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Forstihuuto saa HYY:n järjestölehtitukea.
Julkaisija Metsäylioppilaat RY
Painopaikka Unigrafia

esän loppuessa mielen valtaa aluksi
haikeus ja masennus. Sängystä ylöspääseminen on pimeyden lisääntyessä
aina vain hankalampaa. Joku voi jopa
miettiä, miksi ihmeessä muinaiset esi-isämme
päättivät jäädä tähän kylmään ja pimeään maahan, sen sijaan että olisivat vaeltaneet muutama
tuhat kilometriä takaisin Afrikkaan päin ja
päätyneet lämpimälle Välimerelle. Samalla kun
muistelee kaikkia hyviä asioita, jotka kesä vei
mukanaan, unohtaa usein Suomen ihanaan
suveen kuuluvat hyttysparvet, niin valoisat
yöt ettei nukkumisesta tule mitään (kuka nyt
tosin keskikesällä nukkuisikaan?), muutamat
hellepäivät, joiden jälkeen melanooma on
todennäköisempi kuin kastuminen sestotessa
sekä talvitakin, jota joutui käyttämään heinäkuussa. Pikkuhiljaa alkaa nauttimaan ruskasta
ja viileistä syysilloista viltin alla kaakaomuki (ja
tenttikirja) kädessä.
Ennenkuin päästää kesästä kokonaan irti,
kannattaa jokaisen yrittää miettiä itselleen
kolme kesän kohokohtaa, joita ei vaihtaisi
mihinkään. Näihin mukaviin muistoihin
voi palata niinä hetkinä, jolloin tuuli ujeltaa
kaikista kovimmin ja syksy tuntuu musertavan
pimeältä. Itselläni kesä oli niin täynnä toinen
toistaan mahtavampia muistoja, että tuntuu
vaikealta keksiä niistä vain muutamaa. Jos
kuitenkin oikein yrittää, niin ensimmäisenä
mieleen lipuvat Makkarakalliolla vietetyt illat,
kun aurinko laskee pikkuhiljaa Kuivajärven
taakse ja värjää matkallaan kalliot kauniilla
valollaan. Seuraavana ajatukset suuntaavat kulkunsa Impivaaran viereiselle lentiskentälle, jolla
tuli pelattua monta toinen toistaan hauskempaa
lentopallo-ottelua kurssin kesken. Viimeisenä
ajatukset pysähtyvät hetkeen, jolloin seisoimme
koko kurssin voimin forstiliiveihin pukeutuneena Muistomerkin ympärillä laulamassa
Äänisen yötä. Kuten jokainen varmasti jo tajusi,
kaikki mahtavimmat muistot tältä kesältä tarttuivat mukaan paikasta, jonne varmasti jokainen forsti kesällä haikailee – Hyytiälästä.

Onneksi syksy ei tuonut mukanaan ainoastaan murheita metsälle, vaan yli neljäkymmentä uutta ilonaihetta, eli kurssin 109 fuksit!
Jo orientoivalla viikolla fuksikurssi näytti,
kuinka mukavia, sydämellisiä ja ahkeria
hauskanpitäjiä he ovat. Tästä lehdestä voitte
lukea, miten heidän ensimmäinen kuukautensa
Metsällä on sujunut, ja mikä ajoi heidät opiskelemaan Metsätieteitä. Tuutoripalautteissa
fuksit kiittivät kaikkia metsäläisiä saamastaan
lämpimästä vastaanotosta ja hyvästä ensivaikutelmasta. Ei tuoteta heille pettymystä, vaan
otetaan heidät Hirvi- ja taimijuhlilla mukaan
Forstien suureen perheeseen, ja toivotaan että
heille tulee vähintään yhtä hyvä Hydekesä, kuin
kaikilla aiemmilla kursseilla on ollut.
Tervetuloa Metsälle vielä kerran, Kurssi 109.
Kesää muistellen
Meri Tuomainen
Päätoimittaja
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Metsänhoitajaliitto
Ilouutinen fukseille!
Ammattiliiton jäsenyyden saa nyt halvemmalla kuin saippuaa kaupasta!

Hei uudet fuksit olen Juho
MYO:n PJ!

Vuonna 2016 opintonsa aloittaneille Metsänhoitajaliiton jäsenmaksut on kuitattu vuoden
2017 loppuun asti! Kampanja on voimassa
myös 1.1.2017 aloittavan Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimuun
siirryttäessä.
Kampanja on voimassa niin Metsänhoitajaliiton nettisivuilla kuin tilaisuuksissamme
liittyneille uusille opiskelijajäsenille. Kampanja koskee vain liiton jäsenmaksua. Jos liityt
myös työttömyyskassaan, joudut maksamaan
kassaan menevän jäsenmaksuosuuden normaalisti. Työttömyyskassaan kannattaa liittyä
2. tai 3. opiskeluvuoden keväällä, jotta ehdit
kerryttää työssäoloehdon (26 viikkoa) täyteen
kesätöiden avulla ennen valmistumista.
Tarkoituksenamme on auttaa ja tukea opiskelijaa uran alkuun ja siitä eteenpäin. Työnhakua ja työelämässä etenemistä helpottavia
palveluitamme ovat esimerkiksi: palkkasuositukset, Metsänhoitajalehti ja lakimiehen neuvontapalvelut. Työelämässä oleville tarkoitetut
koulutukset ovat avoimia myös opiskelijoille.
Opiskelijatilaisuuksissa käsittelemme opiskelijoita kiinnostavia työelämä- ja työnhaun
taitoja. Tarjoamme neuvoja, ideoita ja tsemppausta työnhakuun muun muassa Urafoorumi-tapahtumassa 10.11. Messukeskuksessa.

Loimutetaan opiskelijatoiminta!
Metsänhoitajaliitto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto ja Ympäristöasiantuntijoiden
keskusliitto valmistelevat fuusioitumista entistä
paremmaksi ammattiliitoksi Loimuksi. Liitot
ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Uusi liitto
aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa ja
siihen tulee noin 15 000 jäsentä. Uusi liitto on
suurempi ja siksi vaikutusvaltaisempi ja tehokkaampi. Loimu tarjoaa jäsenilleen laadukkaita
jäsenpalveluja.
Uuden ammattijärjestömme kunniaksi
metsäylioppilaat ovat tervetulleita Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle 1.-2.12. Myös Urafoorumissa tulet tapaamaan opiskelijoita yli
liittorajojen - tervetuloa Urafoorumiin 10.11.
Messukeskukseen.

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin.
Satulotta Ansiomäki
Opiskelija-asiamies, Metsänhoitajaliitto
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Hurja matka halki
Karjalanmaan
Teksti Sini Salko Kuvat Sini Salko ja Johanna Tuviala

Heinäkuun taittuessa elokuuhun noin neljäkymmentä pelotonta seikkailijaa kiipesi
A-talon edessä turistibussiin ja suuntasi kohti koillista. Harri Vasanderin johtama
ja Anni Vanhatalon organisoima opintoretki ja suoekskursio Vienan Karjalaan etsimään nykykalevalaista henkeä oli alkanut.

Kuhmo, Kostamus ja Venehjärvi - tarina alkaa tästä
Kymmenpäiväisen ekskursion ensimmäisen
yön vietimme Suomen rajojen sisäpuolella
Kuhmossa. Uneliaan pikkukaupungin habitus
oli helsinkiläiselle jo kuin matka toiseen ulottuvuuteen: peilityynen järven aalloille laskeva
aurinko loi viimeiset, pastellisävyiset säteensä
kaupunkiin, jonka rakennusten iästä ja käyttöasteesta kieli muun muassa keskustan Tiimari. Luontokeskuksen esittelijä kertoi alueen
elinvoimaisista suurpetokannoista.
Reitti jatkui Venäjälle Kostamuksen
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Solovetskin
Iso
Jänissaaren kirkko

kaupunkiin ja metsiin. Kansallispuiston sisällä
metsät olivat kauniita ja miellyttävän täynnä
lahopuuta, suot ihastuttavan ojittamattomia.
”Kenties ympäristön tila ei Venäjällä olekaan
niin karmaiseva kuin yleinen diskurssi antaa
ymmärtää?”, käväisi allekirjoittaneen mielessä.
Mielikuva toki hälventyi myöhemmin, kun
pääsimme todistamaan kilometritolkulla jatkuvia jättiputkikasvustoja.
Heti alkuun vierailimme Venehjärven
karjalaiskylässä, jossa karjalainen perinne
ja elämäntapa elää, kiitos traditioita hartiavoimin ylläpitävän Lesosten perheen.

Kemin kaupungissa.

Millenial-sukupolven edustajalle Karjalan
ja Suomen historia tuli lähelle aivan uudella
tasolla, kun sodan, neuvostovallan ja Neuvostoliiton hajoamisen kanssa elänyt henkilö kertoi
niistä. Luonnontieteilijäporukalla tilannekomiikkaa ja keskustelua syntyi mm. siitä, voiko
karjalaisten pyhä lehto todella olla pyhä lehto,
mikäli se ei sijaitse OMT:tä rehevämmällä
biotoopilla.

Malja onnistuneelle ekskursiolle. Kuvassa
Harri Vasander, Juha Karvonen, Mikko
Jokinen ja Olavi Luukkanen.

Solovetsk - мы не
забываем
Retken epävirallinen kohokohta sekä hyvässä
että pahassa oli vuorokausi Solovetskin saarella
keskellä Vienanmerta. Monen tunnin laivamatkan päässä sijainnut saari on saanut historian
pyörteissä todistaa niin ortodoksiluostarin
hartaita ja kauniita jumalanpalveluksia kuin
kidutusta ja murhia Stalinin ajan vankileirillä.
Retkiseurue majoittui mitä merkillisimmässä
yösijassa, josta ruuanpuutteen sijaan mainittakoon, että sauna ja toogabilesysteemit oli mitä
loistavimpia. Aamuvarhain nousimme hytkyvään ja tytisevään paikallisbussiin, joka kuljetti
meidät keskelle erämaata; laskuveden aikana
taivalsimme merenpohjaa pitkin saarelle, jonka
rannan tuntumassa polski nuoria maitovalaita.
Otukset uiskentelivat ihmeellisen kesysti ja
leikkisästi ilmeisesti rantaveteen uineen kalaparven keskellä.
Loppupäivä Solovetskissa kului klassisen
harmittomasti, kunnes tuli aika nousta laivaan
ja lähteä saarelta: osa matkatavaroista oli täysin
teillä tietymättömillä. Onneksi laivan henkilökunta ymmärsi ahdinkomme, ja niin tuo suuri
matkustaja-alus viivytti lähtöään lähes puolella

Vienanmeran lokit meitä ihmettelemässä.
Kuvassa Jussi Kauhanen.
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Solovetskin luostarin paljonnähneet seinät.

tunnilla odottaakseen kymmenen ihmisen
pakaaseja.

Taiten taivas kirjaeltu, hyvin
haavikot haleat
Loppumatka oli yhtä unohtumattoman kaunista luontoelämystä. Ukonhattulehto, haarahaukka, valtavat aapasuot ja hautausmaa jonka
kuusten keskiläpimitta oli mittaamattakin
selvästi yli 30 ja lahopuun määrä runsas jopa
suomalaiselle luonnonpuistolle, olivat vain
muutamia kohteista. Äänisen tyynessä yössä
seurasimme, kuinka kaukana vastarannalla
salamat iskivät ukkospilven sisässä.
Luonnon suhteellinen koskemattomuus
puhui kuitenkin paljon inhimillisen elämän

Pieni kissa!!!!!

niukkuudesta. Suomalaisesta näkökulmasta
infrastruktuuri oli vanhentunutta ja kotikutoista ja ihmisten elämä köyhyyden keskellä
aivan tarpeettoman vaikeaa. Kulkukoiratkin
ovat juttu, joka ei juuri sävähdytä ennen kuin
itse joutuu kasvokkain ongelman ja sen laajuuden kanssa.
Tästä huolimatta ihmiset, joita tapasimme,
niin karjalaiset kuin venäläiset, olivat täynnä
valoa. He eivät surreet sitä, kuinka ihmiselo
Karjalassa näyttäytyi meidän silmissämme
alkeellisena. Ja miksi olisivat? Maalia ei kenties riitä talon kaikkien ulkoseinien maalaamiseen, mutta Karjalassa ikkunanpielet
maalataan vaalean sinisiksi; toivon värisiksi.

Vähille yöunille jäänyt retkue matkalla maitovalaitten saarelle.
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Kuinka
fuksikurssi
109 päätyi
opiskelemaan
Metsätieteitä?
Teksti Tarja Anttila

Metsätieteitä on tullut tänäkin vuonna
opiskelemaan Viikkiin yli neljäkymmentä
uutta fuksia. Vaikka metsät ovatkin Suomen valttikortti, metsäala ei kuitenkaan
tule monelle ensimmäisenä mieleen
yliopisto-opintoja miettiessä. Haastattelimme muutamaa fuksia selvittääksemme, miten he tutustuivat metsäalaan
ja mikä ajoi heidät opiskelemaan Viikkiin.

1. Nimi, ikä ja ekologia vai
ekonomia?
2. Miten päädyit hakemaan metsäalalle juuri Helsingin yliopistoon?
3. Mistä sait tietää metsien ekologian ja käytön/metsäekonomian ja
markkinoinnin aineesta Helsingin
yliopistossa? Jouduitko tekemään
paljon selvitystä ennen kuin löysit
tämän aineen?
4. Mietitkö muita aloja kuin metsäalaa kun hait tänne?
5. Onko opiskelu vastannut odotuksiasi? Onko jokin erilaista kuin
kuvittelit?
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1. Juho Lammi, 19, ekonomia
2. Kaveri ja eno suosittelivat. Vähän sattuman kautta päädyin tänne, mutta olin
myös aidosti kiinnostunut alasta. Tänne
oli helppo päästä, koska pääsykokeessa ei
ollut hirveästi luettavaa.
3. Eno on ollut täällä professorina kotieläintieteessä. Katsoin lisätietoa yliopiston nettisivuilta.
4. Mietin muutamaa muutakin alaa,
mutta tämä paikka oli ykkösenä.
5. On vastannut aika lailla. Aika paljon
on ollut itsenäistä opiskelua.

1. Nico Alhoranta, 23, ekonomia
2. Sain kuula Viikistä kaverilta, joka
opiskelee maatalousekonomiaa.
3. Yliopiston nettisivuilta löysin tietoa.
Ei ollut vaikea löytää.
4. En hakenut muualle.
5. Opiskelu on vastannut odotuksia, ja
olen tyytyväinen valintaani.

1. Jami Ahtola, 21, ekologia
2. Tämä paikka osui silmään joskus lukioaikoina. Aihe
kiinnosti, joten ajattelin, että miksei. Lisäksi pääsykoekirjoina oli lukiokirjoja, mikä helpotti pääsykokeisiin
luvussa.
3. En muista kunnolla, koska siitä on jo paljon aikaa.
Yliopiston nettisivuilta löytyi hyvin tietoa opinnoista.
4. Hain myös kauppikseen, mutta en oikeastaan miettinyt muita aloja kovin tosissani.
5. Aikaa ei ole vielä ehtinyt kulua niin paljon, että
voisin sanoa. Kuvittelin, että töiden teko onnistuisi
helpommin opiskelun ohella, mutta opiskelua on ollut
aika paljon.

1. Micke Malm, 23, ekologia
2. Veli opiskelee täällä, hän suositteli paikkaa. En myöskään halunnut
muuttaa pois kotipaikkakunnalta.
3. Sain tietoa lähinnä veljeltä,
tutkin myös jonkin verran
opinto-oppaita.
4. En, tämä oli ainoa paikka, johon
hain.
5. Opiskelu on vastannut odotuksia aika lailla. Paljon on myös
itsenäistä opiskelua, mikä on ihan
positiivinen asia.

1. Laura Blomberg, 27, ekologia
2. Harkitsin metsätieteelliseen hakemista jo lukion jälkeen,
mutta päädyin hakemaan ympäristöekonomiaa, koska se
kuulosti hienommalta. Sainkin paikan, mutta en aloittanut
opintoja, koska ajattelin työllistymistä, ja menin opiskelemaan terveydenhoitajaksi. Parin työvuoden jälkeen vanhat
unelmat palasivat mieleen ja päätin hakea tänne. Helsinki oli
ainoa vaihtoehto, koska muu elämäni on kiinni täällä.
3. Lukioaikoina korkeakoulujen valintaoppaasta. Ei ollut
vaikea löytää tätä, koska tiesin mitä etsin.
4. Tässä vaiheessa en miettinyt muita vaihtoehtoja.
5. Joo^100!
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Fuksin ensiaskeleet

Fuksisyksy alkoi vauhdilla jo elokuun puolella ennen varsinaisten opintojen alkua. Heti
ensimmäisinä päivinä tuutorit ottivat meidät
fuksit hellään huomaansa ja opettivat metsäläisten tavoille perehdyttämällä niin yleisesti
MYOn toimintaan, kuin myös ilmaisen viinan
bileisiin. Ahkera nimien toistelu mitä erilaisimmissa seuraleikeissä on tuottanut jo tulosta,
sillä nyt voin sanoa muistavani ainakin omien
ryhmäläisten nimet. Orientoivan viikon päättivät fuksibileet C-grundilla, joihin oli tullut
opiskelijoita Viikin joka kolkasta.
Fuksiaisissa päästiin seikkailemaan Helsingin
keskustaan ja suorittamaan erilaisia rasteja,
joita vanhemmat opiskelijat pitivät. Teemoina
metsien fukseilla nähtiin muun muassa viikkinkejä ja metsureita, ja puvustukseen olikin
panostettu ryhmissä. Viikkingit puhisivat
urhoollisesti mustakarhuturkiksissaan helteisessä säässä ja tervehtivät rastin pitäjiä alkukantaisella huutomurahduksella. Rasteilla pääsi
muun muassa maistelemaan hyönteisiä, kiipeilemään puuhun ja tekemään vaihtokauppoja
tavaroista ohikulkijoiden kanssa Narinkkatorilla. Fuksiaiset noteerattiin kansanedustajatasollakin, kun Ben Zyskowicz pääsi osaksi
Viikkinkien vaihtokauppoihin.

Fuksit pääruuan kimpussa.

Antti ja taskukokoinen Ben
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Yhdet syyskuun hohdokkaimmista illanistujaisista olivat fuksisitsit, joissa tarjoiltiin
sivistyneessä akateemikkohengessä juominkeja
ja syöminkejä. Sitsien etikettisäännöt ovat nyt
tulleet tutuiksi, kuten se, että laulua ei keskeytetä, paitsi silloin kun alkaa janottaa. Sitsien
syvin olemus tuli varmasti kaikille selväksi
viimeistään jälkiruokaan mennessä, kun koko
pöytäseurue huojuu käsikynkässä Trink, Trink,
Bruderlein Trinkin tahtiin kuin Müncheniläisillä Oktoberfesteillä konsanaan.
Ekologian fuksit pääsivät metsäretkelle heti
sitsien jälkeisenä aamuna, kun bussi starttasi
Metsätalon pihasta kahdeksalta aamulla. Olo
oli kohtalaisen kohmeinen bussimatkalla,
mutta bussin kaartaessa Mustilan arboretumin
pihaan fiilis oli jo korkeammalla. Eksoottiset
hemlokit ja jättituijat saivat ekologien päät
pyörälle, ja ainakin kirjoittaja ottaisi oikein
mielellään opiskeluihin mukaan jokaviikkoisen

metsäretken. Ei voi kyllä valittaakaan, että
opiskelu olisi vain akateemista puurtamista: ei
tule ihan heti mieleen toista yliopistoalaa, jossa
pääsisi näin usein ulos ja luontoon.
Tekemisestä ei tosiaan ole ollut puutetta
viime viikkoina: viimeiseen kuukauteen on
kuulunut niin metsässä retkeilyä, juhlimista
kuin myös luennoilla ravaamista sekä paljon
muuta. Kaiken lisäksi moni on vasta muuttanut
Helsinkiin, ja uuteen kaupunkiin totuttelu vie
sekin aikansa. Alusta asti ryhmähenki on ollut
loistava, joten eihän tässä voi odottaa muuta
kuin yhtä hyvää menoa loppuvuodellekin.
Kirjoittaja on hyvää vauhtia viikkiläistyvä
fuksi
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Oi Suomi on, Oi Suomi on...
Tanskan joukkue on uudelleen sanoittanut erään Suomen joukkueen kappalleen,
ja uudet sanat menevät jotakuinkin näin: ‘’Oh Soumi on, oh Soumi on, oh Soumi
on niin i Hannah, me ollaan bankatessi Laurit, oh Soumi on niin i Hannah!’’ Tämän
vuoden kilpailujen jälkeen sanat saattavat muuttua ensi vuonna Laurin kannalta
paremmiksi, uuden Banketin kuningattaren johdosta. (*Facebookista kaapattu
kuva kenties avaa hieman tapahtumia) Ensi vuonna Lauria ei ehkä enää harmita
niin paljoa, sillä laulu tulisi taas sanoittaa uudestaan tämän vuoden banketissa
huiput vetäneen nimellä. Miten käy - sen näemme Norjassa ensi vuonna!

Vuoden 2016 PM- kisat kisattiin Tanskan
Kööpenhaminassa, jossa aurinko helli koko
viikon kilpailukansaa. Osa joukkueesta uskaltautui jopa vilvoittelemaan köpiksen kanavassa
jo ennen avajaisia, ja taisipa auringolla olla
osuutta kisakansan villiintymiseen ensimmäisen päivän kaupunkikierroksella. Ilmeisesti
aurinko ei ole ollut tuttu ilmiö edellisissä
kisoissa, mitä suomen joukkueen vanhempaa
kaartia oli uskominen.
Ensimmäisenä päivänä tanskalaiset olivat
järjestäneet kanaaliajelun, ja veneissä meno
yltyi hyvin railakkaaksi. Ohjelmassa
oli myös hyvinkin pitkä kävelymarssi
avajaispaikalle. Avajaisissa Suomen
ylpeyden aiheena oli jo edellisiltana
ruotsin joukkueen bussista pihistetty
maskotti. Muilla kaupungissa liikkujilla oli varmasti ihmettelyn aihetta,
kun neljä bussilastillista opiskelijoita
kiersi, lauloi ja melskasi kulkiessaan
kaduilla ja kanaalikierroksella. Jo
ensimmäisenä päivänä yksi Suomen
joukkueen jäsen onnistui eksymään
16
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matkalla avajaisista melontapaikalle, ja olikin
sitten loppupäivän aina lähes yhdeksään asti
kadoksissa useiden huonojen sattumusten
johdosta.
Urheilut sujuivat jouhevasti ja taisi Suomelle
tulla muutama ykkös-sija, mm. salibandysta,
naisten koripallosta ja lentopallosta, sekä
muutamasta yksilölajistakin. Onneksi PM-kisoissa tärkeintä ei ole voitto, vaan että joku
selviää pelipaikalle. Suomen joukkueen yksi
huippuhetkistä koitti, kun olimme käsipallossa
hetken johdossa Norjaa vastaan. Toki johto

menetettiin suhteellisen nopeasti, mutta kyllä
syke joka tapauksessa nousi hetkellisesti katsomossakin. Sisukkuus-mitalli oltaisiin voitu
jakaa Suomen joukkueesta Metsäylioppilaiden
Valtolle, joka onnistui telomaan kämmenistään ihot irti lähes kokonaan ensimmäisenä
iltana suojellessaan suomen maskottia. Tämän
jälkeen Valto vielä pelasi maalivahtina käsipallossa ja jalkapallossa (uskoisin, etteivät Valton
kädet ole vieläkään parantuneet kokonaan.)
Selvisimme reissusta suurimmilta henkilövahingoilta, vaikkakaan kommelluksilta ei
vältytty, kuten saunakiukaan halailulta. Kaikki
bussiin banketista selvinneet pääsivät lopulta
ilman sakkoja läpi kello 6.00 aamuyöllä tehdystä passitarkastuksesta Tanskan ja Ruotsin
rajalla, vaikkakin osaa passeista jouduttiin etsimään jonkin aikaa. Passitarkastajien huumori
näytti myös loppuvan, kun osaa porukasta ei
saatu edes hereille ”väsymys” tilasta johtuen.
Lopulta kaikki kuitenkin pääsivät Suomeen,
vaikka aivan viimemetreillä Uniforstin TJ
meinasi lähteä vielä uudelleen risteilylle kohti
Viroa.
PM-kisat voisi hyvin tiivistää kisafuksi
Matiaksen aforismiin PM-kisoista, joka meni
jotakuinkin näin: ‘’Mukava lähteä viikoksi
ulkomaille ja olla niin kännissä ettei muista
koko viikosta yhtään mitään.’’ Toivotaan, että
Matiakselle ja muillekin jäi edes jotain muistoja Sisu ja pokali
kisaviikosta.
Kirjoittanut: Kisafuksi

Give me five!
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Hyde kertoo enemmän
kuin tuhat muistoa

Harjoittelimme uusia taitoja

Tänä vuonna Hyytiälän kesästä sai nauttia kurssi 108, sekä muutama vanhempi
metsäläinen. Vaikka yleensä se, mitä tapahtuu Hydessä jää Hydeen, raottaa kurssi
108 hieman verhoa siitä, mitä kaikkea mieletöntä kesän aikana tapahtuikaan.
Olkaa hyvät, kuvakollaasi HYDE 2016 - ala K108:

Kesän aikana opiskelimme

Lepäsimme

Hoivasimme Aslakkia ja Paulusta

18
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Ja pidimme hauskaa!

Sekä tietenkin pelasimme hieman kettupeliä

Pääsimme jopa lehteen!

Kiitos kaikille, jotka tekivät
kesästä ikimuistoisen!

20
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Oletko aina miettinyt, mitä kaikkea Metsäylioppilaiden historia sisältääkään? Kuinka yli
100-vuotias ainejärjestömme syntyi, päätyi
mittailemaan puita Hyytiälän iki-ihaniin metsiin,
selvisi kolmesta sodasta? Mitä ovat miettineet
Impivaaran seinille nimensä raapustaneet forstit omana Hyytiälä kesänään?
Kaiken tämän ja vielä lisääkin voit selvittää
ostamalla omaksesi Metsäylioppilaiden Historiikin, Korpien Hurjassa Humussa!
Myynnissä Metsäylioppilaiden toimistolla (toimisto avoinna tiistaisin klo 12-13, sekä sopimuksen mukaan), sekä laulukierroksilla.
Hinta: 15€ (MYO:n jäsenille, 25€ muille). Lisätarjouksena kolme kirjaa kahden hinnalla!

WANTED

Karkuun lähti ja loikki, vai varkaanko taskuun
katosi?
Pieni lipas kiliseväinen, täysin hukkaan joutui.
Löytäisitkö sinä kadonneen lapsosen? Kysyy
hallitus suruinen.
Jos lapsen metallisen piilon tiedät,
Ilouutisen Juho rahastonhoitajalle kerrotko?
22
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© Sableena Baculum

Kysy Antero Vipuselta
Lähetä Forstihuudon toimitukseen mieltäsi askarruttava, vapaavalintaista aihepiiriä käsittelevä kysymys! Forstihuuton 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.
“Why does snow accumulate the way it does
in a forest?” -Mike Starr, Metsämaatieteen
yliopistonlehtori
In the times most ancient, when gods and
spirits walked the woods of Finland, they made
an agreement with the four winds, bringers
of snow and frost. Whichever wind would be
bringing snow to the woodlands, it
had to do it in a specific way,
characteristic to that specific
wind. This was to keep
the order in the forest; it
wouldn’t do to have a
bear’s winter nest not
covered in insulating
snow, any less than
having a pathway of a
forest ecologist to be
stuffed with heavy piles
of it.
The times have changed
now, and different winds blow
to these forests. Tapio, the god of
forest, minds not their trespassing, as he is
occupied with different matters. Hence, snow
accumulates in the forest in irregular and
unpredictable ways, making life hard for us
mortals who can merely grasp the concept of
turbulence. But the day we do, we will make a

24
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Mitä tapahtui Silvican netille?
T. Yritäpä_päästä_Moodleen_ilman_nettiä
Malawissa lomaillut serkkuni kertoi tavanneensa Silvican netin Lilongwen kadulla
värikkäisiin mattoihin pukeutuneena. Mitä
netille tämän jälkeen tapahtui, emme tiedä,
mutta luotettavasta lähteestä saimme kuulla
sen löytyneen tajuttomana C-grundin pianon
alta viime viikolla, minkä jälkeen se laitettiin
takaisin paikoilleen. Nähtävästi nettimme sai
porttikiellon suureen osaan Itä-Afrikan lentokentistä, mikä hidastanee vastaavien ongelmien
muodostumista jatkossa.

Miksi kertsin kahvi on niin pahhaa t. Fuksi
Legenda kertoo, että jos aamulla menee riittävän aikaisin kertsille, niin kukaan ei vielä ole
kerennyt kusta kahvinkeittimeen. Uskoo ken
tahtoo, itse en ole tätä tarinaa vielä todeksi
pystynyt näyttämään. Koska let’s face it: onhan
se aika pahaa joo.

new agreement with the winds, and snow accumulation will again be as neat and orderly as in
the days of old.
‘’Miksi hyvän opintoneuvonnan saaminen
on niin helvetin vaikeaa tällä laitoksella?’’
-Särkynyt_enkeli_93
Jotta saisimme perusteellisen vastauksen kysymykseesi, on aloitettava
siitä, kuinka kunnioitetun ja
huolella rakastamamme hallituksen päät viisaudessaan
päättivät supistaa myös
meidän laitoksemme
rahoitusta. Ikiaikaisessa
tietäväisyydessään he jo
tätä tekoa suorittaessaan
näkivät, että tämä edistäisi
opiskelijoiden valmistumistahtoa, -intoa ja -tasoa
suorastaan tähtitieteellisessä
määrin. Oman laitoksemme
kontribuutio tavoitteeseen, jossa
kaikki valmistuvat nopeasti, on syy tuntemukseesi opintoneuvonnan tasosta: samalla tavalla
kuin leikkaukset helpottavat ja nopeuttavat
valmistumistasi, myös hyvän opintoneuvonnan saamisen vaikeus tekee valmistumisestasi
tehokkaampaa! ;)))

”Kertsin” ”kahvilaite” ja ”kahvia”. Kuvat ”eivät” ”liity” tekstiin.
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Jahtivouti

Tiedottaja tiedottaa
Tervehdys ja heipähei!
Vuoden viimeinen neljännes jäljellä, (taas) uusi lukukausi alkanut (mihin se edellinen meni) ja
tentit lähestyvät. Onneksi syksy on luonnollisesti täynnä muitakin tapahtumia kuin tenttejä, tässä
katsaus tulevaan:

7.-9.10.		
14.10.		
17.10.		
1.11.		
3.-4.11.		
8.11.		
10.11.		
10.-11.11.
11.11.		
11.11.		
11.11.		
11.-13.11.
18.-20.11.
22.-24.11.
Löytöjä donetskilaisesta alelaarista.
Rakkaudella
Jahtivoutinne Pirkka

Hirvijahti I
Metsä 2.0. palvelumuotoilu-hackathon
Viikki leikkii
VITRIS & MPTK: GRAN TURISMO -sitsit
PK-kerhon ekskursio
Hirvi- ja taimijuhlat
Urafoorumi
Metsäpäivät
MetsäRekry
HYY:n mysteeritapahtuma Viikissä
Laulukierrokset
Metsämessut
Hirvijahti II
ViikkiAreena

Repikää siitä! Tuo yksi viikko näyttää olevan pitkä kuin mikä, mutta
älkää antako H&T:n lamauttaa vaan tsempatkaa. Loppuviikosta verkostoidutaan urakalla, perjantaina pitäis olla laulukunnossa, ja viikonloppuna verkostoituminen ja alan uusien tuulien omaksuminen jatkuu
Metsämessuilla. Levätään seuraavalla viikolla.
Reipasta syksyn jatkoa toivottaen,
tiedottajanne Ella
Kuva: Satu Elomaa
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Tämän kertainen Puuhapalsta päästää jokaisen
forstin mielikuvituksen valloilleen!
Ota siis käteesi kynä, anna mielikuvituksesi lentää, ja suunnittele alla olevaan laatikkoon
MYO:lle uusi HAALARIMERKKI!
Kuten jokainen on varmasti huomannut, haalarimerkkikokoelmamme on tällä hetkellä jopa
hieman surullisen pieni (mutta siltikin huomattavasti parempi kuin muilla ainejärjestöillä,
kiitos Faustmannin<3).
Pyydämmekin teiltä ihana lukijakuntamme apua, jotta saamme MYO:n edustuksen kuntoon
ensi merkkimarkkinoille. Parhaat merkki-ideat palkitaan asianmukaisin menoin, mikäli
merkkiehdotuksessa on mukana merkin suunnittelijan yhteystiedot.
Päästä siis luovuutesi valloilleen, toteuta visiosi, leikkaa se lehdestä irti, ja pudota Forstihuudon postilaatikkoon. Otsikoi kuva ‘’Merkkikisa’’- jotta erotamme sen kaikesta muusta meille
tulevasta fanipostista.

