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Alan muistuttaa pikkuhiljaa Mauri Pekkarista. Ainakin mitä päätoimittamiseen tulee. Toisaalta 
Pekkarinen ei ikinä ole johtanut puoluettaan saati eduskuntaa. Onko päätoimittaja johtaja? 
Eivätkö lehdet aina muodostu luovista, auktoriteettivihaisista maailmanparantajanihilistikommu
nistinatseista, joiden mielestä merkitysten pohtiminen on vähän kuin syömistä. Välttämätöntä. 
Lakkaamatonta. Kovin on negatiivista suomen kielen ehdottomuus. 

Lehtihän on kaksimerkityksisyydessään siitä jännä juttu, että neulasetkin ovat (kai) lehtiä. Koska 
vain havupuilla on väliä, tulisi tämänkin lehden siis olla neulanen. Ainejärjestöneulanen. Pistävää 
ja kapea-alaista. Vaiko ainavihantaa ja tarttuvaa? 

Tässä eläkkeen kynnyksellä käännän katseeni vielä hetkeksi pois rivitoimittajuuden auvoisista 
kedoista ja lutkautan korvaani päätoimittajuuden succubuksen supinoille: “Niin, olihan meillä 
monesti hauskaakin. Juu, ihan hyvää lehteä on tehty. Mutta kyllä kuusi numeroa viettelijädemonin 
petikumppanina saa riittää. Ja eiköhän sinulle joku löydy, sen verran hienossa lehdessä kuitenkin 
asustat. niin, joo. Mutta nyt muistinkin, että jäi läppärin akku akvaarion päälle. Heippa! Lähettelen 
postia sitten taas!”  

Pääkirjoitus

Pääkirjoitus. Nyt.

Metanäkökulmaa korostaakseni tässä on kuva kuvasta, 
joka on skannaus kuvasta, joka on kuva. 

Ensi kerralla tällä paikalla on joku muu. Olkoot neulasen 
käsite hänelle tuttu. 

Päätoimittaja
Juho Niskala
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Ilo irti elämästä

Elämästä ei kannata liikaa stressata. Aina ei mene ihan niin kuin haluaa, mutta ei 
tarvitsekaan. Deadlineja tulee ja menee. Välillä kannattaa ottaa rennosti ja nauttia 
kevään auringonpaisteesta. Laittaa lenkkarit jalkaan ja juosta Helsingin rantoja pitkin 
hyvää musiikkia kuunnellen. Siemailla terassilla kuohuvaa kavereiden kanssa ja katsella 
aurinkolasien läpi ohikulkevia ihmisiä. Lukea mukaansa tempaisevaa dekkaria puiston 
penkillä ja kuunnella lintujen viserrystä. Tanssia läpi yön yökerhossa tai käydä brunssilla. 
Välillä on lupa hemmotella itseään ja ottaa ilo irti elämästä, toisinaan taas täytyy ottaa 
niskasta kiinni ja saada jotain aikaiseksikin. 

Joskus höllään nutturani kireyttä ja vaihdan kauluspaitani huppariin. Toisinaan taas puen 
juoksuhousuni jalkaan ja juoksen Töölönlahtea ympäri niin monta kertaa, että tenttistressi 
hälvenee. Joka päivä yliviivaan kalenterissani olevastani to do -listastani ainakin kaksi 
asiaa ja imuroin kämppäni listoja myöten.  Kannustan kuitenkin kaikkia tekemään joskus 
poikkeuksen omista rutiineistaan. 

Loistava tilaisuus irrottautua rutiineistaan on osallistua vapun juhlintaan. Pukea punaiset 
haalarit päälle, laittaa ylioppilaslakin päähän ja avata kuohuviinipullo metsäläisten 
seurassa. Toivottavasti näen mahdollisimman monen metsäläisen Vappuna kuuntelemassa 
meidän omaa metsäläisbändiä Timo Virkkunen & The Berningers Hämiksen Wapussa ja 
Simakeitaalla Ullallinnanmäellä vappupäivänä. Otetaan vappu rennosti niin minäkin aion 
tehdä!

Mukavaa kesää ja nähdään kesäjuhlilla! 

Anna

Puheenjohtajalta
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Työttömyyskassa on verrattavissa 
vakuutukseen. Vakuutusta ei saa kun 
talo jo palaa eikä ansiosidonnaista 
ilman työssäoloehdon täyttymistä. 
Työttömyyskassaan voi liittyä vain kun on 
työsuhteessa. 
Kesätyöt mahdollistavat monelle 
forstille työssäoloehdon kerryttämisen. 
Työssäoloehtoon kuuluu, että on 
opiskeluaikana (7 vuotta) ollut töissä vähintään 
18h/viikko ja saanut töistä työehtosopimuksen 
mukaista tai vähintään 1154€ kuukausipalkkaa 
26 viikon ajan. Opiskelijat maksavat kassaan 
kuulumisesta 96€ vuodessa ja summa on 
verovähennyskelpoinen. 

Kannattavuutta pohtiessa eräs 
metsäteknologian lehtori voisi todeta 
"yksinkertaisten miesten yksinkertaista 
hommaa".  Opiskelijoiden keskipalkka 
kesätöissä oli edellisvuonna 1824 €/kk. Tällä 
perusteella laskettuna ansiosidonnainen olisi 
1173€ /kk. Mikäli ei kuulu kassaan, tyytyy 
työtön KELAn 

maksamaan peruspäivärahaan tai 
työmarkkinatukeen noin  705 € /kk. 
Edellä esitetyt summat on laskettu ilman 
vähennyksiä tai korotuksia, joita esimerkiksi 

lapset tai sosiaalituet voivat aiheuttaa. On 
hyvin mahdollista, että heti valmistumisen 
jälkeen opiskelija on työtön 1-4 kuukautta. 
Työelämän trendinä on, että varsinkin uran 
alkuvaiheessa työsuhteet ovat määräaikaisia, 
joten katkokset ovat todennäköisiä myös 
tulevaisuudessa.

Kannattaa muistaa, että liitto on puolellasi 
myös oikeuksiesi valvomisessa ja tarjoaa 
hyödyllistä tietoa työelämästä lehden ja 
urapalveluiden kautta.

Lisätietoa työttömyyskassasta QR-koodin 
takaa.

Satulotta Ansiomäki

Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Metsänhoitajaliiton palsta

FAKTAA TYÖTTÖMYYSKASSASTA
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Teksti: Reetta Pilhjerta Kuvat: Reetta Pilhjerta 
ja Iida Viholainen

Kerran kun istuin Vancouver Islandilla 
Kanadassa lauttaterminaalin lattialla, lupasin 
tuoda Suomen ja Metsäylioppilaat ry:n 
takaisin IFSA-maailmankartalle, mikäli 
minut valittaisiin IFSA:n toimihenkilöksi 
Pohjois-Euroopan aluevastaavaksi. Seitsemän 
kuukautta myöhemmin istuin Joensuun 
Niittylahdessa nuotion äärellä ja todistin 
pohjoismaalaisten IFSA-ystävien kanssa 
lemmenleikkejä järven jäällä revontulien 
loisteessa. No ei oikeasti ollut revontulia, mutta 
lemmenleikkejä oli.

Mitä oikein tapahtui? Päätimme 
ainejärjestömme toisen IFSA-toimihenkilön, 
Liaison officer EFI:n, neiti Iida Viholaisen 
kanssa tarttua tuumasta toimeen ja 
järjestää Pohjolan kanssaopiskelijoillemme 

unohtumattoman matkan Suomineidin 
alapäästä Joensuuhun.

IFSA:n eli International Forestry Students’ 
Associationin Nordic Partnership Meeting 
järjestettiin tällä nimellä kolmatta kertaa. 
Vuonna 2013 tutustuttiin Tanskan 
kalkkikallioihin ja 2014 ruotsalaiseen 
sitsikulttuuriin, joten tänä vuonna koimme 
velvollisuudeksemme toteuttaa päräyttävä 
suomalainen metsäseikkailu kulttuurillemme 
tyypilliseen sekavan säntilliseen tyyliin. 

Matkan määränpäänä olivat Karelia-
ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen 
yliopiston metsäopiskelijoiden järjestämät 
Talvikisat Joensuussa. Palautteen perusteella 
onnistuimme missiossamme hyvin.

Tiesin et mie flippaan Joensuussa

IFSA Nordic Partnership Meeting, Helsinki – Joensuu, 18.-22.3.2015

IFSA-tytöt leikkimässä Lusto-metsämuseossa.
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Muodollisuudet ensin

Tapahtumaamme osallistui parikymmenen 
kansainvälisen metsäopiskelijan porukka. 
Mukaan mahtui suomalaisia, ruotsalaisia, 
virolaisia sekä tanskalaisia mukanaan 
taiwanilainen vaihto-oppilas. Aloitimme 
kevään ensimmäisen lämpimän päivän 
kotokampuksellamme Viikissä, jossa 
tutustuimme yliopistomme, laitoksemme ja 
Metsäylioppilaat ry:n toimintaan, Uniforstiin, 
IFSA:an sekä Ladonlukon uskomattomaan 
lounastarjontaan. Laitosjohtajamme 
kaverillinen vierailu aiheutti suurta 
hämmennystä ja ihailua. Kerroin vieraillemme, 
että laitoksen johtajakin on ihminen, ihan niin 
kuin muutkin.

Tehtyämme keväisen kävelyretken Viikin 
arboretumiin suuntasimme nenämme kohti 
Joensuuta. Viralliseen ohjelmaamme kuului 
vierailu Metla-talolle yliopistokampuksen 
kupeeseen. Ensin saimme kuulla LUKE-
uudistuksen uhista ja mahdollisuuksista. Myös 
itse EFI:n eli Euroopan metsäinstituutin johtaja 
Marc Palahi tuli kertomaan metsäsektorin 
tulevaisuudesta ja mahdollisesta EFI:n ja 
IFSA:n tiiviimmästä yhteistyöstä. 

Auringonpimennyksen tuijottelun 
sokaisemana jatkoimme virallista osuutta 
IFSA-workshopin merkeissä, jonka 
tarkoituksena oli selvittää tutkintorakenteita 
eri metsätieteitä tarjoavissa korkeakouluissa. 
Hedelmällisen työpajan lopputuloksena voinee 
todeta, että sosiaalista ja kulttuurillista aspektia 
metsätieteiden opetukseen kaivattaisiin 
ympäri Eurooppaa.

”In Finland wii häv tis…”

Mikäli luulit, että oman ainejärjestömme 
väki on villiä, et tiedä mistään mitään. 
Saavuttuamme rikospaikalle Talvikisoihin peto 
oli irti. Metsuriseksuaali-teeman innoittamana 
jaloissa vipelsi satapäin ruutupaitaisia 
metsäopiskelijoita. Järjestäjänä pelkäsin 
tapahtuman johtavan ikuisiin 

traumoihin vieraillemme. Pahennusta 
aiheuttivat julkinen seksuaalinen 
kanssakäyminen (muutakin kuin sylkeä 
vaihtui), yletön juopottelu sekä astetta 
rankempi tukkilaisurheilu. Itse en syyllistynyt 
mihinkään edellä mainituista aktiviteeteista. 
Kulttuurieroja todistivat myös ruotsalaisen 
ystävämme ihmetyksen aiheet: ”Pääseekö 
Joensuuhun moottoriteitä pitkin? Käytetäänkö 
Suomessa vain keltaista vessapaperia?” 
Tanskalaisia puolestaan mietitytti jokaisesta 
vessasta löytyvä niin kutsuttu pillupuhelin. 
Onneksi onnistuimme luomaan myös 
positiivisia Suomi-elämyksiä: järven jäällä 
kävely on taiwanilaiselle aika ainutlaatuista!

Suomalaiseen ruokakulttuuriin päästiin 
tutustumaan perinteisen International 
Eveningin saattelemana. Iltaman ideana 
on tuoda maisteltavaksi oman maan 
syöminkejä ja juominkeja. Pöydät katettiin 
täyteen leipäjuustoa, salmiakkia, mämmiä, 
autokarkkeja, säilöttyä villisikaa, lakkalikööriä, 
salmaria, punssia, Vana Tallinnia ja sokerina, 
tai sanotaanko sipulina, pohjalla Freske Fiske 
Snapsia. Mistä tietää olevansa tekemisissä 
pohjoismaalaisten kanssa? Siitä, että kaikki 
tykkäävät mämmistä.

“Tytöt, laittakkeehan jalat yhteen kun männöö 
nämä bussin ikkunat jo huurruun!”, kuulutettiin 
bussissa matkalla jatkopaikkaamme 
BePopiin. Karaokessa sanottiin DJ:lle, että 
laita Eurythmics soimaan, ja pääsimmekin 
kuuluttamaan monikymmenpäisellä joukolla 
Sweet Dreams Are Made Of This. Jopa 
paikallinen karaokekuningas oli silminnähden 
innoissaan, ja syöksyi lavalle iloiseen 
joukkoomme. Who am I to disagree?

Yhteistyön merkityksestä

Sunnuntaiaamuna oli itse kukin pikkasen 
poikki rankan kisailun jälkeen. Ilmeisesti 
olimme voittaneet myös jonkun palkinnon. 
Mölkystä tai kyykästä, tai mitä niitä nyt 
oli. Paluumatkalla pysähdyimme Suomen 
metsämuseo Lustossa, joka on ehdottomasti 
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käymisen arvoinen paikka! Hiljaisuuden huone järvimaisemineen helli krapulaista sielua ja 
herkisti melkein itkemään, jos siltä tuntui. Jos pienikin väsynyt kansainvälinen metsäläisporukka 
saa palkintoja yhteistyön voimin, on syytä miettiä, mitä kaikkea yhteistyö voi saada aikaan 
maailmanlaajuisesti. Siksi on IFSA. Siksi on excursiot.Haluankin kannustaa kaikkia metsäläisiä 
osallistumaan tapahtumiin kotimaassa ja muualla. Mahdollisuuksia kyllä riittää. Heitä siis 
ennakkoluulosi romukoppaan, niin maailma aukee, estot lähtee!

EFI-vierailulla vastassa oli itse Marc 
Palahi (edessä keskellä).
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Kandiuudistus 2015

Teksti: Laura Nikinmaa

Mikään ei ole pysyvää. Ei varsinkaan 
metsätieteiden laitoksen tutkintorakenteet. 
Suuren maisterin tutkielman myllärryksen 
jälkeen on aika laittaa kandidaatin tutkielma 
uuteen uskoon. Käytävillä onkin jo kuulunut 
kaiken maailman huhuja siitä: opintosuunnat 
katoaa, valinnaisuus vähentyy, valinnaisuus 
lisääntyy. Ja mitä ne pauhaa jostain uusista 
kandiohjelmista?  Koska uusi kandi tulee 
voimaan jo ensi syksynä, olisi meidän 
vanhojenkin opiskelijoiden ehkä hyvä tietää, 
mitkä huhut ovat totta ja mitkä taas täyttä 
humpuukkia.

Miksi ihmeessä uusi kandi tehtiin? Syinä 
olivat sekä ylhäältä yliopiston johdolta tulevat 
sekä laitoksen omat tavoitteet. Yliopisto 
haluaa laajemmat ja tehokkaammat kandit 
eli enemmän opiskelijoita opiskelemaan 
vähempää määrää kursseja (tästä voidaan 
olla sitten montaa mieltä, tehostaako kurssien 
vähentäminen opetusta, itse en näe yhteyttä). 
Laitos taas haluaa kandiuudistuksen avulla 
kehittää opetusta ja ottaa opiskelijoita 
keskiöön parantamalla neuvontaa ja ohjausta 
sekä vähentämällä niin asiasisällöllisiä 
kuin aikataulullisiakin päällekkäisyyksiä. 
Opiskelijan korvaan tämä kuulostaa varsin 
hyvältä.

Käytännössä uudistuksen suurin muutos 
on metsien ekologian ja käytön kohdalla 
opintosuuntien ”häviäminen”. Uudessa kandissa 
aineopinnot koostuvat 76 opintopisteestä, 
joista  41 on pakollisia opintojaksoja, kuten 
kandiseminaari ja kandidaatin kirjallisuus. 
Loput 25 opintopistettä koostuisi sitten 
moduuliopinnoista. Moduuli taas on 
kokonaisuus kursseja, jotka tukevat toisiaan, eli 
tavallaan sivuaineen tapainen paketti. Moduulit 
vähentävät hallinnollista säheltämistä ja 
lisäävät opintokokonaisuuksien ja osaamisen 
näkyvyyttä. Tutkintotodistuksessa kun lukee 
pelkästään metsien ekologian ja käytön lisäksi 

myös metsän arvioinnin opintokokonaisuus 
(koska marvi on mukavaa!)

Metsäekonomian ja markkinoinnin kandi 
ei aivan näin dramaattisesti muutu, mutta 
kyllä sielläkin on leivottu uusia ideoita. 
Yleisopintojen määrä tulee olemaan 60 
opintopistettä, pääaineopinnot 75, joista 25 
noppaa perusopintoja ja aineopintoja 50 
noppaa. Kieli- ja viestintäopinnot veisivät 15 
noppaa, jolloin vapaasti valinnaisia opintoja 
on jäljellä viiden nopan verran.

Ennen kuin revitte pelihousunne, niin 
tämähän ei meitä nykyisiä opiskelijoita 
koske, ellemme sitten itse halua tähän 
tutkintorakenteeseen siirtyä. Tulevat fuksitkin 
saavat vielä valita, suorittavatko he 2014-
2015 tutkintovaatimuksilla vai näillä uusilla 
(tosin kovasti heitä suositellaan suorittamaan 
uuden mukaan). Voidaan sitten sivusta 
seurata, millaista uusien fuksien sähellys on, ja 
poikkeaako se jotenkin merkittävästi omasta 
sähläyksestä. Rohkenen epäillä!

Entäs sitten ne uudet kandiohjelmat, 
joista alussa jo mainitsin? Laitos on omien 
kandiohjelmiensa lisäksi mukana Maatalous-, 
ympäristö-, ja luonnonvaraekonomian 
kandiohjelmassa, joka tehdään yhteistyössä 
taloustieteen laitoksen kanssa, kuten myös 
Molekyylibiotieteiden ja Ympäristötieteiden 
kandiohjelmissa, jotka molemmat tehdään 
yhteistyössä bio- ja ympäristötieteiden 
tiedekunnan kanssa. Miten nämä tulevat 
vaikuttamaan tavallisen metsäläisen elämään? 
Noh, se nähdään sitten syksyllä. 

Aikamoista myllerrystä! Onneksi sentään 
jotkut asiat pysyvät samoina läpivuosien: 
Osmo on edelleen paimentamassa tämän 
vuoden fukseista kunnon metsäläisiä kauniissa 
Hyytiälässä! Kesällä myös ilmestyy uusi 
opinto-opas laitoksen nettisivuille, mutta 
mehän nautimme silloin lomasta tai raadamme 
kesätöissä. Opintovastaavanne toivotteleekin 
rattoisaa kesää kaikille!
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Toimittanut: Sara Lankinen

Tänäkin keväänä on monilla kulunut runsaasti aikaa kesätöiden hakemiseen, ja moniko hakemus 
lopulta johtaa haastatteluun. Työnhaku on taito sinänsä, mutta siinäkin harjoitus tekee mestarin 
ja vinkkejä kannattaa poimia joka suunnalta. Myös kilpailu kesätyöpaikoista on kovaa joka alalla, 
mutta onneksi metsäala on monipuolinen. Erilaisia työtehtäviä riittää, eivätkä työmahdollisuudet 
rajoitu Suomen rajojen sisälle.

Seuraavaksi kuusi onnekasta opiskelijaa esittelevät omia tulevia kesätöitään ja kertovat 
kokemuksiaan työnhausta.

1. Vuosikurssi/opiskeluvuosi?
2. Työpaikka, tehtävänimike, työnkuva?
3. Miksi hait kyseistä paikkaa?
4. Mistä koet olleen hyötyä työn saamisessa?
5. Oletko aiemmin ollut töissä metsäalalla?
6. Mitä odotat tulevalta työltä?
7. Vinkit työnhakuun?

Riikka Vehviläinen

1. K 105. Kolmannen vuoden metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen opiskelija.
2. Työharjoittelu Genevessä UNECE/FAO:lla. Aikaisempien vuosien tapaan kesäksi Geneveen  
lähtee meiltä kaksi harjoittelijaa avustamaan vuotuisen puutuotteiden markkinakatsauksen 
(Annual Forest Products Market Review) tuottamisessa.
3. Kesän viettäminen ulkomailla houkutteli. Kansainväliseen yhteistyö, ympäristöasioihin liittyvät
keskustelut ja päätöksenteko sekä puutuotteiden markkinat kiinnostivat.
4. Luulen, että onnistuin hakemuksen kautta välittämään aidon ja vahvan kiinnostukseni kyseistä 
työtehtävää ja organisaatiota kohtaan.
5. En ole aikaisemmin työskennellyt metsäalaan liittyvissä tehtävissä.
6. Odotan, että pääsen tarkastelemaan metsäalaa taas vähän uudenlaisesta näkökulmasta ja
kehittämään hyödyllisiä työelämätaitoja, kuten toimimista kansainvälisessä työyhteisössä.
Tavoite on olla taas yhden kokemuksen verran viisaampi siitä millaisten juttujen parissa
haluaisin jatkossa viettää aikaani enemmän – tai mitä kannattaa vältellä kaikin keinoin.
7. Yritykseen tutustuminen kunnolla ja jokaiseen hakemukseen panostaminen kannattaa.
Ratkaisevaa on oman osaamisen ja valmiuksien tunteminen sekä taito tuoda ne esille
vakuuttavasti. Kannustan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hakemaan itseään kiinnostavia
tehtäviä omaa osaamista vähättelemättä tai rajaamatta hakukohteita alan perusteella.

“Atte on outo.”

Kesätöitä, onko noita?
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Konsta Wilenius

1. K 106
2. Ahlström Kiinteistöt Oy, harjoittelija, 
pääasiassa paikkatietojen päivittämistä ja
tarkistamista sekä maastomittauksia.
3. Sain kuulla, että Ahlström omistaa paljon 
metsää pääasiassa Länsi Suomessa ja ajattelin,
että heiltä voisi löytyä sopivanlaisia töitä 
minulle.
4. Olin tehnyt kursseja, joilla harjoiteltiin 
paikkatietojen käsittelyä, sekä ilmeisesti se, 
että
hain töitä heti joulun jälkeen auttoi työn 
saamisessa.
5. En ole ennen ollut töissä metsäalalla.
6. Toivon että opin työssä mahdollisimman 
paljon erilaisia käytännön asioita.
7. Koita hankkia sen henkilön yhteystiedot, 
joka hoitaa rekrytoinnin, ja ole sopivan 
aktiivinen eli soittele, lähetä sähköpostia, jne.

Kira Ryhti

1. K 106
2. Ilmakehätutkimuksen huippuyksikkö, 
tutkimusavustaja, Hyytiälässä metsämaan 
kaasunvaihto-
ja biomassamittauksia.
3. Olen kiinnostunut tutkimustyöstä ja 
erityisesti metsämaasta, sen prosesseista ja 
kemiasta.
4. Kiinnostus aihetta kohtaan, työn aiheisiin 
liittyvät yliopiston kurssit ja työkokemus, 
vaikka minulla ei ole aiempaa työkokemusta 
samoista tehtävistä.
5. Ainoastaan graduun liittyen.
6. Odotan Hyytiälään pääsyä ja 
tutkimusmenetelmien oppimista.
7. Omien vahvuuksien ja persoonallisuuden 
esille tuonti.

Juho Kotilainen

1. K 104
2. Metsähallitus, harjoittelija, 
toimenpidesuunnittelu.
3. Kesätöitä etsiessäni löysin ilmoituksen 
avoimesta harjoittelijan paikasta 
kotikonnuiltani
Rovaniemeltä. Kaltaiseni mammanpoika 
halajaa aina mahdollisuuksien tullen 
vanhempien veloituksettoman muonituksen 
pariin ja kun tähän vielä yhdistää oman alan 
kesätyöt niin voiko sitä enempää vaatia!
4. Suhteet ja oma aktiivisuus auttoivat varmasti 
eniten. Kutsuin itseni työhaastatteluun jo 
ensimmäisen puhelun aikana. En muotoillut 
kysymystä ”Käykö, että tulen paikan päälle...” 
vaan ”Minä päivänä voin tulla paikan päälle...” 
Tällä kertaa määrätietoinen ja aloitteen tekevä 
tyyli toimi.
5. Olen ollut muutamalla pienyrittäjällä töissä 
metsäalan hommissa. Työllistin itseäni myös 
Metsäylioppilaiden kuusikaupassa.
6. Tuleva työ odottanee minua. Eikö se 
sanontakin kuulu, että ”työ tekijäänsä odottaa”?
7. Oma aktiivisuus kannattaa. Tutustukaa 
metsäalalla työskenteleviin henkilöihin 
tilanteesta riippumatta. Älkää epäröikö kysyä 
jotain tuttua tai puolituttua suosittelijaksi.
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Miika Karppinen

1. K 103. Viides vuosi. Ja epäilijöille tiedoksi: Kyllä mä kohta valmistun. Kandiksi.
2. Kesäharjoittelijana Stora Ensolla Kuopiossa. Työnkuvasta en ole ihan varma, mutta visioni 
mukaan se sisältänee pääasiassa kieliopintoja, eksymistä ja kahvinkeittoa.
3. Hain, kun assariksi ei enää otettu, ja halusin kokeilla jotain uutta ja erilaista. Sit ajattelin, että 
oikeita töitä en olekaan vielä tehnyt! Ei siinä etteikö taidot olis riittäny, mutta kun äiti oli kieltänyt.
4. Kyllä sinne paikkaan pitää yhteyksissä olla, jos koskaan aikoo töihin päästä. Soittelin vaan 
niille Enson kavereille, että minkälainen homma, paljonko hakijoita, millaiset mahikset, mistä on 
etua haussa, mikä on niiden lempidinosaurus jne. Hyötyä on varmaan myös ollut siitä, että CV 
näyttää jokseenkin luettavalta ja että siellä näkyy jotain muutaki kuin "Yliopilas, kirjotin äikäst 
B:n". Ihan rehellisesti sanoen en mä kauheesti mitään oikeita töitä ole tehnyt, mutta kun riittävästi 
ryyppää eri porukoissa niin väkisinkin aina sotkeutuu johonki mukaan, mikä sit näkyy noissa 
virallisemmissaki papereissa (esim. rikosrekisteri). Kaikki kurssihallitukset, kerhohallitukset, 
ainejärjestöhallitukset, Uniforst hullutukset ja muut johtaa väistämättä siihen, että joku joskus 
vetää sut duuniinkin. Todellisessa opiskelussa opinnot on vaan sivuseikka.
5. Lasketaanko Hyde?
6. Kaikista eniten mä odotan ekaa palkkapäivää. Siihen asti syön talouspaperia.
7. Työnhaku ei ole irrallaan muusta maailmasta: Eläkää, tehkää asioita mistä tykkäätte tai mistä
on muillekin iloa, tutustukaa kanssaopiskelijoihinne. Kukaan ei tule palkkaamaan teitä GIS-
luokasta. Paitsi Atte, mut Atte on outo.

Atte Saukkola

1. K 105
2. UPM Metsän kesätyöntekijä, tehtävänä korjuujäljen tarkastus ja leimikon merkkaus.
3. Kesätyöhakuni on perinteisesti alkanut täyttämällä metsäteollisuuden isoimpien yritysten
rekrylomakkeet netissä, niin mukavaa kuin se aina onkin.
4. Oman alan työkokemus on tärkeää, ei siitä mihinkään pääse. Edelliskesän metsänmittailut 
kerrytti rutiinia maastotöistä. Yleinen toimeliaisuus ja aktiivisuus opiskelijaelämässä myös kertoo
jotain.
5. Viime kesänä yliopiston maastokoealamittaajana Evolla. Lasketaanko assari? Sitä hauskempaa
kesätyötä en oikein osaa kuvitella.
6. Maastossa liikkumista ja uuden työtehtävän oppimista. Omien työtehtävien merkitys puun 
korjuuketjussa myös isommalla mittakaavalla on hyvä hahmottaa. "Talven" aikana lähes juurtunut
tietokonetuoliin kaikenmaailman laskareita ja muita hommia tehdessä, joten maastohommat 
todellakin houkuttelee.
7. Jokainen työhakemus pitäisi jaksaa täyttää kuin se olisi ainut työ mihin haet. Tee jokainen 
saamasi työtehtävä huolellisesti ja hyvin. Itse luotan siihen, että ahkeralle ja luotettavalle tekijälle
löytyy aina töitä. Osoittaudu siis sellaiseksi! Opettele myös Fantasika vitsi mahdollisia 
työhaastatteluja varten. Toimii aina.

Syksyllä saamme kuulla kuinka työt lopulta vastasivat heidän odotuksiaan, mikäli he löytävät 
tiensä takaisin Viikkiin.

“Työ tekijäänsä odottaa” 
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Luitko jutun tarkasti? Osaatko yhdistää työn tekijäänsä?

Koonnut: Juho 
Niskala ja Laura 
Nikinmaa
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Metsäläisten uusi haalarimerkki ”Faust Mann” on herättänyt suurta ihastusta heti julkaisustaan 
lähtien. Idean isä, projektin luova johtaja ja kävelevä messiaskompleksi Juho Niskala valottaa nyt 
merkin tarinaa.
”Kaikki lähti siitä kun kaikkialla alkoi näkyä tosi hienoja haalarimerkkejä, ja metsäläisillä ei 
oikein ollut muille myytäviä merkkejä. Metsäalaan liitetään usein myös tietynlainen äijämäisyys ja 
vanhanaikaisuus, mitä haluttiin tässä vähän höykytellä. Sitten oli vielä tämä Tahdon -kampanja ja 
Tom of Finland -buumi Suomessa ja maailmalla. Suunnilleen noista taustameluista mieleeni sitten 
pulpahti idea tästä merkistä. Olen myös aina miettinyt, että onkohan joku muukin tajunnut että 
Faustmann on niinku nyrkkimies. Nyt kun ajattelee, niin olisi kyllä sikahyvä maskotti metsäläisille 
joku Nyrkkimies. Ei täällä laitoksella hirveästi loppujen lopuksi muusta puhutakaan kuin siitä 
saatanan kaavasta.”
Ensimmäinen luonnos syntyi Paintilla noin viidessä minuutissa. Vaikeinta oli löytää netistä 
kuvahausta sopivia kuvia. Googlettakaa vaikka huviksenne joskus ”Tom of Finland fist”.

Ideoija ei kuitenkaan ollut syntynyt Photoshop® hyppysissään:

Onneksi hän oli älynnyt alkaa seurustella 
sellaisen kanssa, joka on. Biotieteiden 
laitokselta löytyikin kuvankäsittelyn taitaja, 
Linda Uusihakala. ”Oli kyllä vähän outoa 
ladata koneelle niin paljon homoeroottista 
materiaalia. Lopullisessa versiossa on osia 
ainakin kolmesta eri kuvasta, kaikki aitoa 
Tomppaa kylläkin. Kun merkin idean tajusi, 
oli tekeminen aika hauskaa. Olen todella 
tyytyväinen lopputulokseen, vaikka se läppä 
tuossa jääkin vähän hämäräksi.”

Merkin designin valmistuttua jäljellä oli 
vain painopaikan löytäminen. ”Kuva oli sen 
verta monimutkainen, ettei sitä pystynyt 
brodeeraamaan. Onneksi nykyteknologia 
mahdollisti digipainatuksen, joka on sekä 
halvempaa että tarkempaa. Vähän huolestutti 
että miten porukka ottaa tän vastaan, vaan 
hyvin tuntuu kelvanneen. Merkki on mielestäni 
oikein onnistunut kun siinä on insideläppää 
metsäläisille ja homopornoa kaikille muille.”

Osaajat osaavat. 

Keskeinen tematiikka on löytynyt, 
mutta toteutuksessa toivomisen varaa.
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Nyrkkimiehen tarina

Teksti: Juho Niskala    Kuvat: Juho Niskala & Linda Uusihakala





Suomessa turvallisen sammumisen taito on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin uima-, hiihto- tai 
pesäpallotaito. Silti maamme hallitus, uusi tai vanha ei ole lisännyt sitä opetussuunnitelmaan. 
Forstihuuto kiirehtii paikkaamaan tätä puutetta ja pelastamaan henkiä. (Forstihuuto ei 
oikeasti vastaa siitä että nämä tekniikat toimivat. Varmin tapa välttyä sammumisen aiheuttamilta 
vammoilta, kuten kuolema, on olla juomatta humalahakuisesti.)

Sammumisen jalo taito

Kun ilta on edennyt tähän vaiheeseen, 
on syytä palauttaa mieleen oikeaoppiset 
sammumisasennot!

Aloitusasento:
Asetu varovasti polvillesi ja ota tukeva ote maasta. 
Seuraa näkökenttäsi liikehdintää hetki. 

Toinen vaihe:
Ota itseäsi niskasta kiinni (kirjaimellisesti) 
ja kellahda käyttämäsi käden puoleiselle 
kyljellesi. Pidä kätesi koko ajan kiinni niskassa. 

Kolmas vaihe:
Koukista maanpuoleinen jalkasi. Niin ja pidä se 
toinen suorana.

Teksti ja kuvat: Juho Niskala ja Tuuli Turunen
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Neljäs vaihe:
Leiki että päälaellasi on keijukainen, 
jonka haluat nähdä. Nosta siis leukaasi ja 
tuijottele rauhallisesti ympäristöäsi.

Seuraavaksi muutamia “ei näin” -esimerkkejä:

Pää edellä Pattayaan

Tuolille lyhistyen
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Lasten ilmoille

Outojen setien viereen
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Vapun ajan tapahtumat:
Zetorin veto 30.4. klo 12-
Kasarmitori
Perinteinen MMYL ry:n traktorinvetokilpailu (kisa klo 13–15)

Mantan lakitus 30.4. klo 17
Kauppatori

Vappupiknik Ullanlinnanmäellä 1.5.
Myo ry mukana teltan ja saunan kera + simakeidas!

Bileet:
PreWappu
EKY
Ke 29.4. klo 22-04
Namu, Kaivokatu 6
Liput: ennakkoon 3€, ovelta 5€

Hämiksen Wappu
To 30.4. klo 21–04 (sisään klo 02 asti) 
Hämäläinen-osakunta, Urho Kekkosen katu 4-6 D
Liput: Hämiksen jäsenet 8 €, muut opiskelijat 13 €
Musiikista vastaa muun muassa TVTB!

Vappuallianssi 2015
MMYL ry, Biosfääri, Humanisticum, Teologian Ylioppilaiden 
Tiedekuntayhdistys - TYT
Ravintola UGGLA, Annankatu 10.
to 30.4. klo 20-04
Liput: ennakkoon 6€, ovelta 8€

Wappu '15 @TheCircus
Lääkis, Oikis ja Eläinlääkis
The Circus, Salomonkatu 1-3
To 30.4. klo 21–04
Liput: ennakkoon 13, ovelta 15

H A U S K A A 
VAPPUA!!!

Koonnut: Sara Lankinen
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Oikeutta puille ja metsille!

Olemme kaikki luennoilla kuulleet, kuinka metsiä kohdellaan nykyään huonosti. Forstihuuto 
päätti pistää lusikkansa metsänhoidolliseen soppaan ja hieman hämmentää sitä metsien kunnon 
parantamiseksi.
Ylitiheät taimikot syyniin

Varmasti jokainen tietää, miten ikävää 
on seisoa ruuhkaisessa junassa tai 
bussissa. Voikin siis kuvitella, miltä 
tuntuu puista, jotka kasvavat ylitiheissä 
ja hoitamattomissa metsissä. Ihmisillä ja 
eläimillä on oikeus tilaan ympärillään, 
miksei siis puillakin!

Kuolleet ja huonokuntoiset 
turvaan

Jos kärsivää, kuolevaa tai jo 
kuollutta ihmistä tai eläintä 
säilytettäisiin tahallisesti kauan 
samassa paikassa, puhuttaisiin 
heitteillejätöstä tai laiminlyönnistä. 
Tällöin rangaistuksena voisi olla 
sakkoja, eläintenpitokielto tai jopa 
vankeutta. Puut saavat kuitenkin 
kärsiä metsissä ja maata kuolleena 
tien varressa hyvän aikaa ennen 
kuin metsänomistajaa edes 
huomautetaan.

Lisää tasa-arvoa

Puut ovat kuin ihmisiä, sillä ne tulevat usein 
melko hyvin toimeen erirotuisten ja -ikäisten 
yksilöiden kanssa. Tasa-arvoista metsänhoitoa 
olisikin arvostaa kaikkia puulajeja (niin havu- 
kuin lehtipuitakin) yhtä paljon eikä suosia vain 
osaa niistä. Myös ikärasismista on päästävä, 
nuorien metsien suosiminen vanhojen 
kustannuksella tulisi lopettaa! 

Teksti ja kuvat: Puutyttö
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HELMIÄ METSÄS10ILLE 

Mikäli lasken oikein, tämä on kymmenes Jahtivoudin palstalla julkaistava kirjoitukseni. Kuohuviinit 
esiin!  Olen toki tahrinut tämän sivistyneen julkaisun mainetta muillakin jutuilla, mutta niiden 
tarkkaa määrää en muista. 

Saan silloin tällöin palautetta kirjoituksistani. Se palkitsee, koska silloin tiedän juttuni tulleen 
luetuksi. Palautteen kirjo on kieltämättä laaja, mutta rakentava ja perusteltu palaute kertookin 
eniten antajastaan – ja elämähän on yhtä keittiöpsykologian kenttäkoetta. 

Opiksi en kyllä ota. Negatiivisen palautteen kuittaan näkemyseroilla ja lukijan 
ymmärtämättömyydellä. Positiivisella palautteella boostaan egoani. Näin kirjoittamisesta ei tule 
pakkopullaa, vaan mukava harrastus. Muste on myös lie ulostetta sakeampaa – ja kalliimpaa. 
Siinäpä ne tärkeimmät syyt, miksi en väännä kertsillä paskaa housuun vaan suollan sitä paperille. 
Kyllä minä niin mieltäni osoitin!

Poliittisesti latautuneiden satiirikirjoitusteni myötä poliittisesta suuntautumisestani on myös tehty  
olettamuksia. Ainakin jotkin talouden tukipilareita nakertavat termiittipuolueet ovat joutuneet 
irvailuni kohteeksi. Kannatan sananvapautta, joten en ajatellut korjata tapojani. 

Olen silti hieman pettynyt itseeni. Jotkin tällä palstalla julkaistuista teksteistä on tarkoituksella 
kirjoitettu provokatiivisiksi. Minkäänlaista konfliktin poikasta ei ole syntynyt – en edes ole 
saanut turpaan. Mikä teihin suvaitsemattomiin ihmisiin on oikein mennyt? Laupeusko? Se on 
hyväntekijän ammattisairaus, ja sen ensioire on karman tunnustaminen. Tarpeetonta. 

Me, sen sijaan, olemme tieteentekijöitä. Kriittisyys, kyynisyys ja kausaliteetti kunniaan! 

Johdonmukainen ja itsenäinen ajattelu jalostavat ymmärrystä, joka taas on työkalu mielipiteiden  
muodostamiseen. Mielipiteen omistaminen on ihmisen perusoikeus ja sitä on syytä puolustaa.

Eli kun tulevissa kirjoituksissa olen sinusta väärässä, kerro eriävä mielipide. Kun seuraavan kerran 
esitän asian yksipuolisesti totuutena, kyseenalaista se. Kun asiattomasti morkkaan ja solvaan 
sinulle tärkeää asiaa, tule ja vedä turpaan.

Foliohatut päähän, me olemme valmiita – 
tervetuloa kyseenalaistamisen kesä 2015!

Jahtivouti Kotilainen

Jahtivoudin palsta
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Tiedottajan palsta

Tulevia tapahtumia:

29.4. Metsätieteiden laitoksen kevätjuhla

30.4. Zetorin veto Kasarmitorilla ja Vapun viettoa

1.5. Vappupiknik ja simakeidas Ullanlinnanmäellä

28.5. Suursitsit Senaatintorilla

13.–14.6. Jukolan viesti

9.-12.7. Sulkavan suursoudut

17.–19.7. Hyytiälän kesäjuhlat!

16.–19.9. PM-kisat Uppsalassa

23.–24.9. Tutustumismatka Brysseliin

28.9.–4.10. PK-kerhon Skotlanti-excu

Aurinkoista kesää toivottaen,

Sara


