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evät on ihanaa aikaa! Tai ainakin
niin pitäisi ajatella. Kukat puhkeavat kukkaan, koivujen silmut
avautuvat, pajujen kissankellot
loistavat pimeän peltotien vieressä. Lumi sulaa
ja paljastaa likaiset puoliksi maatuneet lehdet
ja melkein kerätyt koirankakat. Tiet täyttyvät
sorasta ja pääsiäismunat on syöty. Gradut alkavat valmistua ja fuksit viettävät kaiken aikansa
kasviluokassa, eikä kukaan ehdi edes huomata
auringon paistavan täydeltä taivaalta. Onneksi
vappu saapuu ja ilahduttaa viimeistään kaikkien mielet.
Edellisen huudon ilmestyttyä on ehtinyt
tapahtua paljon. Tapahtumia on järjestetty
enemmän kuin itse pystyy edes muistamaan,
deadlineja vastaan on taisteltu koko kevään
ajan, ja on kauhulla seurattu, miten yliopisto-opetuksesta ja kaikesta muusta tärkeästä
leikataan. Kaikki ovat varmasti huomanneet
ne monet uudistukset, joita opiskelijoiden
elämään on tulossa niin koko Suomen laajuisesti, kuin laitoksen sisällä. Iso Pyörä on
lähtenyt pyörimään, ja n:n vuoden opiskelijoille on tullut kiire valmistua, koska ’’eihän
täällä enää edes kahvia saa’’. Opintotuki putoaa
50€:lla kuukaudessa, fuksit eivät saa laitoksen
tukea ekosysteemipalvelut -retkelleen, osa
henkilökunnasta joutuu jättämään laitoksen,
työhuoneita yhdistyy, ja seuraavat fuksit ovat
viimeisiä, jotka hakevat erillisiin kandiohjelmiin. Vaikka säästötoimenpiteet näkyvätkin
monessa asiassa jo opiskeluaikana, on niillä
myös suuri vaikutus työllistymisellemme ja
Suomen metsien tulevaisuudelle. Uusi Metsähallituslaki, sekä Metso-ohjelmalle tehdyt rajut
leikkaukset lisäävät tulevaisuuden mahdollisia
ongelmia ja vaikeuttanevat tutkimuksen tekoa.
Toivo ei kuitenkaan ole vielä mennyttä, sillä
tiedekunnastamme valmistuu edelleen koko
ajan osaavampia ja innostuneempia metsäalan
ammattilaisia, jotka tekevät työtänsä enemmän rakkaudesta metsää, kuin rahaa kohtaan.
Hakukohteena metsätieteellinen on herättänyt vuosi vuodelta enemmän kiinnostusta,

toivottavasti sama jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteenkin. Toivottakaamme siis uudet fuksit
muutoksen keskelläkin vähintään yhtä lämpimästi tervetulleiksi kuin meidät toivotettiin, ja
tehtäköön heille selväksi, että Metsän etu on
myös Forstin etu.
Vaikka moni asia muuttuu, onneksi muutoksien keskellä pilkahtaa jälleen hitunen
vanhaa, tuttua ja pysyvää. Nimittäin pian
alkava HYDEKESÄ, ja sen mukanaan tuomat Kesäjuhlat! Ennen kuin lampaat pääsevät
kirmaamaan Hyytiälän laitumille ja forstit
juhlimaan auringon nousuun saakka, täytyy
kuitenkin voittaa Zetorin veto, juhlia Vappu ja
lukea Vappuhuuto! Nauttikaa siis lukemisesta,
kevätauringosta, vappumunkeista ja alkoholista (muista ”kohtuukäyttö”) näiden jännittävien aikojen keskellä. Ihanaa alkavaa kesää ja
HAUSKAA VAPPUA toivotellen
Meri Tuomainen
Päätoimittaja
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Minna Mielensäpahoittaja, metsäylioppilas
(sepitteellinen nimi muutettu)

Liitto ja kohtalon pelimerkit
Kahden opiskelijan (fiktiivinen) tarina
Lilli Liittolainen, metsäylioppilas (kuvitteellinen nimi muutettu)
Liittyi Metsänhoitajaliittoon fuksikampanjan
aikana ja herkutteli suussa sulavat munkit ja
jääkylmät siiderit jo ensimmäisenä opiskelijavappuna sekä sai ilmaisen jäsenyyden toisen
opiskeluvuoden kevääseen saakka.
Toisena opiskeluvuonna Lilli kävi Urafoorumissa, napsi kultaa kalliimmat vinkit
kesätöiden hakuun, päivitti ansioluettelonsa
veitsenteräväksi CV-klinikallla, ja sai kesätöitä,
jolloin liittyi myös työttömyyskassaan.
Kolmantena vuonna Lilli lähti mukaan opiskelijatoimikunta MOTOon, tutustui valmistuneisiin metsänhoitajiin ja kanssaopiskelijoihin
Joensuusta luottamustehtävässään liitossa. Lilli
joutui lähettämään pinon kirjeitä metsäfirmoihin sanoen…

Neljäntenä opiskeluvuonna Lilli lähti mukaan
mentorointi-ohjelmaan ja pystyi päämäärätietoisesti tavoittelemaan, kiehtovia työtehtäviä,
joita nyt tiesi metsänhoitajien voivan saada.
Tuli pohtineeksi omaa uraansa ja löysi mielenkiintoisen harjoittelupaikan.
Viidentenä vuonna Lilli valmistui. Hän ehti
olla kuukauden työttömänä, nosti ansiosidonnaista päivärahaa ja pystyi hakemaan täysipainoisesti mielenkiintoisiin työtehtäviin, kunnes
sai haaveilemansa työpaikan. Lilli tarkistutti
työsopimuksensa liitolla ja varmisti ettei allekirjoittanut huonoa sopimusta.

Ajelehti läpi fuksivuoden epäröiden mihin
opinnoissa suunnata. Unohti liittyä liittoon
fuksikampanjan aikana. Aikoi liittyä vappukampanjassa liittoon, mutta tuntemattomasta
syystä hakemus oli lukukelvoton.
Kolmantena vuonna Minna eksyi liiton kahvitukseen, läikytti kahvin syliinsä. Päätti ettei
jää työttömäksi, eikä tarvitse liiton palveluita.
Neljäntenä opiskeluvuonna Minna osallistui
jännittävälle neuvottelu ja vuorovaikutus kurssille ja oppi siellä vuorovaikutustaidot.
Viidentenä vuonna Minna harkitsi, suorittaisiko jo kandin HOPSin vaiko FOR100-kurssin
jotta pääsisi Hyytiälään. Valmistuttuaan jäi liki
vuodeksi työttömäksi. Pahoitti mielensä kuullessaan kuinka paljon hyötyä liittoon kuulumisesta olisi ollut.
Näiden (miltein) tositarinoiden inspiroimaa
vappua kaikille! Nähdään suussa sulavien siiderien ja kylmien munkkien äärellä! Muistakaa,
että vappuna liittyneet saavat loppuvuoden
jäsenyyden ilmaiseksi.
TEKSTI JA KUVAT Satulotta Ansiomäki
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Helsingissä			1.4.16
Kiitos työtarjouksestanne.
Olen käsitellyt saamani työtarjoukset ja
mahdollisesti ollut yhteydessä teihin. Sain
tänä vuonna 354 metsäalan työtarjousta,
valitettavasti valintani ei kohdistunut tänä
vuonna teihin. Toivon, että tämä ei lannista teitä tarjoamasta minulle töitä myös
jatkossa.
Lilli Liittolainen
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PUHEENJOHTAJALTA
Kevät on päässyt kuin varkain valumaan
pitkälle huhtikuun puolelle, ja vappukin alkaa
pikkuhiljaa kolkuttelemaan ovella! Viimeiseen
pariin viikkoon tiivistyy hyvin se mistä opiskelussa on lopulta kyse. Luvassa tulee itse kullakin olemaan tenttejä, hienoja ihmisiä ja juhlia.
Kaikki nämä elämän kannalta tärkeät asiat
tulisi jotenkin harmonisesti kietoa yhteen jotta
selviäisimme voittajina vuoden kiireisimmästä
kuukaudesta.
Metsäylioppilaidenkin vuosi on kulunut
kiireisissä merkeissä. Erilaisia tapahtumia sekä
juhlia on ollut ennätysmäärä, ja tuntuukin että
paikoin metsäylioppilaat ovat kärsineet pienoisesta yltäkylläisyydestä. Parempi kuitenkin,
että tapahtumia ja tekemistä jäsenille riittää.
Harmittavaa toki on, kun huomaa aikataulujen

Juho Hämäläinen

menneen päällekkäin. Ideoita ”tuplabuukkausten” välttämiseksi on tullutkin ja erityisen
interaktiivisen kalenterin perustaminen olisi
mainio juttu. Kuitenkin MYO:n tapahtumiin
on riittänyt menijöitä. Mainittakoon totta kai
vuosijuhlien tilalla nähty Metsäkliimaksi, ja
Puunjalostuskillan kanssa järjestetyt yhteissitsit
jotka molemmat keräsivät kiitosta osallistujilta.
Ilahduttavaa on ollut myös tehdä yhteistyötä
MYY:n ja Vuorovaikeutuksen kanssa, jotka
ovat metsäläisille ehkä hieman tuoreempia
tuttavuuksia.
Ottakaahan kaikki viimeinen kiri opiskelujen
suhteen ja hoitakaa hommat tyylillä kotiin.
Terkuin,
Juho

Pilvinpimein aiheita
kandiin/graduun
”MÄ MISTÄ kandin/gradun aiheen saan”, niin
moni tiedustaa, kun kulkee opintietä huoletonta? Vanhasta laulusta mukailtu lausahdus
on luultavasti tuttu monelle kolmannen ja sitä
vanhemman vuosikurssin opiskelijalle. Koska
kesäloma on hyvää aikaa ajattelulle, Forstihuuto päättikin vielä näin kesän kynnyksellä
pohtia aihevalinnan vaikeutta. Apua aiheen
pohdintaan saimme lehtorit Timo Kuuluvaiselta ja Risto Kasaselta, sekä professorit Kari
Heliövaaralta ja Markus Holopaiselta.
Kun oma kandin seminaarini alkoi, minulla
ei ollut vielä aihetta vaikka kiinnostavia aihepiirejä oli paljon. Päädyin lopulta tekemään
kandini soiden ennallistamisesta listattuani
paperille potentiaalisia aiheita metsätyyppien eroista Pohjoismaiden välillä eri-ikäisten
metsien hoitoon. En edes muista, mistä aihe
päähäni pälkähti, mutta se tuntui sillä hetkellä
kiinnostavimmalta, vaikka olinkin
Hyden jälkeen lähes vannonut, etten
enää koskaan astu jalallanikaan
suolle. Koska kiinnostukseni soiden
ennallistamista kohtaan vain lisääntyi kandia kirjoittaessa, päätin tehdä
samasta aihepiiristä myös graduni.
Pikaisen pohdinnan ja tulevien
ohjaajien mainostuksen jälkeen
aiheeksi valikoitui ennallistamisen
vaikutus metsänkasvatuskelvottomien soiden metaanipäästöihin.
Graduni on vuoden aherruksen
jälkeen melkein valmis ja vaikka
välillä usko on meinannut loppua
niin maastomittauksissa, aineiston
läpikäynnissä, tilastollisten mallien

laadinnassa kuin kirjoituspuuhassakin, olen
ollut tyytyväinen aihevalintaani ja mahdollisuuteeni työskennellä kesä soita tutkivassa ryhmässä. Lisäksi olen oppinut paljon tutkimuksen
teosta ja aiheestani, ja huomannut, että vaikka
pohjalla on tietty teoria, ei luonto aina toimi
sen mukaan.

Aiheen valinta
Aivan aluksi on hyvä muistaa, että ensisijaisesti
kaiken tulisi lähteä omasta kiinnostuksesta:
mitä olet aina halunnut tutkia, mihin haluat
erikoistua, mikä sinua kiehtoo? Aiheen valinta
ei siis ole proffan/ohjaavan henkilön tehtävä.
Jokaisen kannattaa aloittaa pohdinta miettimällä kiinnostavia aihepiirejä/suurempia
kokonaisuuksia, joista voi sitten alkaa joko
yksin tai yhdessä kavereiden tai aihetta tutkivan
proffan/lehtorin/tutkijan kanssa haarukoida

Kirjoittaja mittaamassa ojitetun suon
metaanivuota. Kuva Erwan Sricot
6
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sopivaa kulmaa kandia/gradua varten. Oma
panos aiheen valinnassa ja suunnittelussa lisää
motivaatiota, oma-aloitteisuutta ja ymmärrystä
aiheeseen sekä lisää opiskelijan vastuuta työstään. Osalle aiheille voi ehkä olla vaikea löytää
ohjausta tai käytännön sovellutuksia kun taas
jotkin mahdollistavat paikan huipputiimissä.
Kannattaa pitää mielessä, että ajat muuttuvat ja
joskus voi käydä niinkin, että aiemmin merkityksettöminä pidetyt aiheet voivat nykyään olla
hyvinkin tärkeitä ja niistä voi syntyä tutkimus
jos toinenkin.
Aiheen valinnassa rajana on oikeastaan vain
oma mielikuvitus (ja tietysti tutkielmista säädetyt yleiset määräykset). Kandeja ja graduja
on valmistunut viime vuosina muun muassa
tappajasienistä, lepakoista, kuun vaikutuksesta
vesomiseen, pihkan paineesta, kännykkään
ladattavasta metsänmittaussovelluksesta,
raskaammista puutavara-autoista, energiapuun
paalauksesta, kuusenkerkkien hyödyntämisestä
ja vaikka mistä. Esimerkiksi metsäeläintieteessä on paljon tutkimattomia lajeja ja lajien
ja ekosysteemien välisiä vuorovaikutuksia, ja
vaikka jostain aiheesta olisi joskus tehty kandi/
gradu tiedon tarve saattaa vain lisääntyä ajan
kuluessa.
Jos omiin mittauksiin ei ole kiinnostusta/
aikaa/rahaa, on myös käytettävissä valmiita
aineistoja ainakin metsän rakenteeseen ja metsänhoitoon liittyen. Kuitenkin voin kokemuksesta sanoa, että maastotyöt opettavat paljon
mittausten kohteen lisäksi myös mittausten
suunnittelusta ja ylläpidosta, ajan hallinnasta,
hermojen hallinnasta, suunnistuksesta ja
monesta muusta asiasta, ja kesän viettäminen
metsässä/suolla on varmasti unohtumaton
elämys. Kaikki eivät tietenkään voi mennä
suoraan maastoon aineistoa keräämään
8
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(esimerkiksi ekonomian opiskelijoiden aiheet
ovat usein vähemmän maastotöitä vaativia),
mutta jos siihen on oman aiheen kautta mahdollisuus, kannattaa se tietenkin käyttää.
Kannattaakin siis tutustua omalla laitoksella/
Lukessa /Metsätehossa/VTT:llä/Maanmittauslaitoksella/jossain muussa organisaatiossa
tehtävään tutkimukseen, lukea aiemmin tehtyjä
graduja esim. Heldassa tai kirjastossa, käydä
kuuntelemassa kiinnostavia seminaareja, tehdä
ajatuskarttoja/hahmotelmia kiinnostuksen
kohteistasi, kysellä tilaustutkimuksen tarpeita
firmoilta/Metsähallituksesta/Metsäkeskukselta/
kesätyöpaikastasi, jutella kavereiden kanssa ja
kysellä heidän aiheistaan, pyöritellä proffien/
lehtoreiden/tutkijoiden mahdollisesti tarjoamia
aiheita ja ennen kaikkea ehdotella omia aiheita.
Täysin valmista aihepakettia tuskin tulee
löytymään, mutta onneksi etsiminen on osa
prosessia, ja usein mitä hartaammin etsii, sen
paremman aiheen lopulta löytää.
TEKSTI Tiina Heikkinen

MYOn laskettelupäivä
Himoksella
AURINKOISENA lauantaina 19.3. MYO järjesti jäsenilleen reissun Himoksen rinteille
laskettelemaan. Mukaan ilmoittautui runsaat
kuusi opiskelijaa, joista (harmi kyllä) vain neljä
onnistui pääsemään aamulla lähtöpaikalle.
Vaikka lähtijöitä olikin suhteellisen vähän,
päivä oli aivan mielettömän hauska! Mukana
reissulla olivat Tuomas ja Kaisa K107:n
riveistä, sekä fukseista Meri ja Otso. Päivä
alkoi auringon noustessa kahden auton ajaessa
pysähtymättä Himokselle asti. Kun sukset ja
laudat oli saatu jalkaan, koitti pitkä ja aurinkoinen laskettelupäivä. Osa ryhmästämme
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Meidän laivassa – IFSA
Winter Meeting 2016

innostui harjoittelemaan Snow Parkien
mahdollistamia temppuja, ja osa hioi laskettelutaitojaan hurjissa rinteissä. Kaikkien
laskettelutaidot paranivat, osa oppi jopa uusia
temppuja, jokaisen pyllyyn tuli muutama mustelma lisää ja pohkeet ja hymylihakset tulivat
käytöstä kipeiksi. Päivällisen ja viimeisten
laskujen jälkeen koitti kauniin auringonlaskun
täyttämä kotimatka. Kiitokset kaikille mukana
olleille mahtavasta reissusta!
Ensi vuonna lähdemme uudestaan ja suuremmalla Metsäläisporukalla! Voin erittäin
lämpimästi suositella kaikkia lähtemään
mukaan! :)

ERASMUS-VAIHTONI Itävallassa keskeytyi
pääsiäisen tienoilla mukavalla reissulla. Keski-Euroopassa kaikki on niin lähellä, että olisi
ollut suorastaan synti jättää väliin Sloveniassa
järjestetty IFSA:n Winter Meeting 20. – 26.3.
Kuuden tunnin junamatka naurettavan halvalla, VR:n hinnat saavat kirjoittajan itkemään
katkeria kyyneliä.
Perillä Ljublanan yliopiston metsätieteiden
opiskelijat toivottivat meidät lämpimästi tervetulleiksi. Ensimmäinen ilta vietettiin biotieteiden kampuksella paikallisella metsätieteiden
talolla. Luentosali majoitti mukavasti noin 40
osallistujaa, jotka tulivat ympäri Eurooppaa.
Koko viikon ohjelma oli monipuolinen yhdistelmä opetusta ja hauskanpitoa. Ljublanasta
siirryimme Bled-järvelle ja Triglavin kansallispuistoon näkemään sekä huikeita historiallisia
kohteita että kaunista luonnontilaista pyökkimetsää. Tämän jälkeen palasimme hetkeksi
Ljublanaan kuulemaan paikallisen metsähallituksen ja metsän tutkimuslaitoksen esityksiä.
Viimeiset päivät vietimme Postojnskan alueella,
missä pääsimme näkemään yhden Euroopan
suurimmista luolastoista. Tietenkään ei sovi
unohtaa illanviettoja, erityisesti International
Dinner jäi elävästi mieleen.

TEKSTI Meri, MYO:n harrastevastaava
KUVAT Tuomas Yrttimaa ja Otso Tilus

Slovenia – tuo tuttu
tuntematon

Meri ja Otso selfiehississä

10
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Kaisa ja Tuomas selfiehississä

Koskaan Sloveniassa käyneenä koko reissu oli
yhtä suurta ihmettä allekirjoittaneelle. 20 273
km2 pinta-alasta 60 % on metsää. Siitä karkeasti
jaettuna puolet on havupuuta, puolet lehtipuuta. Vuotuiset hakkuumäärät ovat noin 5,7
miljoonaa m3. Yksityisiä metsänomistajia on
paljon, yli 300 000. Yhden metsätilan keskikoko on 2,6 ha.
Viime vuosina hakkuumäärät ovat ylittäneet

Unkarilaisilla on hieman tyylikkäämmät edustusasut kuin
meikäläisillä.

Taukohetkiä patikoinnin välissä.
sallitun 5,7 miljoonaa m3, sillä 2013 sattunut
jäämyrsky aiheutti mittavia vahinkoja koko
maassa. Yli puolet metsäalueesta kärsi tai jopa
tuhoutui, ja jäljelle jääneet alueet ovat joutuneet kaarnakuoriaisten uhreiksi. Seuraavina
vuosina Slovenian metsähallitus tekee vain
sanitaatiohakkuita.
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Skocjanske-luolakierroksen
ihastelua.

Viikki GP
Vuoden 2016 Viikki Grand Prix kilpailu järjestettiin 16.3. Metsäylioppilaat olivat
tapahtumassa mukana monella kilpailevalla joukkueella, sekä pitämässä omaa
rastiaan Silvican pihalla. Ketään ei tietenkään yllätä, että taas kerran Pistemaksimit
jäivät metsäläisille, kun fuksijoukkue Siipolan Siipat vei koko kilpailun voiton ylivoimaisesti! Alla pääsette lukemaan, kuinka odotettu päivä sujui ja millaiset olivat
fiilikset niin rastinpitäjän, kuin kilpailijankin kohdalla.

Memoirs of Rastivahti

Myös suurpedot, erityisesti karhut, aiheuttavat
Balkanin jalokivessä päänvaivaa. Karhukanta alueella
on noin 500 yksilöä, susia on 50 ja ilveksiäkin jonkin
verran. Kaiken kaikkiaan suurpedot eivät kuitenkaan
näytä haittaavan elämää yhtä paljon kuin meikäläisten
seuduilla, mikäli paikallisia on uskominen. Ollaanko
Suomessa vain hermoheikkoja, who knows.

Rakas hullu IFSA
Kun saa kokonaisen bussilisen ihmisiä hoilaamaan
kurkkusuorana Pumppu-laulua, vaikka suurimmalla
osalla ei ole hajuakaan sanoista, sitä tietää olevansa osa
jotain suurempaa yhteisöä. Winter Meetingin ilmapiiri
oli kuin iso perhejuhla, jossa tapaa kaikki pikkuserkkujen kummin kaimat, joita ei ole koskaan nähnytkään, mutta sielujen sukulaisuutta ei voi kieltää.
Se IFSA:n tapahtumissa taitaakin olla parasta:
ei ohjelma (vaikka täytyy myöntää, että se oli tänä
vuonna erittäin onnistunut), vaan ihmiset ympäri
maailmaa ja kaikki myöhäisillan keskustelut ja aamupalan murahtelut. Vaikka verkostoituminen on päivän
sana, tuon viikon jälkeen jäi sellainen tunne, että
näiden ihmisten kanssa sitä vilpittömästi haluaa tulevaisuudessakin olla yhteydessä (aina parempi, jos siitä
on jotain ammatillistakin hyötyä). Kannustan kaikkia
ottamaan osaa IFSA-tapahtumiin niin Suomessa kuin
ulkomaillakin, sitä ei varmasti tule katumaan!
12
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pitkää nähtävästi myös painien.
Joukkueiden lopulta löytäessä rastillemme
vahtien objektiivisuus oli ripeään tahtiin
haihtumassa. Vahdeille tarjotut hyvät ja huonot
lahjukset vinouttivat oikeamielistä ja puolueetonta juryämme niin tehokkaasti, että muistikuvat loppuillasta hävisivät kuin viuhahtaen
jonnekin kauas. Voitte vain kuvitella, kuinka
ylpeitä olimme, kun kuulimme omien fuksiemme voittaneen koko kilpailun. If memory
serves, vetämänne kettupeli oli todellakin
kyseisen kunnian arvoinen, oi Siipolan armoitetut Siipat!
Seuraava aamu valkeni aivotärähdyksineen,
turvonneine rystysineen, mustelmineen ja
muine mystisine vammoineen, ja muodostui
siten vielä edellistäkin geneerisemmäksi, eli
Forstin torstaiaamuTMksi.
Kiitos, Viikki GP, tästä jäljittelemättömän
ainutkertaisesta kokemuksesta!

Geneerinen forstin aamupäivä alkoi Silvican
itsemurhayksiössä SPSS-tilastointiohjelmiston
parissa; Viikki GP –joukkue ja –liput oli hankkimatta ja kirkkaana mielessä vain varma halu
herätä seuraavana aamuna ilman krapulaa. Päivän edetessä ja monenlaisten käjähdysten kiiriessä pihamaalta seinien läpi asuntoon heikko
liha alkoi kuitenkin herätä siihen tosiasiaan,
että kyseinen päivä todella oli keskiviikko.
Lopullisen kuoliniskun kirkasotsaiselle
lupaukselle selvästä päivästä antoi ainejärjestömme suosiollinen tarjous toimittaa lava
laadukasta eestiläistä olutta niille, jotka suostuvat vetämään Silvican rastia kilpailussa. Osa
porukasta ja itse rastin konsepti oli jo olemassa,
joten operationaalisempaa tapaa pyyhkiä
identtilinkit ja yhdysvaikutusmallit pois aivojen
piinatuista sopukoista olisi saanut hakea. Kaljalava lämmitti yksinäisten rastivahtien sydämet
ja mielet, ja ensimmäiset monta tuntia me neljä
rohkeaa tapoimme aikaa miekkaillen ja ennen TEKSTI Anonyymi Rastivahti
TM

Voittajajoukkue
Siipolan Siipat
jatkoilla
Alkoholi, koko viikon kantava voima.
Olutta aamulla, olutta päivällä, olutta
illalla!
TEKSTI Laura Nikinmaa
KUVAT Helinä Poutamo, Anika Weisbrod & Noëmi Brüggemann
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Viikki GP:ssä ensimmäistä
kertaa!

ongelmia kun kaveria piti juottaa vasikan juottoämpäristä, tai kun MMYLlin pisteellä pyydettiin tyylinäytettä kettupelistä! Forstien kunniaa
Aloitimme joukkueen kokoamisen jo hyvissä
pidettiin yllä esittelemällä tätä hienoa perinettä
ajoin, eli muutamaa tuntia ennen ilmoittautuuseammallakin rastilla; pro tip, laivanupomisen aukeamista. Muunmuassa allekirjoittaneelle oma osallistuminen selvisi joukkueemme tukseenkin kyseisen pelin ymppääminen tuo
melko pikantin lisän.
jo ilmoittauduttua – mutta siihen kiteytyy
Illan pimetessä posket punoittivat itse kuloikein hyvin metsäläishenki; kaveria ei jätetä,
lakin,
mutta koska voitontahto oli kettupelin
varsinkaan pois hyvistä kemuista! Keskija Taistelu-Jaskan ansioittamien pistemäärien
viikkoaamu valkeni aurinkoisena, ja ehkä
kiilto silmissä yhä kova, jatkopaikaksi valikoitui
sen inspiroimana huikeaakin huikeammaksi
kotisilvican sijasta ravintola Maxine Kampissa,
teemaksemme valikoitui haalareiden lisäksi
tyyli ”leit kaulaan, arskat naamalle ja menoksi!” eikä turhaan! Siipolan Siipat toi metsälle ansaitsemaamme kunniaa voittamalla koko kilpailuin
(Myon hawaijipikkujouluilta nurkkiin pyöri(tai ainakin kaikki jatkoille asti selvinneet joukmään jääneillä leillä ei tietenkään ollut asian
kueet), ja palkintoshamppanja hävisi samaa
kanssa mitään tekemistä), erinäistä hilpeyttä
vauhtia kuin kilpailijoiden estot illan edetessä.
kanssakilpailijoissa aiheuttivat myös naamaan
Kiitos joukkuetoverit, kiitos järjestäjä MMYL
maalaamamme viikset mallista adolf ties minja
kumppanit, kiitos kaikki mielettömiä rasteja
kälaisiin kiehkuroihin asti.
vetäneet – nyt kun torstaiaamun muisto on
Kellon lähestyessä lähtöaikaa tunnelma
tarpeeksi kaukana takanapäin, uskallan väittää
nousi hyvää vauhtia promillejen kanssa, ja
että ensi vuonna uudestaan!
kun lopulta onnistuimme keräämään kirjavan
joukkomme lähtöasemiin oli meno jo varTEKSTI Hiljahenna Tomminen
sin hilpeää! Heittäytyminen ei siis tuottanut

Joukkueen lipevimmät viikset, ala
Jimi
14
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Timo Virkkunen &
The Berningersin paluu
parrasvaloihin!
Metsäläisten oma bändi Timo Virkkunen & The Berningers palasi taas viihdyttämään bilekansaa soittotauon jälkeen. Tauko oli välttämätön, sillä bändin solisti
Timo oli syyslukukauden opiskelijavaihdossa Saksassa, joten suokaamme se heille
anteeksi, eikä TVTB:tä olisi ilman Timoa, sehän olisi pelkästään VTB! Kannatti siis
odottaa.
Bändinne solisti Timo on viimein saapunut
Saksan vaihdosta takaisin Suomeen. Oliko
jälleennäkeminen lämmin?
Atte: Oli, Timo kun kiersi Ylivieskan kautta.
Roope: Kun tapasimme, olimme sisällä, jossa
lämpötila oli optimaalinen 22 astetta Celsiusta.
Holtti: Lämpötila treeniksellä nousee usein
lähelle 57:ää celciusastetta, joten jälleennäkemisestä tuli lähes kuuma.

Eero: Selkä hikoaa vieläkin kun vain
ajatteleekin.
Timo: Ihan lämmin juu. Vanhat riidat oli
jätetty taakse.
Miten Timon vaihto on vaikuttanut
bändiinne?
Atte: Ei me Timoa keneenkään olla vaihdettu,
eikä vaihdeta.

Kyllä meidän Onni osaa maitoa
lutkuttaa
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(Markkinaoikeudessa tapaus on jo
syyteharkinnassa)
Eero: Aten vastaukseen viitaten suunnitteilla
on tosiaan Fleshlight varustettuna "TVTB lost
their virginity to me" -tekstillä. Katsotaan vielä
jos keksitään jotain vähän iskevämpää kun tuo
edellä esitetty on vielä vähän turhan neutraali.
Timo: En tiedä näistä niin.

Roope: Muut Timot eivät olleet sopivia.
Holtti: Timoa ei onneksi tarvitse vaihtaa, kuten
talvirenkaita tai kesäaikaa.
Eero: Kuka näitä juttuja levittää, että Timo
olisi vaihdettu johonkin toiseen? Tauko ensimmäisen ja toisen kysymyksen välillä teki kyllä
hyvää. Keskittymiseni alkoi jo jokseenkin
herpaantua.
Timo: En tiennyt tällaisesta vaihdosta.

Eero: Aika tavalliselta oikeastaan. Pedaalit
tuntuivat jalkapohjissa jokseenkin samalta kuin
aina ennenkin ja kapulatkin tuntuivat pelkältä
puulta. Pakarat alkoi muistaakseni jossain kohtaa jo puutua tavanomaiseen tapaan ja loppua
kohti taisi tulla hikikin.
Timo: En muista oikein.
Millä fiiliksillä lähdette soittamaan ViTa:n
jenkkibileisiin C-grundille?
Atte: Intron jälkeen ei ole enää väliä miten
soittaa, keikka on jo onnistunut.
Holtti: Huhujen mukaan sinne olisi tulossa
äänimies ja villit valot.
Timo: C-grundi on ihan kiva paikka. Soittamiseen pitää aina hirveesti keskittyä, niin sitä ei
niin jaksa.

Toiko Timo tuliaisia mukanaan Saksasta?
Atte: Parantuneet pingistaidot (huhujen
mukaan).
Roope: Lyhemmän tukan.
Holtti: Mahdollisuuden soittaa saksankielisiä
lauluja.
Eero: 0 opintopistettä, merkittävästi heikentyneen taloustilanteen ja kohonneen (lihaskunto)
Teiltä on jo ilmestynyt fanituotteita, kuten
treenimotivaation.
Timo: Samppanjaa.
haalarimerkki ja kangaskassi. Onko niitä
vielä saatavilla ja aiotteko tuoda markkinoille
lisää TVTB:n fanituotteita?
Miltä ekat treenit yhdessä tuntuivat?
Atte: Onhan siitä LihaValosta ollut puhetta.
Atte: Hauskalta, vanhan ruokalan yläkerta
kieltämättä on tunnelmallinen paikka treenata Roope: Sloggi on ollut kiinnostunut yhteis(Kesällä 2013).
työstä ja uudesta mallistosta on keskusteltu.
Holtti: Aikaisempia fanituotteita ei saada
Roope: Olen tunteeton.
Holtti: Aten vastaukseen viitaten Timo ei tain- enää, sillä yhteistyöt kariutuivat vastapuolen vaatimuksiin rahallisesta korvauksesta.
nut edes olla ensimmäisissä treeneissä.
16
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Miltä TVTB:n jatko näyttää nyt? Onko jotain
mullistavaa luvassa bändiltänne, kuten se
oma levy?
Atte: Hypätään nyt ensin.
Roope: Uusia MDF, HDF, lastu- sekä kipsilevyjä tulemme valmistamaan.
Holtti: Tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta
Aviciin lopettamisilmoituksen myötä. Olemme
pommittaneet hänen facebook-ilmoituksessa
julkaisemaansa puhelinnumeroa tekstiviesteillä, joissa ilmoitettu, ettei meillä ole tulevaisuutta ilman tärkeintä laulujentekijää.
Eero: Tarvittaessa paikataan tuo Aviciin jättämä aukko, jos jaksetaan.
Timo: Ehkä jotain konsertteja tulevaisuudessa
tai sitten vähän taukoa.
Terveiset Forstihuudon lukijoille:
Ei kannata tulla Hämiksen Wappuun tänäkään
vuonna, me soitetaan siellä.
TVTB:n erittäin energinen ensiesiintyminen
tauon jälkeen oli 1. huhtikuuta ViTan jenkkibileissä C-grundilla. Pojat soittivat ensimmäistä
kertaa grundilla, ja samalla keikka oli bändin
koko soittohistorian kymmenes esiintyminen.
Historiallisia rajapyykkejä saavutettiin!
KOONNUT Sara Lankinen
KUVAT Sara Lankinen ja Meri Tuomainen
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Elämäm KOVA kolu
(lyhyt oppimäärä)
ISTUIMME pe 8.4. yhdessä Puunjalostajakillan
kanssa samaan Elämäm Kovan Kolun -pöytään viettämään ei niin hienoa akateemista
pöytäjuhlaa. Ilta alkoi hieman hitaasti tyhmien
päiden lyödessä yhteen ja koululaisten etsiessä
istumapaikkojaan. Kuitenkin jo alkuruuan, eli
roiskeläppien saapuessa meno alkoi koventua
ja laulu raikua. Kasvissyöjiä kunnioitettiin melkein itseleivotuilla vihiksillä. Pääruokaa varten
muodostimme soppajonon suurelle hernekeittokattilalle. Elämäm kolun tyyliin jokaisella
osallistujalla oli mukanaan omat pakasterasiansa tai kertiksensä ruokakippoina, joten

soppajonon ulkonäön aitous hämmästytti jopa
järjestäjät! Mietimme myös, onko korkeakoulujen taso aikojen saatossa laskenut, kun nykyään
kuka tahansa roskasäkkiin pukeutunut vastaantulija voi kertoa opiskelevansa yliopistossa.
Illan aikana palkitsimme aidoiten pukeutuneet Elämäm kolulaiset, ja palkinnot menivät
tällä kertaa PuuJiiKoosta Jimi Leivolle hienosta
’’Alkomies - Kaikkien janoisten sankari’’ – viittateemasta, sekä Kai Siyang Yeolle mahtavasta
roskasäkkilookista. Metsäläisistä parhaiten
edusti Jaakko Niinisalo, joka palkittiin kolmantena hienoin puku- kategoriassa. Jaakon

puku kuvasti hyvin todenmukaista elämäm
kolulaista, sisältäen suuren hupparin, roikkuvat lökärit ja urpån lippiksen. Onnea kaikille
voittajille!
Lisäksi harjoittelimme hyödyllisiä taitoja,
kuten kuinka vessapaperia voi hauskiten
käyttää. Tästä oli esimerkkinä salimme upeat
koristeet, sekä vessapaperin pyörityskilpailu, jonka voitti PuuJiiKoolaisten joukkue
Veera ja Noora. Palkinto tosin jäi Viikkiin,
sillä totesimme erään forstin tarvitsevan sitä
enemmän (sitseillä olleet tietää ;) ). Jatkoille
kompuroimme kukin hieman eri reittiä, joko
puskan, vessanpöntön tai kaverin hatun kautta.
Virallisille jatkoille Kaskeen pääsi onneksi edes
osa porukasta aiheuttamaan hämmennystä ja
pientä pahastusta. Juttua riitti aina kärrysaunalle asti, ja olisi voinut riittää vielä pidemmällekin, ellei juoma olisi loppunut.
Kaiken kaikkiaan sitsit olivat mielettömän
hauskat ja loppuillasta hivenen sumeat, siivotessa erittäin ällöttävät. Koska liiallinen häpeäntunne ei iskenyt jatkoista huolimatta edes
seuraavana aamuna, niin voimmekin todeta
sitsien onnistuneen ja Elämäm kovan kolun
arvosanan parantuneen ainakin neloseksi!
Toivottavasti yhteiset hetket Puunjalostajien
kanssa jatkuvat, ja pidetään vähintään yhtä
hauskaa seuraavallakin kerralla! Kiva, että olitte
kaikki kanssamme opiskelemassa!
TEKSTI Meri Tuomainen
KUVAT Meri Tuomainen, Noora Rantanen ja
Liisamari Rasimus
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Teknologiaa ja tulistelua

METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAKERHON kevätekskursio vuosimallia 2016 järjestettiin 22.3.
ja se suuntautui Hämeenlinnan ympäristöön.
Tutustumiskohteiksi valikoituivat Metsäkonepalvelu Oy, Metsä Woodin Rengon saha,
Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan
yksikkö, sekä Mustialan yhteismetsä. Ekskursiolle oli tälläkin kertaa kivasti osallistujia
monelta eri vuosikurssilta, huolimatta siitä,
että bussi starttasi Viikistä jo aamuvarhaisella.
Perinteisesti piikkilista kaivettiin esiin jo ennen
Vantaata ja näin Riston kantamukset alkoivat
kevetä kohtalaista vauhtia. Tällä kertaa Mptk:n
kotitalousnaisten loihtimat matkaeväät valitettavasti loistivat poissaolollaan.
Ensimmäisen tutustumiskohteen Metsäkonepalvelu Oy:n toimisto sijaitsi Hämeenlinnan
kirkonkylän tuntumassa. Pienen etsiskelyn
jälkeen löysimme perille nautiskelemaan aamukahveista, sekä kuuntelemaan operaatioesimies
Teemu Tolpan yritysesittelyä ja näkemyksiä
metsäalan tulevaisuudennäkymiin. Toimistotilaisuuden jälkeen pääsimme tutustumaan
oikeaan metsäkoneeseen työmaavierailun
merkeissä. Siirryimme Tolpan johdolla läheiselle työmaalle, jossa JD1170e harvesteri oli
täydessä työn touhussa. Kuski ei uskaltautunut
jutustelemaan, joten tyydyimme loitommalta
ihailemaan, kuinka puu kaatuu ammattilaisen
käsittelyssä. Aikamme pällisteltyämme jatkoimme matkaa kohti Rengon sahaa, pysähtyen
22
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Esittelyjen jälkeen saimme taas täyttää
mahamme ja näin pääsimme siirtymään kohti
viimeistä paikkaa eli Mustialan yhteismetsää.
Saavuttuamme yhteismetsän laavulle toiminnanjohtaja Juha Simola siellä jo odottelikin makkaratulet valmiina. Alkumaljojen
yhteydessä hän kertoili yhteismetsien toimintatavoista, historiasta sekä yhteismetsästä
vaihtoehtoisena metsänomistamistapana.
Puheiden jälkeen vuorossa oli varmasti monen
innolla odottama savusauna. Sauna oli huolella
lämmitetty, joten nesteytykseen jouduttiin
käyttämään jopa saunassa talvehtineita karhuja.
Saunasta ”selvittyämme” pääsimme taas nauttimaan notkuvista pöydänantimista makkaran

ja salaatin merkeissä. Aikamme tarinoituamme
koitti rattoisa kotimatka kohti Viikkiä. Me
mukana olleet forstit olemme erittäin tyytyväisiä ekskursion monipuoliseen antiin, hyvään
seuraan ja totta kai tarjoiluihin. Suosittelen
tulevia ekskursioita lämpimästi kaikille tiedonjanoisille. Kiitos tästä kuuluu metsä- ja puuteknologiakerholle sekä erityisesti matkanjohtaja
Mikalle!
TEKSTI Matias Karhumaa
KUVAT Aleksi Rantanen

matkalla maittavalle lounaalle.
Metsä Woodin Rengon kuusisahalla meidät
otti vastaan tehdaspäällikkö Jaakko Vierola.
Aluksi Vierola esitteli meille sahan toimintaa ja
tuloksellisuutta. Erilaisiin mekaanisiin prosesseihin tutustuttiin käytännössä tehdaskierroksen merkeissä. Monille opiskelijoille tämä oli
ensimmäinen kerta sahalla, joten ihmettelemistä riitti. Sahavierailun jälkeen suuntasimme
bussin keulan kohti Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikköä. Mustialassa meitä
odotti koulun oma metsänhoitaja Juha Kaskinen, joka kahvin ja piirakan lomassa esitteli
meille hoidettavia tiluksia yhdessä Aapo Lindbergin kanssa. Lindberg myös valotti meitä
metsätalousinsinöörien koulutuksesta Evolla.
Samalla pääsimme näkemään geoinformatiikan
hyödyntämistä käytännön metsänhoidossa.
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VIIKKI BUBBLE SOCCER MAYHEM
Kauan puhuttu ja odotettu VIIKKI BUBBLE SOCCER MAYHEM räjäytti Latokartanon
liikuntahallin lauantaina 16.4.!
Turnaukseen osallistui kuusi joukkuetta, ja pelejä ehdittiin pelata päivän aikana
huimat kahdeksantoista. Turnauksessa nähtiin komeita maaleja, roiseja taklauksia,
hurjia kaatumisia ja mahtavaa joukkuehenkeä! Finaaliin asti itsensä pelasivat FC
Keilat ja Myycastle United FC. Erittäin jännittävässä finaalipelissä voiton vei odotetusti oma Metsäläisjoukkueemme FC Keilat! Forstihuuto sai tilaisuuden haastatella voittajajoukkueen kapteenia, Markus Stolzea, sekä yksinoikeuden kuulla itse
Kuplajengiltä, mitä todella tapahtui ottelupäivänä:

Lavastimme tilannekuvan, jotta näyttäisi siltä,
että tapahtumassa olisi harrastettu muutakin
kuin seksiä.

Kuvassa heikko pelillinen suoritus saa arvoisensa rangaistuksen. Kuplajengi pitää tällaista
toimintaa tärkeänä, ja lahjoittaakin voitoistaan
10 prosenttia koulukiusauksen tukemiseen.

Markus Stolze K107, FC-Keilojen Joukkueen
johtaja:

pelien aikana, kuin muiden pelejä seuratessa.
5. Kuinka myöhään jatkoilla meni?
- Niin myöhään, että saatiin Poika saunaan.
1. Paljon hehkutetun kuplaturnauksen voitta- 6. Haluaisitko vielä lisätä jotain?
jatiimin johtaja! Miltä nyt tuntuu?
- Toivon, että seuraavan turnauksen tullessa
- Tuntuu hienolta. Voittaminen on aina hienoa, kaikki innokkaat lähtevät haastamaan hallitsevarsinkin lajissa jossa pääsi kunnolla taistelevaa mestaria, jotta saadaan jälleen mielenkiinmaan voitosta.
toinen turnaus ;)
2. Kun kuulit turnauksesta, oliko jo heti
selvää, että nyt lähdetään pelaamaan, vai
jouduitko miettimään hetken?
- Suurimalle osalle joukkueesta laji oli entuudestaan tuntematon, joten turnaukseen osallistumiseen oli intoa joukkueen kesken.
Lähes täysin metsästä tulleet Kuplajengin pojat
3. Mikä oli voittoisan pelitaktiikkanne
sai viime lauantaina liikkeelle äitiensä kotisohsalaisuus?
- Kuten sanottua, ei laji ollut entuudestaan tuttu vilta yksi ainoa ajatus: Järjestää maailman paras
tapahtuma. Koska opiskelijatapahtumat ovat
kuin yhdelle joukkueen jäsenelle. Tämä loi
olleet viime aikoina pelkkää tissiposkien läpmielenkiintoisia tilanteita, eikä ensimmäisissä
peleissä taktiikasta ollut mitään tietoa. Varsin- syttelyä (Hesarin approssakaan tuskin kukaan
kin jatkopeleissä aloimme kuitenkin pelaamaan edes kuoli), koimme ajan olevan kypsä tositoienemmän joukkueena, mikä näkyi myös posi- miin. Näistä lähtökohdista syntyi Viikki Bubble
Soccer Mayhem. Tässä hieman kuvareportaatiivisesti tulostaululla.
sia tapahtuneesta - päätä itse, saavutettiinko
4. Jos itse kelaat takaisinpäin turnausta,
tavoite vai ei! (Kuplajengi uskoo sataprosenttilöytyykö sieltä yhtä tai useampaa erikoisen
sesti sananvapauteen - muistutamme kuitenkin
muistettavaa ja hienoa hetkeä?
läheisistä kytköksistämme Venäjän mafiaan.
- Turnauksessa oli hienoja hetkiä monia, varsinkin kovien taklausten ja pelastuksien myötä. Sinä päätät.)
Hienoja hetkiä pystyi kokemaan niin omien

Seksiä ja väkivaltaa –
Kuplajengi suosittelee
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Eräs nimeltämainitsematon Atte Saukkola
(nimi muutettu) totesi kerran, että 90 prosenttia maailman asioista on tehty siksi, että
joku saisi pesää. Kuvasta päätellen turnauksemme ei sijoittune ylijäävään 10 prosentin
vähemmistöön.

Yleisön reaktio kuullessaan, että Juho Hämäläinen (nimi muutettu) viheltää seuraavan ottelun.
Sittemmin Juho (nimi muutettu) ansaitsi liukkailla manöövereillään jatkojen arvokkaimman
pelaajan arvonimen.

Turnauksen voittajatiimi FC Keilat palaamassa
voittajina vastustajiensa maalialueelta, jossa
he metsäläiseen tapaan iskivät maahan miehet,
ryöstivät naiset ja veivät kaiken arvokkaan
ikuisiksi ajoiksi. Samankaltainen suoritus siis
kuin metsäläisjoukkue Siipolan Siipoilla Viikki
GP:ssä. Kuplajengi ei ole kuullut, jatkuiko sama
käytös tällä kertaa myös jatkoilla.
P.S. Mikä Kuplajengi?
Kuplajengi syntyi, kun antiikin Kreikan jumala
Zeus kohtasi Pasi Puttosen painiottelussa
maailman kovimman jätkän tittelistä. Legenda
kertoo, että Zeuksen niputettuaan Pasi pyyhkäisi otsaltaan kuusi hikikarpaloa. Nämä hikikarpalot putosivat Viikin myyttiselle pellolle
ja kasvoivat kuudeksi jumalaiseksi mieshahmoksi. Nykyään olentojen huhutaan vaeltavan
Viikin kampuksella oranssiin pukeutuneena
järjestämässä jumalaista kuplajalkapalloa.
KUVAT JA TEKSTI Äitisi salainen rakastaja
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”Älä kaada mulle lisää ku en kuitenkaan tykkää”

Kevään kohutuimmat speksit
nähty metsäläisten toimesta

Arvostelussa Humanistispeksi Metsä sekä Teekkarispeksi Atlantis 1860
TÄMÄN vuoden humanistispeksin nimi oli
ytimekkäästi Metsä, ja se vetosi. Päätimme siis
tehdä ekskursion Kansallisteatteriin. Ennen
esitystä jo kuitenkin valkeni, että speksin teema
onkin sisällissota eikä metsänhoito, metsäläiskulttuuri ja Hyytiälä - mikä pettymys - mutta
emme antaneet sen häiritä. Tarinan miljöö oli
kuitenkin metsä ja suurin osa hahmoista metsän eläimiä.
Koska kulttuuri on kivaa, jatkoimme alkanutta speksiekskursiosarjaamme huhtikuussa
Teekkarispeksin parissa. Tämä speksi sijoittui
pienelle uskonnolliselle saarelle vuoteen 1860.
Kyläyhteisö joutui kriisin partaalle maailmalta
kylään matkanneen noidan alettua tuputtaa
oppejaan kyläläisille, ja Atlantista lähdettiin
etsimään.
Molemmat speksit saavat isot kehut laajasta
ja lahjakkaasta näyttelijäkaartista sekä muusta
tuotantoryhmästä. Näihin isompiin speksiprojekteihin taitaa henkilöstön puolesta olla jopa
tunkua. Kun on varaa valita parhaat, se näkyy
kyllä esitysten laadussa. Bändit olivat hyviä ja
musiikillinen anti onnistunutta. Lavastukset
saavat nekin suitsutusta. Metsän lavastus oli
kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikuttava, eikä
Atlantis 1860 jäänyt tässä juurikaan jälkeen.
Erityismaininta vielä Metsän puvustukselle,
eläinhahmot olivat todella mainioita.
Humanistit reagoivat omstart-huutoihin
teekkareita aktiivisemmin. Meidän metsiin
liittyvistä omstarteista selvittiin hyvin, ja humanistit improvisoivat myös hienosti teekkareiden vapun. Teekkareille huudeltiin ylipäänsä
vähemmän, reagointi oli ehkä hieman laiskempaa, ja monet omstartit tuntuivat olevan vainteekkarijuttuja. Metsäläisten mieltä lämmitti
kuitenkin Metsä Groupin maininta, ja eräs
26
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piiskakohtaus toi välittömästi meille ”vanhemmille” (toisen vuoden) opiskelijoille mieleen
viime vuoden kesäjuhlat.
Eri alojen opiskelijoiden spekseissä pääsee
myös kurkistamaan kyseisten opiskelijoiden
omaan elämään speksin ulkopuolella, koska
esityksissä näkyy aiheesta riippumatta opiskelijoille tyypilliset sisäpiirivitsit ja perinteiset
kettuilun kohteet.
Näiden kyseisten speksien esitykset ovat tältä
erää ohi, mutta monet speksit vuoden aikana
nähneenä voin kyllä yleisesti suositella niitä
kaikille. Luonnollisesti toiset ovat parempia
kuin toiset, mutta sitähän ei tiedä ennen kuin
näkee, ja harvoin kulttuurielämys on niin
huono, että saisi katua lähtöään. Keskiarvosana
teekkareille ja humanisteille 3,7/5. Kolmonen
tuntui hyvältä vaihtoehdolta ja 0,7 lisää huvin
ja kulttuurin vuoksi.
ARVOSTELIJA kriitikkolaama Kalle V.

eli Vappuhuudon sima-arvostelu
2016
Vapun kunniaksi halusimme toimituksessa testailla muutamia simoja. Kaikki simat
ostettiin Viikin Prismasta. Arvosteltaviksi valittiin viisi (5) valmista simaa sekä yksi
(1) simajuomauute. Lantrausavuksi ostettiin pullo Hienoa Wiinaa.
MAISTELUTILAISUUDEN käytännönjärjestelyvaiheessa tuomaristo lähes tuhosi yhden
pöydän, ja tässä rytäkässä yhdeltä toimituksen
jäseneltä repesi lonkkasuoli.
Seuraavaksi laitoimme tee se itse -siman
tekeentymään. Paketti lupasi ”perinteistä simaa
helposti”. Oikea käymisaika olisi ollut 48 tuntia,
mutta tähän meillä ei ollut aikaa. Täytimme
kaksi kukkamaljakkoa bideesuihkulla (ajattelemattomasti) niin kylmällä vedellä kuin
suihkusta tuli, lisäsimme simauutteet, sokerit ja
hiivat ja sekoitimme vartin verran toivoen, että
sekoituksessa vapautunut lämpö saisi hiivan
eloon. Tekeentymisaikaa jäi kaksi tuntia.
Epätarkkuutta simojen arvostelussa saattoivat
aiheuttaa muutamat seikat. Jokainen tuomari
maisteli simat omasta mukistaan välillä huuhtelematta. Edellisten simojen jäämät saattoivat
vaikuttaa myöhempien makuun, ja alkoholi
saattoi liuottaa mukin sisäpinnasta kemikaaleja
simoihin.
Mietimme myös, vaikuttaako pillillä juonti
siman makuun tai suutuntumaan. Puhaltelimme pilleillä simoihin kupliakin, millä
varmasti oli myös vaikutusta. Kaikkien eri
variaatioiden (pilli, ilman pilliä, lisäkuplilla tai
ilman, välillä huuhdeltu muki, mitä syöty juuri
ennen simaa ja kaikki edelliset lantrauksella ja
ilman) toteuttaminen olisi kuitenkin tuottanut
resursseihin nähden liikaa dataa, joten jätimme
ne huomiotta.
Lisäksi lähes kaikki tuomarit unohtivat jossain vaiheessa numeroarvostelun,
joten keskiarvosanoja laskiessa lopullinen

data oli puutteellinen. Toisinaan puheenaiheet tuomariston kesken vaihtuivat johonkin aivan muuhun, muistelimme muun
muassa Pokémon-suosikkejamme ja niiden
järjestysnumeroita.
1. Marli Perinteinen Sima
1,63€/l. Alkoholia 0,8%.
Lantraamaton 2,7
Lantrattu 3,24
”Pyöräkumin venttiilimäinen,
mehukas”
”Limumainen, ei maistu simalta”
”Raikas väri”
”Haju aiheuttaa flashbackeja”

2. Wanhan Porvoon Fabriikki
Kotisima
3,74€/l. Alkoholia 0,8%.
Lantraamaton 2
Lantrattu 0,75
”Hieman simamainen vivahde”
”Tulee mieleen lapsuus ja
sisäilmaongelmat”
”Väri tummempi ja parempi ja
hedelmäisempi, maku mitäänsanomaton ja laimea”
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”Hyi helvetti”
”Limukaljainen”
”Semmoinen ruotsinlaivapäärynä”
”Maistuu ehkä vähän rusina?”
”Hyvin kuplii”
”Joisin”
3. Spring Sima virvoitusjuoma
1,3€/l. Alkoholia 0,0%.
Lantraamaton 1
Lantrattu 1
”Kuohuu!!!”
”Tuoksuu erikoiselta”
”No ei tää ainakaan simalta
maistu...”
”Yritä edes”
”Hiilijalanjälki hyvitetty”
”Maistuu imeskeltävältä karkilta, en
ostais”
”Kiva pullo”
”Kai tää viina parans?!?! --- Ei kun
ei paranna.”
4. Marli Kotisima
3,80€/l. Alkoholia 0,5%.
Lantraamaton 3,3
Lantrattu 4,2
”En kommentoi”
”Pullo oli lupaava”
”Aika perus”
”Ihan jees! Aika lähellä simaa.”
”HYVÄÄ!”
”Maistuu simalta, hyvä
läpinäkyvyys”
”Näyttää kaljalt mutta onkin mehu
mutta mehukin voi olla hyvää”
”Suosittelen, oma lemppari”
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5. Marli Mehukatti Sima
1,63€/l. Alkoholia 0,0%.
Lantraamaton 3
Lantrattu 2
”Mehukatti on aina 5/5”
”Ei vieläkään simalta maistu.”
”Joo.”
”Makea, mehumainen, ihan ok.”
”Haisee ABC:n pisuaarilta”
”Hyvin makeaa ja hiilihappoista
(molemmat huono juttu mut muuten hyvää)”
”Ainakin sihahti hyvin avatessa”
”Ei lasten simaan voi laittaa viinaa”
6. Tuoppi Kotisimauute
43,33€/kg, valmis sima 0,54€/l
(josta vielä sokeri puuttuu, mutta
sehän on halpaa). Alkoholia ehkä
vähän.
Lantraamaton 1,9
Lantrattu 2,1
”Nyt on hiivan tuoksu”
”Sokerinen, toimii”
”Maistuu hunajainkivääriteelle.
Muuten ihan fine.”
”Siman tuoksu, ei näy läpi, raikas”
”Maistuu inkivääriltä ja
pullataikinalta”
”Vähän kuin jännän makuista
limsaa josta on lähtenyt hiilihapot”

Parhaan siman tittelin sai lopulta Marlin Kotisima, joka oli eniten mieleemme sekä lantraamattomana että lantrauksen kera. Viimeiseksi
lantraamattomana jäi Spring Sima, jonka laatu
ei viinallakaan muuttunut. Wanhan Porvoon
Fabriikin Kotisima oli lantrattuna kuitenkin
vielä sitäkin kamalampaa.
Viinan lisäys paransi arvosanaa kolmen
siman kohdalla. Kahden siman arvosana
huononi lantrauksen jälkeen ja Spring Simaan
viinalla ei siis ollut vaikutusta lainkaan.

SIMOJA ARVOSTELIVAT: Juho Niskala, Otto
Saikkonen, Sini Salko, Meri Tuomainen,
Johanna Tuviala ja Ella Valkama
TEKSTI Ella Valkama
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HYDEKESÄ - Odotuksia ja
viime hetken tippejä
Ei ole enää kauaa, kun fuksien ja muutaman muun kauan odotettu Hyde-kesä
alkaa (ainakin niillä, jotka pääsivät vaaditut kurssit läpi). Ekologien Juupajoen Hyytiälässä yhdeksän viikkoa kestävä kesäleiri alkaa 6.6., ja ekonomit liittyvät mukaan
heti juhannuksen jälkeen. Ennen kuin lampaat pääsevät juoksemaan Hyden niityille ja nauru täyttämään Impivaaran, päätimme Forstihuudon kanssa ottaa selvää, mitä fuksit odottavat kesältä eniten. Laitos kokoaa fukseja varten oman ‘’Mitä
ottaa mukaan’’-listan, mutta jottei mitään pääsisi unohtumaan, kysyimme lisäksi
vanhemmilta metsäylioppilailta vielä vinkkejä fukseja varten.
Ensin on fuksien vuoro vastata kysymykseen
‘’Mitä kolmea asiaa odotat eniten
HYDE-kesältä?’’
‘’Hyytiälän tunnelma. Kaljakellari. Kesäjuhlat.’’
-Matias Mäkelä, ekonomi
‘’Viinaa, naisia ja puita’’
-Risto Kiiskinen, ekologi
‘’Oijoi, aika vaikee.. No ainakin se ruoka, ja että
pääsee tekeen kaikkee kivaa metsässä ryömimistä, eli niinku käytännössä jotain niitä ekologian juttuja. Ja sit kans kaikki se, mitä voi tehä
vapaa-ajalla porukalla, niinku futis.’’ - Anniina
Jokinen, ekologi
‘’Päästä hydeen, päästä hydeen, päästä hydeen!’’
-Otso Tilus, ekologi
‘’Enpä mitään erikoista, vuoden aikana opiskeltujen asioiden käytännössä tekemistä metässä
ja hauskaa hydeilyä!’’ -Eveliina Seppänen,
ekologi
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Hyytiälän kenttäasema
Seuraavaksi kysyimme vanhemmilta forsteilta vinkkejä kesästä selviämiseen.

‘’Kortsuja, liukkarii ja pehmolelu. Tai no, kortsut ja liukkarin voi suosiolla jättää kotiin. Ei
siellä kukaan saa. Pehmolelu lohduttaa.’’ -Miika
Karppinen, K103

‘’Hauskanpitoa, sorsaa ja saunaa.’’ -Saku Kummunsalo, ekonomi

‘’Mitkä kolme asiaa on mielestäsi tärkeintä
pakata mukaan Hyytiälään?’’

‘’Ööm.. Kulotus, yhteishenkimeininki ja kesäjuhlat.’’ -Teppo Mehtonen, ekologi

‘’Maastovarustus (myös saappaat tahi todella
hyvät maastokengät), polkupyörä ja mahdolliset lääkkeet. Jos ei tarvitse lääkitystä ja/tai
omista pyörää, niin niiden sijasta lyijykynä ja
puukko. Ja Ja jos herkkäuninen niin korvatulpat! Impivaarassa ei aina ole hiljaista. Ja hyttysmyrkky, Hyytiälässä on yleensä aika perkeleesti
hyttysiä.’’ -Osmo Suominen, K98

‘’Puukko oli kätevä varsinki sillon ku oltiin
grillailemassa. Ja jos kyllästy makkaraan niin
kalastuskamat. Siellä järvessä on paljon haukia
ja muutama iso ahvenkin.’’ -Tomi Posti, K106

‘’Sateenpitävät vaatteet (yleensä jengillä
kuoritakit, jotka päästää kaiken veden läpi),
muistiinpanovälineet ja kirjallisuutta (Tapion
taskukirja, ‘’metsätyypit’’ ja ‘’suotyypit ja turvekankaat’’). -Holtti Hakonen, K105

‘’Hmm.. Suotyyppiopas, sateenkestävät vaatteet, ennenkaikkea rento mieli ja omat petivaatteet.’’ -Jaakko Niinisalo, K107

‘’Kymmenen sekunnin mietintäajalla: kulotus,
kesäjuhlat ja opiskelu’’ -Matias Karhumaa,
ekologi
‘’Kolmos olutta. Eivaa, kaikkee urheiluu vapaaaokana ja kavereiden kanssa hengailua. Jo metsään pääsy on kivaa.’’ -Jimi Rajajärvi, ekologi
Eli voisi sanoa, että kesäjuhlat ja yhteishenki
tulevat olemaan aika kova juttu kesällä!
Onneksi myös opiskelu kiinnostaa, ainakin
vielä tässä vaiheessa.

‘’Uimapatja. Pelikortit on myös must, niillä voi
tehdä muutakin kuin pelata, tietäjä tietää jne.
Kumisaappaat on hyvä veto, varsinkin ekonomitytöt tuntuu välillä ajattelevan korkkareiden olevan paras mahdollinen maastokenkä.’’
-Pirkka Peltonen, K107

‘’Ehdottomasti buranaa, (darra)colaa ja vaatteet, jotka kestää metsässä pötköilyä’’ -Marjukka Rautavirta, K106

‘’Vihkisormus ja tanssikengät Rönnin lavaa
varten. Sekä poisheitettäviä vaatteita, kulotusta
ja keskiviikkojuhlia varten” -Juho Niskala, K105
‘’Matkalukemiseksi Kärpästen herra ja uusin
metsätilastollinen vuosikirja. Evääksi pyttipannua.’” -Sini Salko, K107
KOONNUT Meri Tuomainen
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Kysy Antero Vipuselta
Lähetä Forstihuudon toimitukseen mieltäsi
askarruttava, vapaavalintaista aihepiiriä
käsittelevä kysymys! Forstihuudon sivuilta
voit lukea kunnianarvoisan Antero Vipusen
kaikkitietävän vastauksen siihen. Lukijakunnalle saatettakoon vielä tiedoksi, että
Antero on lempiopuksemme Kalevalan
ihka ainut onnistuneesti podsoloitunut
henkilö. Tästä syystä hän on korkein mahdollinen auktoriteetti metsäasioissa ja vastaa
tänään kysymyksiinne.
Miltä tuntuu läpäistä kasvitentti?
Vanhana ja perinteikkäänä tietäjänä minun on
toki täytynyt oppia kaikki Suomen luonnon
kasvit jo varhain, vuosisatoja sitten. Ilpo Kuokan kasvidemoihin en ole koskaan osallistunut,
enkä myöskään ole kokeillut taitojani todellisessa kasvitenttitilaisuudessa. Voin vain muistella, miten upealta tuntui oppia kasvi toisensa
jälkeen. Kasvitentin läpäisemisen jälkeinen
tunne on varmasti kuin minkä tahansa muunkin tentin - ”minä pystyin siihen”. Itselleni
tuottavat välillä päänvaivaa vieraskieliset jätit,
joiden kanssa pitäisi käyttää kasvien latinankielisiä nimiä. Ne kun tuntuvat vaihtuvan vähintään kerran vuodessa.

joskus sinun tulee valita erikoistumissuuntasi,
jonka jälkeen näet vaadittavat kurssit oppaasta.
Hiidet kertoivat, että joitakin kursseja on mahdollista korvata toisilla, mutta tästä en voi ottaa
vastuuta, vaikka viisas jättiläinen olenkin.
Miten kurssien läpäisy käytännössä tapahtuu? Riippuu kurssista ja opiskelijasta. Joillakin
kursseilla on läsnäolopakko, joka kuitenkin
perustuu pääasiassa fyysiseen läsnäoloon
- henkisesti voit olla muuallakin. Toisaalta opiskelijalle itselleen voi olla tärkeää olla paikalla
ja keskittyä. Toiset opiskelevat mieluummin
muualla, ja jotkut selviävät pyhällä hengellä,
eivätkä opiskele ollenkaan, mutta läpäisevät
kurssin silti. Kurssiin voi kaikesta riippuen
sisältyä esimerkiksi luentoja, retkiä, ryhmätöitä tai itsenäisiä harjoituksia, luentomateriMiten valmistua? Kannattaako se?
Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnastanne aalin opiskelua sekä tentti. Näistä viimeisenä
mainittu on usein läpäistävä, jotta saa opinsiellä Viikissä valmistuu maatalous- ja metsätopisteet, ja on siten askeleen lähempänä
tieteiden kandidaatteja ja maistereita. Epätoivoisista hetkistä huolimatta myös juuri sinulla, valmistumista.
Opiskelun ohella suosittelen harjoittamaan
rakas lukija, on mahdollisuus tähän. Mahdolriittävissä määrin omaan hyvinvointiin tähtäälisuus valmistua. Viimeisin laitoksen opinto-opas löytyy tiedekunnan nettisivuilta. Sieltä viä aktiviteetteja aivotoiminnan ylikuumenemilöytyvät tutkintovaatimukset eri tutkintoihin
sen hillitsemiseksi.
Ja toiseen kysymykseen: kannattaako
opintokokonaisuuksittain. Valmistuaksesi
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valmistua? Sekin riippuu. Kaikki riippuu.
Pidätkö opiskelusta? Haluaisitko töihin? Näitä
kysymyksiä kannattaa pysähtyä pohdiskelemaan. Sekä opiskelussa että työelämässä on
puolensa. Töitähän voi tehdä myös opiskeluaikana, ja kaikki valmistuneet eivät kuitenkaan
työllisty. Työelämän kaipuu sinänsä ei siis
ole välttämättä riittävä syy valmistumiseen.
Valmistumalla voit kuitenkin saada tietynlaisen
vapauden tunteen ja hyvän mielen. Toisaalta
vapauden tunne voi väärinkäytettynä muuttua myös merkityksettömyyden tunteeksi ja
pahaksi mieleksi.
Aihe on erittäin mielenkiintoinen, ja siitä
voisi kirjoittaa ehkä jopa trilogian. Yhteenvetona tie valmistumiseen on pitkä ja okainen,
ja matkan varrella on paljon muuttujia, jotka
kaikki ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa.
Palstan merkkimäärän ollessa rajallinen toivon,
että tämä lyhykäinen ja ympäripyöreä vastaus
vastasi kysymykseesi.

Juho Niskala on eläköitynyt päätoimittajasta tavalliseksi toimittajaksi, ja
siinä rytäkässä pää alkoi
niskoitella, otti ja katosi.
Auta toimittajaa löytämään päänsä takaisin.
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JAHTIVOUDIN PALSTA

Metsästyksen kansallisia
erikoisuuksia

E

nsimmäiset metsästykseen tarkoitetut nuolenkärjet ovat noin 500
000 vuotta vanhoja. On selvää, että
ihmiskunta puolen miljoonan auringonympärimatkan aikana on ehtinyt monella
tavalla jalostaa eteenpäin kykyään pyydystää
luonnonvaraisia eläimiä. Kukin kansa ja kansakunta ovat kehittäneet omat erikoisuutensa
maksimoidakseen lihasaaliinsa ja selvitäkseen
evoluution kilpajuoksussa.
Katsoin Aleksandr Rogozkinin kuuluisan
elokuvan Metsästyksen kansallisia erikoisuuksia
(ven. Особенности национальной охоты).
Kyseinen teos lienee suurin syy siihen, miksi
Ville Haapasalo tunnetaan Venäjällä paremmin kuin omassa kotimaassaan. Suosittelen
elokuvaa vahvasti, vaikka se metsästyksen
sijasta keskittyikin pääasiassa vodkan nauttimiseen. Aleksandr ja Ville kuitenkin inspiroivat minua tekemään pienen tutkimusmatkan
internetin ihmeelliseen maailmaan. Halusin
selvittää metsästyksen kansalliset erikoisuudet.

INDONESIASSA tunnetaan perinteinen ratsastus- ja metsästysmuoto nimeltä Ma’jonga.
Siinä metsästäjä ratsastaa hevosella peurojen
perässä yrittäen pyydystää niitä puisen tikun
päähän kiinnitetyllä lassolla, tadolla. Ma’jonga
oli ennen muinoin tavallisen kansan tapa näyttää metsästystaitonsa kuningasperheelle ja sitä
myöten kohottaa omaa sosiaalista statustaan.
INUIITTIEN ruokavalio koostuu lähes yksinomaan eläinperäisestä ravinnosta. Tästä
huolimatta he eivät kärsi puutostiloista kuten
keripukista. Esimerkiksi paikallinen perinneruoka Muktuk sisältää paljon C-vitamiinia.
Muktuk on jäädytettyä raakaa valaanrasvaa.
KAZAKSTANISSA on käytetty kesytettyjä ja
koulutettuja maakotkia suden metsästyksessä.
Perinteinen pienriistan haukkametsästys taas
on eri puolilla maailmaa hyvinkin yleistä.
Haukkametsästys on osa Unescon nimittämää
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloa.

AUSTRALIAN aboriginaalit käyttävät bumerangia metsästyksessä, mutta vastoin yleistä
uskomusta se ei palaa heittäjälleen takaisin heiton jälkeen. Tarkka metsästysbumerangi lentää
ainoastaan suoraan.

RANSKASSA kymmeniä ihmisiä kuolee ja
noin 200 loukkaantuu metsästyksen yhteydessä
ampuma-aseonnettomuuksissa joka vuosi.
Suomalainen metsästäjä on siis äärimmäisen
hyvätapainen ja varovainen verrattuna patonkia
jyystävään kaveriinsa, vaikka välillä saattaakin
AMERIKAN Cherokee-intiaanit pidättäytyivät
aamusta hieman vanhalta viinalta tuoksahtaa.
kaikesta seksuaalisesta toiminnasta neljä päivää Mummot marjassa kiittävät.
ennen ja neljä päivää jälkeen jahdin. Tämän
puhdistautumisen tarkoituksena oli pitää hen- ROMANIASSA metsästäjä saatuaan aina kunkiolennot tyytyväisinä ja metsästäjälle suosiolli- kin lajin ensimmäisen saaliseläimensä kokee
sina. Kumma kyllä, edes tämäkään konsti ei ole ”metsästäjän kasteen” (rom. botez vanatoresc).
taannut minulle saalista syksyn lintureissuilla. Perinteeseen kuuluu metsästäjän rankaiseminen selkäsaunalla, jotta tämä aina muistaisi
34
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kunnioittaa riistaa ja antaa syyn sen tappamiselle. Jahtivoutina voisin harkita tämän perinteen tuomista osaksi Hyytiälän jahteja.

Ohjeita vappunaamareiden
askarteluun

Syksyn hirvijahdit ovat jo kirkkaana mielessä.
Kelien lämmetessä on oiva hetki ampujien
käydä kertaamassa oikeaoppista riistalaukausta. Ajomiehetkin ylös ulos ja lenkille
#syyskuntoon2016!!

Askartele itsellesi vapuksi identiteetti, jonka hurmaavuuteen ei pysty edes krapulan kammoittava kummitusvaikutus. (Muista kuitenkin siivota oksennus myös
keinoviiksistä/-kiharoista.)

Jahtivoutinne,
Pirkka Peltonen

TIEDOTTAJA TIEDOTTAA

ARVOOTTAJA -IDENTITEETTI:

Ota reilu tukku vanua ja liima se päähäsi
runsaaksi päälliskerrokseksi. Vappuna et nauti
mitään, juomaa tai seuraa, jota turvesavun
syleily ei ole kypsyttänyt.

Tee vaikutus kyselemällä vastaantulijoilta, mitä
nämä olisivat valmiita maksamaan nurmikon tai kadunnurkan virtsankäsittelykyvystä.
Katseesi intensiteetin lisäämiseksi voit lisätä
glitteriä tai tekotimantteja silmien kohdalle.

JOHTAVA HOITAJA -IDENTITEETTI:

Yliopistolla näkyy päivä päivältä vähemmän porukkaa. Pitkälle
ehtinyt kevät lienee houkutellut opiskelijoita jo muihin maisemiin. Lukuvuoden lopun tapahtumatkin alkavat olla purkissa,
mutta onneksi on vappu. Ja kesä, joka vähänniiku onkin jo
melkein alkanut!
26.4.		
Laitoksen Kevätjuhla
29.4.		
Laitoksen uusien koulutusohjelmien 		
		suunnittelupäivä
30.4.		
Vappuaatto, Zetorin veto Kaisaniemen kentällä
1.5.		 Vappupäivä
6.6.		
Hydekesän 2016 ensimmäinen osuus alkaa
18.-19.6.
Jukolan viesti
22.-24.7.
Kesäjuhlat Hyytiälässä (koville vähintään
		21.-25.7.)

SOIDEN SUVERINISTI -IDENTITEETTI:

Leikkaa itsellesi viikset, jotka kertovat metsälle
kuinka kasvaa ja yliopistolle kuinka opettaa.
Tyylikkäät silmälasit kruunaavat vaikutelman
miehestä, joka ylittää rajat ilman passia ja
uskoo horjumatta luontaiseen siemennykseen.

Riehakasta vappua ja älyttömän hauskaa kesää kaikille!
tiedottajanne Ella

(Katseet kohti syksyä:
12.-19.9.
PM-kisat Kööpenhaminassa)
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