitettavasti kameramiehemme keskittyi 
hiihtämiseen ja juomapuoleen siinä määrin, 
että unohti räpsiä kuvia.

Teksti: Meri Tuomainen
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että Otaniemen teekkareiden on niin vaikea 
päästä lähelle parittelukumppania, että heistä 
on evoluution saatossa kehittynyt täysin tuuli-
pölytteisiä. Mikäli siis koet, että haluat jatkaa 
suhdettanne miehen teekkariksi paljastumisen 
jälkeenkin, voit tehdä sen lähestymättä häntä 
enää milloinkaan uudelleen.

Miksi fuksit ei tiskaa kertsillä ja miksi tänne 
luvattiin uusi sohva jos me ei koskaan saada 
sitä :/
 Kerhohuone eli "kertsi" on metsätieteellisen 
laitoksen sen edullisuuden vuoksi ylläpitämä 
testialusta. "Kertsillä"  tutkitaan orgaanisten 
elämänmuotojen ja erityisesti sienten regene-
raationopeutta lämpö- ja valo-olosuhteiltaan 
kontrolloidussa tilassa. Sienten kasvunopeutta 
ja lajisukkessiota mitataan kahdella kiinteällä 
koealalla: tiskialtaassa, jonka hydrologiset 
ominaisuudet  muistuttavat sienten luontaista 
kasvualustaa, sekä sohvalla, jonka sisällä on 
lämmintä ja pimeää, mutta jossa vedensaanti 
on rajoitettua. Sohvakoealan ravinnekierto on 
vedensaannin tavoin satunnaista, mutta ravin-
teidensaanti rikkaampaa kuin kontrolliryhmän 
vastaava: kuten keskivertoa sukkelammat ovat 
saattaneet sohvan hajusta ja ulkonäöstä pää-
tellä, sohvaa kastellaan vaihtelevin aikavälein 
urealiuoksella. Tällä toimenpiteellä on pyritty 
eliminoimaan fosforinpuutteen vaikutusta kas-
vualustan rajoittavana tekijänä. 

Mikäli teistä, rakkaat lukijat, on siis milloin-
kaan tuntunut siltä, että kerhohuoneen sohvan 
päälle on toistuvasti kustu-

Mihin Atte on hävinny GIS-luokasta?
“GIS-luokan Atte” on jumalallinen entiteetti, 
joka on asuttanut laitostamme suunnilleen 
maailman syntyajoista lähtien. Atte on väliin-
tulollaan monesti pelastanut forstit vaarallisen-
kin täpäristä tilanteista. Nyt hän on poistunut 
keskuudestamme ja muuttanut asumaan 
korpikuusen kannon alle ja taltuttamaan pal-
jain käsin raivopäisiä karhuja. Perimätiedon 
mukaan Atte kuitenkin palaa takaisin suurim-
man hädän hetkellä, ja pelastaa forstit vääjää-
mättömältä tuholta.
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MINULLA oli hieno puhe. Siis oli. Se nimittäin 
oli taskussani vielä hetki ennen kuin hoiper-
telin Agroksenmäen holvikellarin puhujan-
paikalle. Ryppyinen paperilappu oli kuitenkin 
käynyt läpi jonkinasteisen metamorfoosin 
muututtuaan puolityhjäksi viinaflindaksi. 
Kättelin illan isäntä Juho Niskalaa teennäisen 
pitkään, toivoen jokaisen sekunnin loiventavan 
pahinta nousuhumalaani. Aistin kädenpu-
ristuksessa käsinkosketeltavaa, jopa isällistä 
myötähäpeää.

Olin puhunut ehkä minuutin kun isäntä jo 
tuijottaa painostavasti osoittaen rannekelloaan. 
Hän tekee sen kahdesti. Muut hallituspöydän 
nirppanokat katselevat minua pöyhkeinä 
punaviinilasiensa takaa. Olo on kuin Idol-
sin koelauluissa ja Niskala irvistää kuin Jone 
Nikula kuullessaan sen illan huonoimman 
suorituksen. Ensin kutsuvat puhumaan ja sitten 
käskevät heti pois. Mitä he edes tietävät hyvistä 
puheista? Tai edes punaviinistä...

Mutta olinhan minä kaikesta huolimatta 
sankari. Ainoa viikkiläinen hirvenkaataja sitten 
syksyn 2013. Ja tehnyt sen vieläpä kahdesti. 
Aloittelijan tuuria, niin ne kateelliset väittää. 
Tuuria on se, mitä jahtivouti Kotilaisella on 
mukanaan lintumetsällä. Siksi kannoin suo-
malaiseen tapaan äijän perintömatot jätela-
valle. Joku keittiöpsykologi vetänee tästä omat 
johtopäätöksensä.

Juhlat jatkuivat ja humalaisten metsäläisten 
serenadi häivytti ennestäänkin vähäisen asia-
sisällön holvikellarin surkeaan akustiikkaan. 
Tuntui kuin suonissani virrannut etanoli olisi 
ollut ainoa asia, joka yhdisti minut lajitove-
reihini. Hirvikeittokin oli pelkkää jännettä. 
Minä jos joku sen tiedän. Olinhan itse valikoi-
massa kaiken lihaa edes etäisesti muistuttavan 

pakastimeeni.
Karmaa se siis varmaankin oli, kun kuu-

kausi myöhemmin sovittelin Kotilaisen liian 
suuria voudin saappaita. Tuumasta toimeen, 
kahdeksan paria villasukkia jalkaan ja kengät 
hölskyen kohti tulevia haasteita. Jos niistä sel-
viän, löydätte minut syksyn jahtien päätteeksi 
jostakin Ameriikan lämmöstä. Tämä tietysti 
vaatii, että esitykseni Voudin Virkistyskassasta 
hyväksytään Hirvestäjien hallituksessa.

Uutena jahtivoutinanne toivotan teille kai-
kille forsteille oikein upeaa tulevaa jahtisyksyä 
Hyytiälän metsissä! Saalistakin olisi kiva saada. 
Ja siinä meidän kaikkien metsäylioppilaiden 
panosta todellakin tarvitaan!

Jahtivouti,
Pirkka Peltonen

JAHTIVOUDIN PALSTA

Jahtivoudin suuret saap-
paat ja muita vuodatuksia

Pulmapalsta
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Viime aikojen mietteet: tapahtuvatko asiat edes? 
Mitä on tapahtuminen? Se on erityisen oleellista, 
kun hommana on tiedottaa asioita tapahtuviksi.

Tällaisia tapahtumia pitäisi olla tapahtumassa:

24.2.   MYO menee Humanistispeksiin
26.2.   Metsäkliimaksi 2016
29.2.   MYO vs. Sampsa Pipolätkäottelu
1.3.   MYO:n vuosikokous
16.3.   Viikki GP
19.3.  MYO:n laskettelupäivä Himoksella
13.-14.4. Helsinginkadun appro
30.4.  Vappuaatto

Lisäksi keväälle on suunnitteilla muun muassa 
seuraavaa:
• MMYL pesisturnaus
• MYO-PJK sitsit
• MYO:n laskettelupäivä Himoksella
• kevätvaellus Lipidin ja Sampsan kanssa

Sää on näyttänyt viime aikoina siltä, ettei oikein 
tiedä, miten päin olisi. Eiköhän tässä kuitenkin 
kesää kohti olla jo menossa. Siispä:
22.-24.7.  Kesäjuhlat Hyytiälässä

TIEDOTTAJA TIEDOTTAA

Ahkeroikaa, mutta muistakaa myös levätä 
ja pitää kivaa! Rohkeaa ja reipasta talven 
loppua ja kevään alkua toivottaen

tiedottajanne Ella

Jarkko muutti uuteen 
isoon taloon, ja muuton 
lomassa onnistui hukkaa-
maan päänsä Forstihuu-
don sivuille! Löydätkö 
Jarkon pään sivuiltamme?

Jarkko Isotalo FT, tilastotiede


