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Vuosi on kulunut siitä, kun edeltäjäni ylipuhui minut tähän hommaan hienoisista vastusteluista
huolimatta (kuten puuttuva kirjoitustaito ja osaaminen). Vuoden aikana on tullut opittua paljon
järjestötoiminnasta ja lehden teosta. Vaikka monesti ajattelee, että suurin innovaattori tekemiseen löytyy sisäisestä motivaatiosta ja palosta, oikeasti se motivaatio löytyy vasta, kun huomaa
deadlinen menneen jo viikko sitten. Vaikka välillä on näyttänytkin epätoivoiselta, on kaikesta
selvitty nauraen ja iloisella asenteella. Jos tätä hommaa olisi joutunut tekemään yksin, en usko,
että olisitte saaneet lukea ensimmäistäkään huutoa tänä vuonna.
Tässä vaiheessa haluankin kiittää kaikkia, joiden kanssa on ollut mahdollisuus viettää kuluvan
vuoden aikana hetki jos toinenkin nauttien työstä Forstihuudon parissa. Ilman teitä tätä lehteä ei
olisi.
Vuoden viimeiseen huutoon olemme koonneet katsahduksen loppusyksyyn, sekä lisänneet
muutaman jouluisen mausteen, joilla pystytte rikastuttamaan omaa jouluanne. Laittakaa siis liesi
kuumaksi ja glögi höyryämään, avatkaa jallupullo ja kuunnelkaa, sieltä se tulee, Joulun taika ja
hiljaisuus.
Kaikille Forsteille mitä ihaninta Joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle 2017 toivottaen
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Forstihuuto on Metsäylioppilaat RY:n lehti,
joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Metsäylioppilas on Forstihuudon erikoisnumero.
Forstihuuto saa HYY:n järjestölehtitukea.
JULKAISIJA Metsäylioppilaat RY
PAINOPAIKKA Unigrafia

’’Jouluforsti, jouluforsti, punanuttu, vanha tuttu.
Eikö kirjat paina selkää? Käyppä kertsin pyöreään pöytään.
Otahan vielä kahvikuppi, kertsin maito onkin
loppu.
Ei se haittaa, ei tämä kahvi maidollakaan nyt
parane.
Jouluforsti, jouluforsti, punanuttu, vanha tuttu.
Vietä iltaa joukossamme, täällä meidän
riemunanne.
Tervetullut meille aina, käypä tänne tuopa
kaljaa,
tai jos leikkiin tahdot tulla, jallulaulua jo laula!’’

ISSN-L: 1459-9946
ISSN: 1459-9945
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PUHEENJOHTAJALTA

METSÄNHOITAJALIITON VIIMEINEN PALSTA

” Se kuka leikkiin lähtee, se marraskuun kestäköön”, osuva eikös? Työpaikallani tehdessäni työaikakirjauksiani marraskuulta oli hauska huomata miten julmetun pitkä tämä syksyn ja talven
äpärälapsi oikein onkaan. Siitä huolimatta että viikot kuluivat nopeasti, tuntui että lokakuun
alusta olisi ikuisuus.
Itselle marraskuu onkin muodostunut loppuvuoden koetinkiveksi, hommaa riittää ( niin kuin
kaikilla) ja tuntuu että kun yhdestä asiasta selviää toinen ilmestyy eteen. Joulukuu on kuitenkin
täällä, ja monen odottama loma edessä! Kuukauden relaxaatio koulusta tekee toivottavasti kaikille
hyvää. Vuosi on 2016 on ollut yleisesti ottaen niin hullunkurinen, että muistakaa hemmotella
itseänne. Vaihtakaa yhren tähren jallu kolmen tähren jalluun, kuohuviini shamppanjaan ja haastakaa makuhermojanne jossain muualla kuin lähimmässä pitseriassanne! Te rakkaat metsäylioppilaat, olette kaikki nämä pienet hemmottelut ansainnut!
Kiitoksia omasta puolestani että olen saanut
toimia ainejärjestömme puheenjohtajana kuluneen vuoden! Työt Etelä-Savossa ja puheenjohtajuus Helsingissä ovat paikoin kohdanneet
toisensa huonosti. Hallituslaiset kuitenkin ovat
hoitaneet hommansa paremmin kuin hienosti,
ja vaikuttaisi siltä että jatkuvuutta on luvassa
huomattavasti enemmän kuin viime hallituskauden jälkeen! Erityiskiitokset on pakko
antaa MYO:n emännälle ja isännälle, Petra ja
Matias järjestivät sellaisella ammattitaidolla
H&T:t että ei voi muuta sanoa kuin hattua
nostaa! Suuret kiitokset kaikille muillekin hallituslaisille ja opiskelijoille joiden kanssa olen
saanut toimia virallisesti ja epävirallisesti.
Juho Hämäläinen
Metsäylioppilaat ry puheenjohtaja

Suussa viipyilee vielä kinkun maku,
kun joulukuussa alkaa kesätöiden haku.
CV:ssä painaisi kokemus vankka.
Kiinnittäisikö lukijan huomion kumiankka?
Pitäisi erottua hyvässä (tai pahassa),
mitäpä sanon, kun palkkatoive, pitäis ilmaista rahassa?
LinkedIn-linkki kantsii CV:ssä olla,
muuten on profiilin hyöty nolla.
Työhakemukseen laitan tiedot, kokemukset ja taidot,
yhteystiedot ja motivaation aidon.
Lopuksi vain toivon parasta,
Elä luulekaan!
Soitan, ja esittäytyä koitan.
Jospa jo huomenna unelmatyön voitan!
PS. Viimeisen Metsänhoitajaliiton liittopalstan myötä tahdon toivottaa kaikille onnea ja
menestystä kesätöiden hakuun ja muuhunkin
elämään! Vuoden vaihteesta alkaen ammatillisissa kysymyksissä palvelee uusi ammattiliitto
Loimu ry. Siellä opiskelijatoiminnasta vastaavat
Toni Sairanen ja Henri Annila. Käy tsekkaamassa www.loimu.fi (1.1.2017 alkaen) ja vedä
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Liiton palkkasuositukset yksityiselle
sektorille.

mua vielä joulukuussa hihasta. Kiitos mielenkiintoisista keskusteluista ja hilpeistä opiskelijatapahtumista toimintaan osallistuneille! Haleja
ja Hyvää joulua!
Satulotta Ansiomäki
opiskelija-asiamies
Metsänhoitajaliitto

Jouluhuuto 2016

5

Kuva: Olivia Kuuri-Riutta

KOLUMNI

Hyytiälän miehitys 2016
ONKO KRIMISTÄ jo lupa puhua? Forstihuutomme on jo pitkään ollut poliittista kolumnia
vailla, joten korjataan asiaa hieman. Vaikka
näyttääkin siltä, että tilanne Ukrainassa on
rauhoittumaan päin ja Krim liitetty pysyvästi
Venäjään, on liian aikaista tuudittautua einäinvoimeillekäydä-ajatteluun. Krimin haltuunotto
tapahtui hallitusti moniulotteisen sodankäynnin ehdoin, niin kutsutulla hybridi-sodankäynnillä. Itse asiassa tällainen toiminta on
maailmalla yleisempää kuin kukaan tajuaa.
Katsotaan vaikka lähemmin mitä tapahtui fuksien ja muun MYO:n välillä viime kesänä.
Hyytiälän pieni tieteisyhteiskunta herää
aamuun kuten aina ennenkin, kiroillen krapulaansa. Kenttäkurssit ovat jo suunnilleen
puolivälissä, eikä mikään näytä kykenevän
pilaamaan fuksien tunnelmaa. Poliittinen
tilanne kuitenkin velvoittaa fukseja noudattamaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti
KeSäJu:hliksi kutsuttua normia, joka sallii
MYO:n kansalaisten läpikulun alueelle.
Informaatiosota on jo alkanut sosiaalisessa
mediassa vastapuolen mustamaalauksella. ”Ei
nää vuksit osaa järjestää” ja ”viime vuonna
oli parempi”-tyylinen propaganda harhauttaa kansainvälistä yhteisöä. Pelkoa lietsotaan
levittämällä huhuja viinan loppumisesta.
Myöhemmin näitä huhuja käytetään tekosyinä
humanitäärisen kalja-avun ja omien juomien
lähettämiseen. Facessa väärät päivämäärät tekevät töiden ja vapaapäivien järjestelystä mahdotonta. Pian sekavia ilmoittautumisia alkaa levitä
tietojärjestelmiin, eikä kenelläkään ole etukäteen pienintäkään hajua minne majoittuvat.
Kenttäoperaatioiden alkaessa tunnuksettomia
vihreitä miehiä alkaa liikkua tärkeiden kohteiden lähistöllä. Näillä yhteiskuntaa ylläpitävillä
ja taistelumoraalille välttämättömillä kohteilla
6

Jouluhuuto 2016

vihollinen kerää tietoa ja valmistautuu MYO:n
käskystä valtaamaan tärkeimmät strategiset
kohteet. Näitä kohteita ovat erityisesti saunat,
grillit, kaljakellari ja ruokala. Ensimmäiset
vihreät miehet esiintyvät alkukesästä siviiliasuissa ”assareina”, mutta viikonlopun lähestyessä MTE-joukot (metultiinetuajassa) alkavat
yhä aggressiivisemmin aiheuttaa fukseille
ylimääräisiä töitä ahdistelemalla lampaita,
siirtelemällä irtaimistoa ja sotkemalla paikkoja.
Lopulta vihollinen häiritsee kommunikaatiota
pystyttämällä järisyttävät poppivehkeet ruokalan edustalle, tehden fuksien välisestä kommunikaatiosta mahdotonta. Viimeistään tässä
vaiheessa Helsingin yliopiston kansainvälinen
yhteisö tuomitsee teot, muttei puutu asiaan
mitenkään.
Siinä vaiheessa kun fuksit ovat (vihdoin)
täydentäneet kaljakellarin varmuusvarastot ja
kutsuneet reservin palvelukseen, lopullinen
invaasio on jo alkanut. Hyytiälään humanitäärisen avun nimissä lähetetyt kaljalastit sisältävät
yllätykseksemme myös vihollisen taistelijoita.
Kymmenet tai peräti sadat metsäylioppilaat
syöksyvät ajoneuvoista veret seisauttavia
”Fuksit siivoaa!”-sotahuutoja pitkin metsiä
kailottaen. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, että
vasta sunnuntai-iltana krapulaiset fuksit todella
ymmärtävät hävinneensä, alkaessaan jälleenrakentaa pahasti sotkettuja paikkoja.
Tervetuloa uudet taimemme. Tämä olkoon
varoituksena siitä mitä on tulossa.
Kirjoittaja on Hyytiälässä henkisesti arpeutunut veteraani Kimmo Eltton-Parvo

Syksyisiä seikkailuja
Hyytiälässä
KIRJOITTANUT Fuxi
”MIKÄ ON tämä mystinen Hyytiälä, josta
kaikki puhuu...?” mietti fuksi syksyn alkaessa.
Lokakuun alkuun asti Hyytiälä oli fukseille
vielä vain outo ja kaukainen käsite – se on se
paikka Tampereelta koilliseen, jossa tapahtuu
kummia kesäisin, kun metsäopiskelijat päästetään valloilleen. Kesään on kuitenkin vielä
pitkä matka, ja esimakua tähän Juupajoen
ylpeyteen saatiin lokakuun syksy-Hydessä.
Sunnuntai-iltana perille saapumisen jälkeen
täytyi heti aluksi tutustua hieman rakennukseen ja alueen pihapiiriin. Omat sopet löytyivätkin lopulta melkein kaikille, ja Impivaaran
seiniltä pystyi bongailemaan omaperäisiä
signeerauksia, joiden kilpavarustelu näytti
vain paranevan vuosi vuodelta. Ulkona tuntui syksyn kirpeys, ja ruska oli kauneimmillaan. Vaikka Hyytiälä on varmasti omiaan
kesän yöttömiin öihin ja iltauinteihin, niin

syksyisessäkin Hydessä on puolensa: voikukkien ja surisevien ampiaisten sijaan pihaa
koristi punaisenhohtava vaahteranlehtimatto
ja mystinen usva, joka leijui öisin Kuivajärven
yllä.
Viikko oli täynnä toinen toistaan opettavaisempia seikkailuja metsiköissä. Nyt on tullut
tiirailtua hypsometriin, mikä kokemus sai
hetkellisesti epäilemään omaa näkökykyä, ja
sekoiltua kaulaimen kanssa puiden kimpussa.
Suoretkellä opittiin kaikennäköistä, kuten että
tupasvilla käy välipalasta suolle eksyneelle
tutkijapololle (muista tämä niksi kun olet joku
päivä vyötäisiäsi myöten vaikkapa lyhytkorsikalvakkanevassa). Jeesus-lapsikin ilmestyi
turvenäytteen muodossa, tai ainakin yhtäläisellä arvostuksella on nyt opittu tähän epätäydellisesti hajonneeseen orgaaniseen aineeseen
suhtautumaan.
Keskiviikkoiltana väki pääsi esittelemään
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kadehdittavia lakananviikkaustaitojaan
toogabileissä. Kuten antiikin Rooman
kemuissa, näissäkin bileissä juoma virtasi ja sirkushuveja riitti luovien esitysten
muodossa. Seuraavana aamuna vallitsi kollektiivinen voittajafiilis, kun kaikki olivat
selvinneet hengissä aamuherätyksestä ja
löytäneet tiensä instituutille.
Illoista useampi kului leppoisasti grillikatoksen suojissa. Vaikka ulkona oli kylmä,
tuli lämmitti mukavasti illanviettäjiä ja
kyydistä putoilevat palavat halot toivat
lisäjännitystä käsien lämmittelyyn. Paikalle
oli tuotu kitarakin, ja mikäs sen ihanampaa kuin kuunnella kitaran näppäilyä ja
laulella illan pimennossa ikivihreitä. Jotkut
väittivät nähneensä jopa revontulia, tai
vaihtoehtoisesti lähimmän megapoliksen
Ruoveden valaistusta. Muita yötaivaan
ilmiöitä päästiin kyllä todistamaan Hyytiälän lähes katuvalottomalla taivaalla.
Yhden viikon jälkeen ei ehkä ole vielä
oppinut tuntemaan tätä hienoa seutua,
mutta se ei liene tarkoituskaan. Ensivilkaisu tienooseen on nyt luotu, ja Terminaattorin sanoin: ”I’ll be back.”

Rattoisassa matkassa
Teksti ja kuvat: Juhana Simula
Aamulla hieman ennen kello kuutta alkoi Viikin kampuksen A-talon välittömään
ilmatilaan hoiperrella puolinukuksissa olevia opiskelijoita. Lähtijöillä oli hyvä syy
herätä näin varhain, mutta se joka väitti, että oli pirteä, valehteli. Pihassa röhisi
linjuri, jonka kuljettaja poltteli tupakkaa toiveikkaan oloisena. Oli syksyn odotetuimman seikkailun aika - MPTK:n ekskursio.

Kultapiiskulöydös

Bussin kurvattua Kehä ykköselle ja kengännauhoja löysätessä teimme hälyttävän havainnon
matkalaisista: matkakomppaniamme koostui
pelkästään äijistä. Seuraava hälyttävä havainto
oli se, että viimevuotisen Ponssematkan kaltaisia aamupaloja ei ollut tarjolla. Yksi silvicalainen matkustaja oli jättänyt aamiaisen kokonaan
syömättä, sillä hän odotti Vilman ja Annin
kotipolttoisia pullia tarjottavaksi. Noh, ravintopuutteen lääkkeeksi tohtori Risto ”Ripa” Kiiskinen määräsi olutta, ja jo ennen kauppakeskus
Kaarta oli janoisilla huurteinen kädessä.
Seurueemme ensimmäinen kohde oli Luvian
Saha. Iso, yksityinen ja moderni saha sekä
höyläämö. Tuotantopäällikkö Petri Salminen
esitteli sahan toiminnan tarkasti ja saimme kylkiäisenä maittavan lounaan. Monilla ekskuilla
on nähty sahoja, joten paikka tuntui suorastaan metsäylioppilaan kodilta. Löytyihän tästä
talosta työllistymismahdollisuuksiakin. Salminen muisti parin vuoden takaisen kesätyöntekijöiden huippupoppoon Helsingin yliopistosta
nimellä “tähtisikermä”. Näitä lisää!

Luvialta kaahasimme Porin keskustan kautta
Sampo-Rosenlewin tehtaalle. Reissu oli täynnä
yllätyksiä, ja yksi sellainen seisoskeli tehtaan
parkkipaikalla; Santtu Råberg se siellä mylvi
omaa olemassaoloaan. Lavialainen ystävämme
liittyi persoonalliseen joukkoomme, sillä
kukapa ei haluaisi käydä metsäkonetehtaalla
tuumailemassa perimmäisiä kysymyksiä?
Saimme nisukahvit urkujen soidessa ja Sampo-Rosenlewin metsäkonemyyjä Mikko Pihala
esitteli firman parin videopätkän maustamana.
Kysymysten jälkeen kiersimme tuotantolinjan
läpi huulet pyöreinä.

Kaulaimen asiantuntevaa käyttöä
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Viimeisin kohde oli paperitehtaan naapurissa, yritys nimeltään Forchem. Tämä mäntyöljyä tislaava laitos oli moderni puulaaki, jota
meille esitteli firman lupsakka kemisti Mikko
Rintola. O-P Näsärön esittämien tiukkojen
kysymysten lisäksi kemistimies sai kokea
Ripan hupsun huumorintajun ja sympaattiset
naurunpyrähdykset. Muu seurue kiristeli kauluksia, vilkuili toisiaan ja joi kahvia kiihtyvään
tahtiin. Eläväinen yritysesitelmä oli ehdottomasti monien mieleen!
Pieni flunssa ei menoa haitannut, ja matka
tarjosi mukavan repullisen riimejä muistojen
laatikkoon. Kiitokset matkanjohtajalle, vierailukohteille ja koko seurueelle! Varmasti moni
sai motivaatiota kököttää tietokoneella Moodle
auki, jotta pääsisi UPM Rauman kaltaiselle
työpaikalle, jossa ruokakin oli kuin Michelin
-tähdillä palkitusta ravintolasta. Naisten ja
fuksien uupuminen jätti pienen kaipuun, muistattehan lähteä ensi kerralla?!
Ensimmäisen päivän virallinen ohjelma
päättyi ja iltaohjelmamme alkaisi metsästysmajalla Lavialla. Yksinäinen hirsilinna odotti
meitä metsän keskellä ja asetuimme heti
taloksi. Paikka oli itse asiassa kuin FB-ryhmän
“Paskasti täytetyt eläimet” -päämaja. Matkanjohtajamme Mika Vahtila oli huolehtinut
meille sapuskaa paikalle, ja nautimme yhdessä
maittavan illallisen. Sen jälkeen saunoimme
tuntikaupalla, joimme olutta pohjanmaan
kautta laulaen kurkku raikuen - ja seurueen
nuorimmaisin pysytteli alalauteilla.
Torstai oli toivoa täynnä. Ja mikä päivä!
Ainakin itselläni sykähteli voimakkaasti tuo
Rauman jättiläinen. Tehdasalueen porteissa
luki isolla UPM Rauma. Porttien sisältä tuli
vuodessa 970 000 tonnia paperia, lafka pyöritti Rauman jätevesiä yhdessä Metsä Fibren
kanssa, sähköä myytiin kaupungille aina
mahdollisuuden mukaan, sisälle kuskattiin yli
1,3 miljoonaa kuutiota kuusipuuta, ja tehdas
työllisti suoraan 550 henkilöä ja välillisesti jopa
2100 henkilöä. Näimme Suomen suurimman
paperikoneen PK 4:sen kosketusetäisyydeltä.
Koko tuotanto hallien seinien välissä oli kuin
osa suomalaista unelmaa. “Ja siitä paperirullaa
Konginkankaalle!”
10
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PÄIVÄ FORSTINA
KOONNUT Ella Valkama

Päivä forstina on Forstihuudon uusi juttusarja.
Jokaisessa lehdessä pääsemme yhden forstin
pään sisään yhden päivän ajaksi. Ensimmäisellä
kerralla lähdetään Victoria Poljatschenkon
(K-107) mukaan, ja samalla pääsemme näin
joulun alla kurkistamaan kuusikauppiaiden hektiseen arkeen.
ALOITIN AAMUNI... kun kello värisi 7:30.
Mun puhelimen herätyskellosta on hävinnyt
ääni aikoja sitten ja oon jo tottunut heräämään
puhelimen vaimeaan värinään.
HERÄTESSÄNI OLONI OLI... sekava. Nukuin
poikkeuksellisen sikeästi ja heräsin aamulla
ajatukseen siitä, kuinka saisin huoneenkokoisen kiviuunin mahtumaan meidän 10-kuutioiseen pakuun. Meni hetki ennen kuin muistin
myyväni joulukuusia enkä pitsoja.

Tässä pikaselfie MYO:n pakussa.
Terkut kaikille Forstihuudon
lukijoille!

VIIDELTÄ... olin #kuusikauppias Markuksen
kanssa asentamassa pientä kuusimetsää Marimekon pääkonttorille. Pääkonttori Hertsikassa
sai tosi tunnelmallisen joulukoristuksen.
AJATTELIN LÄMPIMÄSTI... asiakasta joka luovutti meille ison kuusen kotipihaltaan. Lähetin
aamulla sedälle joulutervehdyksen Metsäylioppilaiden Kuusikaupalta ja luomulahjakortin.

ILAHDUIN, KUN... syötiin Markuksen kanssa
ONNISTUIN... iloisesti markkinoimaan meidän
ihana päivällinen huoltsikan uudessa raflassa
Pihlajistossa. Ihan mielettömän hyviä hodareita verkkokauppaa, kun Metsäylioppilaiden Kuusikaupan tuuheat joulupuut herättivät huomiota
ja maukkaat ranut!
Aleksanterinkadulla meidän asentaessa puita
WTC:n joulumarkkinoille.
LASKIN... että ehditään käymään Starkin
lisäksi Motonetissä JA Biltemassa ennen
TÄNÄÄN OIVALSIN, ETTÄ... niin se vaan on:
sulkemisaikaa – ei ehditty. Kauppa on käynyt
hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tänään
niin hienosti, että kuusen jalat ja vuokravalot
toimituksia tuntui olevan tuplasti enemmän.
alkavat loppua.
PÄIVÄLLÄ VÄLTIN TÄPÄRÄSTI... ainakin
yhden sähköiskun. Ei pitäisi märillä hanskoilla
tehdä töitä. Niissä tulee kauhean kylmäkin.
HYÖDYNSIN YLIOPISTOLLA OPPIMIANI
TAITOJA, KUN... hain lounaspatongin hyvissä
ajoin ennen klo 13. Kokemuksesta nimittäin
tiedän, että ne loppuvat aina kesken ennen
lounasajan päättymistä.

JOS OLISIN SAANUT YHDEN TUNNIN
LISÄÄ... olisin käyttänyt sen nukkumiseen.
PARASTA TÄNÄÄN... Saako vielä kerran viitata
huoltsikan uuteen ravintolaan?
HUOMENNA... on edessä taas yksi ihana
työpäivä omassa yrityksessä kivojen heppujen
kanssa!
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Kurssihallitus K-109

TALOUDENHOITAJA
Venla Teräväinen, ekologi

KOONNUT Tarja Anttila

Fuksien uusi ja uljas kurssihallitus on nyt saanut muotonsa, ja sen uudenkiiltävät jäsenet pääsevät esittäytymään muulle kansalle sekä kertomaan, millaisia ajatuksia he
hautovat tulevalle vuodelle. Hyvät naiset ja herrat, tässä he ovat!

ISÄNTÄ
Mikko Veistola,
ekonomi
Tavoitteet tulevalle
vuodelle? Ei mennä
siihen nyt.

KALJAMESTARI
Erika Jumppanen,
ekologi
Tavoitteet tulevalle
vuodelle? Järkkäillä
hauskoja pippaloita
sekä pitää huolta siitä,
että Jaloviina virtaa.

KALJAMESTARI
Elias Ervasti,
ekologi
Tavoitteet tulevalle vuodelle?
Hengissä selviäminen tästä
kaikesta.
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EMÄNTÄ
Emilia Kovanen, ekonomi
Tavoitteet tulevalle vuodelle? Tutustua paremmin
metsäläisiin, olla mukana
järjestämässä mahtavia bileitä sekä nauttia
Hydekesästä!

Tavoitteet tulevalle vuodelle?
Kivoja tapahtumia ja sitä kautta
lisää yhteishenkeä, plus että saataisiin kerättyä vähän rahaa meidän
vuosikurssille.

TALOUDENHOITAJA
Emmi Kivijärvi, ekonomi
Tavoitteet tulevalle vuodelle? Pitää talous kasassa,
että saadaan hyviä tapahtumia järkättyä. Tutustua mahdollisimman moneen hyvään
tyyppiin, pitää hauskaa ja
selviytyä Hyytiälästä elossa.

KALJAMESTARI

HARRASTEVASTAAVA

Kaisla Lyytikäinen,
ekologi

Oona Keskisaari, ekologi

Tavoitteet tulevalle
vuodelle? Haluan kaljamestarin roolissa edistää
kurssimme virkistystoimintaa sekä viihtyvyyttä
opiskelujen lomassa!
FUKSIVASTAAVA
Olivia Kuuri-Riutta, ekologi
Tavoitteet tulevalle vuodelle? Järjestää porukalle
kivaa tekemistä ja ensi
vuonna järjestää K-110:lle
yhtä hyvä fuksivuosi kuin
mitä itsellä on tähän mennessä ollut: eli ihan mahtava!

Tavoitteet tulevalle vuodelle?
Järjestää vuodelle hauskaa
yhteistä tekemistä ja tutustua
siinä samalla entistä paremmin
opiskelukavereihin. Kunhan
säät sallii, niin kaikenlaisia
ulkopelejä olis kiva järkkäillä.

TIEDOTTAJA,
toisin sanoen ärsytän kaikkia
hypettämällä meidän tapahtumia, kuten pikkujouluja.
Eniten töitä silti teettää ehkä
infota muuta hallitusta milloin
kokoukset on…
Tiia Kuronen, ekonomi
Tavoitteet tulevalle vuodelle?
Tavoitteena tutustua mahdollisimman paljon uusiin
ihmisiin myös oman tiedekunnan ulkopuolelta, opetella
sanomaan ”ei” kun pyydetään
johonkin mukaan, tulla tunnetuksi jostai muustaki ku et oon
luultavasti koko Viikin ainut
tohmajärveläinen ja pitää
tietty mahdollisimman paljon
hauskaa!

HARRASTEVASTAAVA
Vera Huttunen, ekologi
Tavoitteet tulevalle vuodelle? Tavoitteet selkeytyy
talven mittaan. Tarkoitus ois etenkin kesällä yrittää
saada Hydeen harrastus/pelailukulttuuria. Miksei
kurssin yhteisiä illanviettoja keväälläkin vähintään
yhdessäolon merkeissä. Urheilu on vain yksi tapa
olla ja tehdä asioita porukassa.

Jouluhuuto 2016
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Laulun
aikaa
METSÄYLIOPPILAAT RY:N laulukirjavarannot
hupenevat hälyttävää tahtia. Laulujen kännisin
sormin etsimisen, laulujen muistamisen yrittämisen ja laulukirjan hävittämisen perinteiden
jatkuvuuden turvaamiseksi pitäisi varmaan
jonkun ryhtyä toimeen sitten kun ehtii ja
jaksaa.
Nykyisestä laulukirjasta myös puuttuu Volga.
Forstihuuto julkaisee epävirallisen esityslistan mukaan otettavista kappaleista, ja julkaisee yksinoikeudella erään nimimerkin taakse
piiloutuvan lukijan lähettämän runon, jota
kirjoittaja oli rypistyneen yritysvastuuraportin
takalehdille luonnehtinut “bonaquankepeäksi
virsimäiseksi poljennoksi”.

Palautetta ja
ehdotuksia esityslistaan voi pistää
kertsiboksiin!

Lopuksi douzé
points a lé
ésityslista most
epävirallinen:

Toimistolaulu
~Willi Oscari 93~
Johtajat on kaikki perseestä
Ne neukkarissa pienten lasten verta juo.
Työntekijät on kaikki perseestä
Ne koko päivän firman kahvia vain juo
Markkinoijat on kaikki perseestä
Ne ilmiselvyyksistä rahaa luo
Viestintätiimit on kaikki perseestä
Mikä työ valehtelu muka on?
Asiakkaat on kaikki perseestä
Ne kaikessa aina oikeassa on
Opiskelijat on kaikki perseestä
Voi jospa voisin vielä olla tuo
Rekrytointi on aina perseestä
Siks’ en hakemusten lukuun aikaa suo
Graduntekijät on kaikki perseestä
Niiden elämä on loppumaton suo
Uniforst on lahja Jumalan
Siellä aina kunnon räkäkäkännit….
Työelämä on perseestä
Voi miksi minä koskaan valmistuin?
Jounin kauppa on perseestä
Se saa puolisoni joka päivä jakamaan
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Volga
Lumberjack song
Yhden tähden jallupullon juotuaan
Juuret (Antti Tuisku)
Skumppaa punkun kaa
Sirius drinkers
Kanna minut metsään apinamies
Sen siiderin
Viidestoista vuosi
Alla jallutähden
Ystävä sä snapsien
Nisti ja nööri
Skumpalle ja shamppanjalle
Rakkaus on lumivalkoinen
Yogi Bear
Lastenlaulu
Lammaslambada
Jallulaulu (Pullo jallua)
Pelimies
Rusketusraidat
Na tú svatú Katerinu (trad.)
Euroviisulaulu
Rukalla tankattiin
Lammas (Juice Leskisen Sikaa mukaillen)
Birth control
Huhu kertoo, että tuleva Disney Star -elokuva Rogue One perustuu
ylläolevan huippusalaisen listan vuotaneen henkilön elämään.
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Engl. “Niche” : Ecology. the position or function of an organism in a community
of plants and animals. Forstihuuto selvitti, mistä metsäläisiä löytää yhtä varmasti
kuin lehtomaiselta kankaalta käenkaalia.

METSÄYLIOPPILAIDEN
ASUNTOLAT

Teksti: Ella Valkama ja Sini Salko

Kuvat: Sani Silko ja Valla Elkama

Viikin kampuksen kupeessa sekä Länsi-Helsingin Munkkivuoren uumenissa on
asuntoja, jotka ovat eksklusiivisesti tarjolla ainoastaan metsäopiskelijoille. Kummatkin ovat meille rakkaita ja tärkeitä paikkoja - kukapa ei olisi viettänyt aamuun
venähtänyttä silvicailtaa klubilla, kärrysaunassa tai itsemurhayksiössään iloisesti
puuhastellen? Joillekin taas lenkkisauna ja laskareiden vääntäminen viinilasi
kädessä Forstilan äänieristettyjen seinien sisällä ovat tutumpaa kamaa. Forstihuuto selvitti kaikkein relevanteimmat tavat, joilla nämä kaksi koppia todella eroavat toisistaan, jos eroavat.

Naapurit

Silvicalla kaikki naapurisi ovat saman alan
opiskelijoita eri vuosikursseilta. Tämä on täysin
korvaamaton apu, kun tarvitset mitä tahansa.
Hyvää seuraa löytyy, samoin elintarvikkeita ja
tietenkin yhteisiä puheenaiheita joiden kautta
voi bondailla kenen tahansa kanssa tilanteessa
kuin tilanteessa. Toisaalta kanssa-asujat voivat
aiheuttaa meluhaittoja vuorokaudenajasta
riippumatta.

Forstilassa naapureinasi on niin ikään hyvä
kattaus metsäläisiä, joiden lisäksi taloa asuttavat lapsiperheet ja mummot. Tämä on kätevää
tai hankalaa siinä mielessä, että koko metsäylioppilaiden kollektiivi ei jatkuva- ja reaaliaikaisesti tiedä kaikkea mitä teet. On myös
makuasia, miten suhtautuu käytävästä kuuluviin nokkahuilukonsertteihin.

Asuntojen koot ja hinnat
			
koko, m²		
hinta, €		
neliöhinta, €/m²

Silvica, isompi
32			
395			
12.3			

Silvica, pienempi
18			
270			
15			

Forstila
23
395
17.2

Halvin asunto koko-hintasuhteeltaan on Silvican isompi asunto. Forstilan yksiö on neliöhinnaltaan kallein, ja kuukausivuokrasta puuttuu vielä sähkö. Sähkö ei toisaalta sinänsä ole pakollinen,
koska kylmyys on pukeutumiskysymys ja ruuan lämmittäminen yliarvostettua.
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Palvelut

Etäisyyksiä forsteille tärkeisiin paikkoihin
			
Silvica (km) Forstila (km)
Alko			
0,9		
0,7
Ruokakauppa		
0,53		
0,7
Lidl			4,4		4,3
B-talo			
0,42		
9,54
Ladonlukko		
0,42		
9,55
C-grundi		
0,19		
10,03
Turku			
170		
160
Kirjakauppa		
4,54		
0,8
Rautatieasema
9,6		
6,5
Pikaruokala		
-		
0,65
A-oikeudellinen
mesta			
1,13		
0,24
Lyhykäinen lähikauppa-arvostelu
Silvicalaisten vakiokaupat ovat Latokartanon
Alepa sekä Viikin Prisma. Alepa on lähellä, ja
pelastaa nälkäisen forstin päivänä kuin päivänä.
Alepan elintarvikevalikoima on varsin hyvä, ja
hintatasokin kohtuullinen. Erityisesti paistopiste saa kiitosta. Edullisemman ja laajemman
valikoiman saa, kun jaksaa kävellä vähän
kauemmas Prismaan, josta löytää loputtoman
ruokavalikoiman lisäksi kaiken muunkin, mitä
elämässä tarvitsee (paitsi savuaromia). Bonuksena myös apteekki ja Alko.
Forstilassa kaupannälkää tyydytetään Munkkivuoren ostoskeskuksen S-Marketissa ja K-Supermarketissa. S-Marketin tekee ylivoimaiseksi
24h-aukioloajat, jotka pelastavat epätoivoisen
forstin jopa yöllä. Valikoima tyydyttää perustarpeet ja yllättääkin joskus. Hintataso ihan
ok. K-Supermarket on laatutasoltaan jo lähellä
Stockmannin Herkkua, mutta jokapäiväiset
ostokset pihin opiskelijan kannattaa ehkä
tehdä muualla, esimerkiksi Viikin Prismassa,
kun siellä päin kuitenkin viikottain tulee
käytyä. Myös Munkan ostarilta löytyvät Alko
ja apteekki, sekä lisäksi esimerkiksi kiinteistövälityspalveluja (tulevaisuutta ajatellen) sekä
kynsistudio.

Kaksvitonen

Forstilaa lähellä olevat pikaruokalat
Hesburger		
1,2 km
Kotipizza		
600 m
Pizzahut		
740 m
Mäkki		
940 m
Subway		
820 m
Silvicaa lähellä olevat pikaruokalat
Viikunasta saa joskus pitsaa, noin 400 m

Forstilan sisäpihaa, kuvassa raput B ja C

Jouluhuuto 2016
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Silvica ja Forstila elinympäristöinä

Silvican pohjapiirros

●

Pienet asunnot suunnilleen kuvan mukaisia, tai peilikuvia kuvasta. Kuvan mukaisissa asunnoissa WC:n
peilikaapin ovi aukeaa ärsyttävästi lavuaarin päälle.
Isojen asuntojen keittiö on hieman erilainen baarisaarekkeineen, mutta muuten huoneisto on samanlainen
jatkuen vain puolet pidemmälle.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Forstilan lattia on tyylikkäämpi kuin Silvican, mutta Silvican lattiassa voi
leikkiä ilmakuplientyöntelyä pölynimurin kanssa
sauna ja pyykkitupa (Forstilassa maksullinen) löytyy molemmista
Silvicalla klubi
grillikatokset löytyy (katso kuvat)
Forstilassa hiekkalaatikot, keinut ja liukumäki, Silvicalla vain vanhat keinut
Silvicalla jos tiedustelee kellonaikaa tarpeeksi voimakkaalla äänellä, niin
voi saada jopa neljä (4) vastausta
Forstilassa vanhan talon tunnelma, ei tunnelmattomia käytäviä (paitsi on
niissä joskus tunnelmaakin)
Forstilassa uuni joka kämpässä, Silvicalla vain isoissa
Forstilassa koepeltojen välittömän läheisyyden puuttuessa lannoitteiden
haju ei monesti ole yhtä voimakas kuin Silvicalla
Forstilassa talkkarit ovat sitoutuneita ammattilaisia
Forstilan pakastin on merkitsevästi kookkaampi kuin Silvican
kämpän pakastin. Yhdistettynä kannustinloukkuongelmaan, jonka
asunnon lämmittämisen kalleus ja vapaavalintaisuus muodostavat,
pakastimen koko voidaan tulkita niin, että Forstilan asukkeja rohkaistaan
vaipumaan talvisin sammakkoeläinten tavoin kylmänhorrokseen

Näin marraskuussa grillisesonki ei ole
kuumimmillaan

Grand Grill de Silvica

Forstilan pohjapiirros
Puolet asunnoista on (kutakuinkin) kuvanmallisia. Puolet suunnilleen peilikuvia sillä erotuksella,
että vierekkäisten asuntojen keittiöt ovat limittäin.
Tämän havaitseminen oli suuri läpimurto seinänaapurin kanssa morsetettaessa, kun ensin olimme
morsettaneet kuukauden väärää seinää käyttäen.
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Huom. Pohjapiirrokset on piirretty hyvällä fiiliksellä kandiseminaarikurssin yhteydessä ja mittakaava on sen mukainen.

Hirvi- ja taimijuhlat kulissien takaa
Tänä vuonna Forstihuuto paljastaa, kuinka isäntä ja emäntä yhdessä muun hallituksen kanssa onnistuvat järjestämään vuosi toisensa jälkeen vuoden puhutuimmat juhlat (tarinasta lause tai kaksi saattaa pohjautua tositapahtumiin).
1. Valitse juhlapaikka ja päivä, lähetä kutsut
ajoissa
Vuoden kohokohdan valmistelu aloitettiin jo
hyvissä ajoin, nimittäin kesäjuhlien lauantaina.
Heinäkuisena aamupäivänä hallituksen kesäkokouksessa keskusteltiin erittäin sivistyneesti,
mikä juhlapaikka olisi tänä vuonna paras
metsäläisten vuoden kohokohtaan. Sivistyneestä keskustelusta huolimatta aina niin ihana
Agroksenmäen holvikellari varattiin juuri
ajoissa, eli erittäin viime tipassa. Juhlakutsu
julkaistiin huimat muutama viikkoa ennen
h-hetkeä ja juhlavieraille lähetettiin komeat itse
tehdyt kutsukortit mahdollisesti jopa oikeisiin
osoitteisiin.

metsästyksen jälkeen keittiöhenkilökunnalla
oli kaikki mitä tarvittiin maukkaan hirvikeiton tekemiseen. Hirvi tosin oli 100 kilometrin
päässä kokeista vielä kaksi iltaa ennen juhlaa,
mutta mitäpä pienistä, ainahan voidaan pataan
laittaa jahtivouti, jos hirvi estyy saapumasta
paikalle. Lopulta tämäkin koitos kaadettiin, kiitos salaisen supersankarin, Risto Kiiskisen.

2. Hanki keittiöhenkilökunta ja tarvikkeet
juhlaillallista varten
Hyytiälän hirvijahtien jälkeen keittiömestari
pystyi viimein lakkaamaan googlettamasta,
kuinka jahtivoudista valmistetaan mahdollisimman vähän viinalta maistuva keitto. Ongelmitta sujuneen keittiön ja keittiövälineiden
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3. Suunnittele juhlatilan ulkoasu etukäteen
Koristelujen suunnittelu aloitettiin jo kuukausi
ennen juhlaa, ja koristeetkin hankittiin hyvissä
ajoin - juhlaa edeltävänä viikonloppuna. Mikä
olisikaan metsäläisjuhlassa sopivampi koristelu,
kuin forstiliivin sametin vihreät kuusen oksat,
ja forstimerkin kullanväriset kävyt? Tarvittaessa
koristeet voi jopa kierrättää sekajätteen kautta.
Käpyjä lähdettiin hakemaan 250 kilometrin
päästä (sillä eihän niitä täältä Helsingistä löydy)
Kangasniemeltä. Paikalle päästyä käpyjen
keräämistä haittasi hivenen 15 cm paksu
lumikerros.
4. Mene juhlapäivänä ajoissa paikalle valmistelemaan apunasi suuri porukka
Onneksi MYO:n hallitus on niin suuri, ettei
juurikaan haittaa, jos siitä puuttuu viisi kuudesosaa. Tuolien ja pöytien asettelussa isännän
vahvoista hauiksista on hyötyä, samoin kuin
emännän tiukasta käskytyksestä. Kun juhliin
on aikaa vielä runsaasti (noin kaksi tuntia),
saapuu myös muu hallitus paikalle. Mikäli viimeiset kaksi tuntia valmisteluista olisi kuvattu,
olisi kuvamateriaali näyttänyt kolminkertaiseksi nopeutetulta, kun hallituslaiset kattoivat
pöydät, koristelivat salin, siivosivat ja melkein
ehtivät vaihtaa vaatteensa ennen vieraiden
saapumista.
5. Nauti juhlista
Kun vieraat istuvat pöytiin, Agroksenmäki
kajahtaa yhteislauluun ja iloinen puheensorina
täyttää salin, voit onnitella isäntää ja emäntää
hyvin järjestetyistä juhlista. Kokin pitämän
lyhyen ja ytimekkään puheen jälkeen kukaan ei
löydä tarjottavista valituksen sanaakaan, ja jopa
kattilat nuollaan puhtaiksi. Yhä useampi vierustoveri kiittää mahtavasta ruuasta, kauniista
koristeista ja mielenkiintoisesta ohjelmasta, ja
toteaa, että vielä ensi vuonna yhdet HT:t. Sitten
loppuu. Vai loppuuko sittenkään? Tanssilattian vallatessa salin voit viimein huokaista
helpotuksesta ja antaa juhlien jatkua omalla
painollaan.
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6. Älä murehdi siivousta liian aikaisin
Puoliksi suunniteltu on hyvin tehty. Jotta
vaikeuksilta vältyttäisiin, kannattaa nimetä
useampi kuin yksi siivousmestari, joka tietää
miten tila täytyy siivota. Esimerkiksi kolme on
hyvä määrä. Paitsi silloin, kun yhdelle iskee
migreeni, toinen katoaa, ja kolmas sammuu.
Tällöin neljäskin ihminen olisi ollut hyvä lisä.
Onneksi sisulla ja epätoivolla pääsee yllättävän
pitkälle, emmekä joutuneet edes palauttamaan
siivouspanttia. Kiitosta tästä saavat myös taitavat taimemme, joista yksikään ei oksentanut
juhlapaikan yleisiin tiloihin, kuten pöytään
(onkohan peräti ensimmäinen kerta ikinä?).
Hirvi- ja taimijuhlat ovat metsäläisyyden
kulmakivi. Juhla jossa jokainen saa olla oma
itsensä, ja osa suurta Forstien perhettä. Taimet
pääsevät osaksi mahtavaa forstikulttuuria Ryövärin kuopan kirkastamina, ja laulu ja nauru
raikaavat koko illan. Mitä sitä muuta voisi
täydelliseltä illalta toivoa?

”Alkoholiton, toisin sanoen
pettymys”
eli Jouluhuudon glögiarvostelu 2016

Teksti: Ella Valkama
Kuvat: Otto Saikkonen

Jouluiset jutunaiheet olivat vähissä, joten päätimme lyödä kymmeniä kärpäsiä yhdellä
iskulla. Yhdessä illassa pidimme hätäisen lehdensuunnittelukokouksen, toimituksen pikkujoulut, käytimme vähän ylimääräistä rahaa (kun sitä onkin aina liikaa), joimme paljon
glögiä ja vielä arvostelimme kaikki glögit, jotta saisimme vähän aineistoa Jouluhuutoon.
Makuja ja sekä nesteen että pullojen ulkonäköjä arvioitiin asteikolla mitä vaan kautta viis,
ja lopulliset arvosanat ovat tarkat keskiarvot raatilaisten antamista arvosanoista.
1. Blossa
4,4 €, pullon koko 0,75 l.
Maku 3,22
Ulkonäkö 3,33
”Etiketin disain kokemuksella laadittu”
”svenska talande bätre folk”
”Merenvihreä pullo luo hillityn ja arvokkaan vaikutelman. Tummanpunainen
teksti saa juojan siirtymään jo joulutunnelmiin”
”Hieman ummehtunut maku, joka paranee loppua kohti”
”Hienostuneen viipyilevä”
”Olo on kuin ruotsalaisessa mummolassa olisi”
”Karvas lopputulema”
2. Hans Välimäen vuosikertaglögi 2016
5,95 €/l
Maku 1,13
Ulkonäkö 1,75
”Hans tuotti pettymyksen”
”Pullo ei iske sitten yhtään. Tarinankerronta kuitenkin korottaa tämän glögin
jouluindeksin”
”Tarina turhaa pölinää”
”Tuoksukynttilä”
”Tuoksuu vähän saippualta, ei onneksi maistu! Eiku kyl tää vähän maistuu
joltain hajuvedeltä”
”Niin imelää, että ihan silmät alkoivat vuotaa”
”Pullo on kuitenkin hienoin”
”Pullo cool, glögi ei”
”Kieltämättä tuo joulun tunnelmaa neitsytäidin synnytystuskien mielessä”
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3. Valio Glögi
1,95 €/l
Maku 3,08
Ulkonäkö 2,25

6. Marli Premium Mustikkainen glögijuoma
Hinta ihan ok.
Maku 2,67
Ulkonäkö 3,5

”Voimakas haju tuoksu”
”Sopii piparin dippaukseen”
”riisipuuron vivahde”
”Perinteinen glögi”
”Tämä on hyvä”
”Pakkauskaan ei ole tainnut muuttua sitten lapsuuden joulujen”
”Aika lämmintä mehua”
”Melko makea vai onko se sekaan liuennut pipari”

”Ei jouluinen, sopisi juhannukseen. Miksi maistan mansikan”
”Mustikaltahan tämä maistuu”
”Ei tämäkään maistu glögiltä mutta tosi hyvää”
”Pullon ulkonäkö tuo mieleen joulun”
”Hyi kun makeeta. Olikohan laimennettu väärin?”
”Onks vika tuloillaan?” ”Lämpenee tuolla, uskon voimalla.” ”Onks se jo lämmin?
Voidaanko juoda?”

4. Rainbow Glögijuoma
0,89 €/l
Maku 2,90
Ulkonäkö 1,75
”Ulkonäkö ei paljoa tunteita herätä”
”Kauheen halvan näköinen!”
”Purkin ulkonäössä liikaa yritystä”
”Ei aivan täytä hyvän glögin vaatimuksia, mutta lämmittää mieltä kun
rahat ovat vähissä”
”Maistuu tavallaan kalliilta”
”Tämä on hyvää!”
”Hyvä että ei ole yritetty olla glögi vaan ollaan rehellisesti juoma”

5. Marli Premium Vaalea glögijuoma
Hinta ihan ok.
Maku 2,00
Ulkonäkö 2,63
”Glögin pitää olla punainen”
”Ihan semi purkki”
”Vatsahapon haju”
”Hyvää vaihtelua jos on saanut yliannostuksen punaista glögiä”
”Jos pidättää hengitystä kun juo niin menettelee, mut ei oikein silloinkaan”
”Kaneliomenamehun maku pilaa jopa piparin”
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7. Punssi
Ei hintaa, tää oli uniikki.
Maku 2,60
Ulkonäkö 3,25
”Todellinen pettymys makuhermoille”
”Maistuu homeiselta leivältä”
”Ulkonäkö on aika jenkkityylinen”
”Tosi hyvä maku, aika glögimäinen vaikkei ole glögi”
”En enää erota makuja”

Maistelemamme glögit olivat makujensa
puolesta yllättävän samantasoisia. Vain yksi
oli alitse muiden, Hans Välimäen vuosikertaglögi arvosanalla 1,13. Ehkä se oli meidän
makuumme liian hieno, tai sitten kiertelemättä
huono. Myöskään tavanomaisesta joulunpunaisesta glögistä poikennut Marlin vaalea glögi
ei makuhermojamme täysin hivellyt. Nämä
olivat myös ainoat, joissa ulkonäkö oli makua
parempi.
Muiden glögien arvosanat huitelivat kolmosen
molemmin puolin. Valion ja Blossan glögit
kohosivat jopa sen yläpuolelle, ja niistä niukasti
voittajaksi selviytyi ensimmäisenä maisteltu
Blossan glögi. Huomattavaa kuitenkin on, että
myös Blossan arvosana jäi vain 3,22:een. Ehkä
glögi ei ole metsäläisen jouluun osuvin juomavalinta, mene ja tiedä. No ei vaan, ihan hyviähän nuo olivat suurin osa.

pylväsanagrammi glögien arvosanojen
tarkastelemiseksi.

Glögejä arvostelivat: Satulotta Ansiomäki,
Tarja Anttila, Laura Nikinmaa, Juho Niskala,
Otto Saikkonen, Sini Salko, Meri Tuomainen,
Johanna Tuviala ja Ella Valkama
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Kysy Antero
Vipuselta
Kysy Forstihuudolta mitä ikinä halajat tietää!
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.

Tuleeko koskaan enää sellaista aikaa, että
kasviluokassa voi opiskella kasveja?
Kysymys on hyvä ja juontuu siitä faktasta, että kasviluokassa pidetään nykyään
luentoja huhumyllyn mukaan päivittäin
kahdeksasta neljään. Paljon käytännön
hauskaa saadaan aikaan myös siitä, että
hyönteislajinäytteet on siirretty kasviluokkaan, jolloin sekä kasvilajeja pänttäävät
että ötököitä tiirailevat toverimme pääsevät osingolle luennoista. Kasviluokan
kultaiset vuodet ärhäkästi hiljaisuutta
vaativine opiskelijoineen ovat muisto vain.
Kasviluokan palautuminen pänttäyskäyttöön on yhtä varmaa kuin leveälahkeisten
housujen palaaminen takaisin muotiin.
Sitähän on tässä jo yksi 6 vuotta povattu,
joten “ei mene varmasti kauan enää…”
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Kuka tekisi graduni ja miten tämän jonkun saisi tekemään graduni? -Anonyymi
Hei, Anonyymi! Tarpeitasi vastaavan
haamukirjoittajan löytäminen onnistuu
parhaiten niin, että kehität tekoälyn, joka
kirjoittaa opinnäytteen sinulle. Gradun
kirjoittamisessa tekoälyn eli “TÄ”:n
rakentaminen ja käyttäminen on tutkitusti myös helpoin menettelytapa. “TÄ”
määrittelee ja kuvailee tutkimusaihettasi,
ja keskusteltuasi riittävän kauan “TÄ”:n
kanssa, pitelet luultavasti käsissäsi jo valmista gradua!
“TÄ”:n parissa askarrellessasi voit myös
viihdyttää itseäsi Facebookin viestiketjujen uudella bottikeskusteluominaisuudella, eli kun kirjoittaa keskusteluun
“@dailycute” ja lähettää viestin, chattiin
ilmestyy söpö eläingifi. Funktio pelastaa
hetkeksi graduun ja “TÄ”:hän liittyviltä
ongelmilta.

Miksi MER213E:tä (Human Impact on the Northern Environment in a
Historical and Modern Context) ei järjestetä (ainakaan tänä vuonna)?
-Eltto Parvo
“Resurssipula”-lähteeseen viitattiin (myös Forstihuudon toimesta) Web
of Science -hakukoneessa viime viikolla niin useasti, että se saavutti
supernovan massan ja muuttui mustaksi aukoksi. Entiteetin aine on tällä
hetkellä niin tiheää, että jokainen sitä lähestyvä joutuu valtavan gravitaatiokentän runtelemaksi ja kokee kaamean kuoleman vastasyntyneen
taivaankappaleen pinnalla. Tästä syystä en vastauksessani halua lähestyä
aihetta sen mahdollisesta todenperäisyydestä huolimatta vaan esitän vaihtoehtoisen metodin kurssin suorittamiseen.
Yksinkertaisin tapa omaksua tieto, joka kurssin peruuntumisen myötä
on Sinulta, Eltto, evätty, on luoda synteettisesti mikrouniversumi ja sinne
planeetta, jolla elämän on mahdollista kehittyä. Tämän planeetan evolutiivisia ensiaskeleita seuraamalla pääset helposti ja nopeasti jyvälle siitä,
millaisia kyseisen planeetan pohjoiset biomit ovat ja edelleen jonkin lajin
kehittäessä omaamme vastaavan korkeakulttuurin voit kätevästi vertailla
biomin tilaa kyseisen kulttuurin historiallisen ja esihistoriallisen ajanjakson välillä.
(Kuten lukijakuntamme varmasti tietää, otollisin kasvatusalusta tee-seitse -mikrouniversumille on foliolaatikko. Haluan myös muistuttaa, että
vastoin yleistä käsitystä katalysaattorina toimiva likainen kahvikuppi on
mahdollista korvata pienellä radioaktiivisella kivellä.)

Miksi kertsillä ei ole taaskaan kahvia? -kyllästynyt
Huoli pois, rakas Kyllästynyt! Asia on niin, että chileläinen kahviplantaasi,
jonka tuotantolaitoksen lattialta kertsin kahvi normaalisti lakaistaan, on
ottanut käyttöönsä uudenlaisen koejärjestelyn jonka seurauksena kahvi on
väliaikaisesti poissa mutta palannee juomalistoillemme jälleen pian! Jokin
aika sitten nimittäin havaittiin, että Coffea liberican jauhettu runko kelpaa
suomalaisille ja erityisesti metsäopiskelijoille vallan hyvin kahvinporoiksi,
ja sitä tuottamalla saadaan kahvin kaupalle huomattavasti parempi kate
kuin kasvattamalla pelkkiä kahvimarjoja. Tällä hetkellä koejärjestely etenee niin, että kahvintuottajat pyrkivät maksimoimaan puuaineen kasvun
jättäen itse kahvipapujen tuottamisen vähemmälle huomiolle; sopivan
kiertoajan löytäminen vuotuisen läpimitankasvun maksimoimiseksi vaatii
pitkäaikaista kokeellista tutkimusta ja heuristista iterointia. Sillä aikaa,
kun odottelemme kahvipuusta valmistettujen kahvinporojen palaamista
markkinoille ja kertsille, voimmekin siis hyödyntää paikallisen pitkälle
edistyneen optimoinnin hedelmiä ja keittää kahvimme kotimaisesta
sahanpurusta.
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Forstin puuhanurkka
Jouluisessa puuhanurkassa opetamme forstit käyttämään kädentaitojaan! Eli
kerromme, kuinka arkisistakin esineistä voi loihtia mieltäylentävän hienoja opiskelijankin budjetille sopivia JOULUKORISTEITA!
Budjettiystävällisiä hienoja joulukoristeita
varten tarvitset
-lankaa
-teippiä
-paperia (esim luentolehtiöt käy hyvin)
-käpyjä
-jallupulloja (kaiken kokoiset kelpaa)

-sanomalehteä (esim Kirkko ja Kaupunki
on loistava - kerrankin lehdelle löytyy jotain
muuta käyttöä, kuin biojätepussin kosteuden
sidonta)

Ohje 1: Paperi
1. Leikkaa paperista noin 1cm paksuja
suikaleita
T2. eippaa paperisuikaleet ympyröiksi, jotka
ovat toisissaan kiinni muodostaen ketjun.
Valmis!
VINKKI: Paperisuikaleympyröihin saa lisähupia, jos niihin kirjoittelee ‘’hauskoja’’ viestejä.
Ohje 2: Käpy
1. Ota käpyä ja lankaa
2. Sido lanka käpyyn ja tee langasta silmukka.
Valmis.
VINKKI: Jos jaksat, kävyn voi vielä maalata
jollain hienolla värillä.
Ohje 3: Sanomalehdet
1. Taittele sanomalehti pieneksi
2. Leikkaa taitoskohtiin saksilla aukkoja
3. Avaa taitokset, hieno lumihiutale on valmis!
VINKKI: Lumihiutaleita voi toki tehdä tavallisestakin paperista, mutta käyttämällä sanomalehteä säästät luontoa, sekä saat aidomman
kaupunkilaisen ‘’valmiiksi pakokaasuttuneen’’
lumihiutaleen!

Riemuisaa Joulua
toivottaa koko
Forstihuudon väki!
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Ohje 4: Jallupullo
1. Juo jallupullo tyhjäksi
2. Irrota jallupullon korkki ja tökkää se oksaan
3. Sido lanka jallupullon kaulan ympärille.
Kuusen koriste on valmis ripustettavaksi!
VINKKI: Jallupullolla voi myös korvata kuusen latvatähden!
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JAHTIVOUTI

JAHTIVOUTI

PIENI AJOMIES
Olipa kerran kiltti suloinen pieni fuksityttö,
josta kaikki pitivät. Erityisen paljon häntä
rakasti eräs vanha forsti, Ampuja nimeltään,
joka oli kutonut tytölle oranssin liivin ja pipon.
Tyttö käytti niitä aina, ja sen vuoksi kaikki
kutsuivatkin häntä Pieneksi Ajomieheksi.
Eräänä aamuna ajoketjun johtaja kutsui
Ajomiehen luokseen Hyytiälän hirvijahtiin
ja sanoi: ”Ampuja on hyvin sairas. Ota tästä
koskenkorvaa ja jaloviinaa ja vie ne hänelle
passiin, jotta hän tervehtyisi, mutta muista,
ettet saa poiketa ajolinjalta ja jäädä ajoketjusta
jälkeen, sillä metsä on hyvin vaarallinen!”
Ajomies lupasi, ettei hän poikkeaisi ajolinjalta
ja ajoketjun johtaja pakkasi koskenkorvan
ja jaloviinan Ajomiehen pieneen pajukoriin.
Pieni Ajomies puki päälle oranssin liivinsä,
nosti korin käsivarrelleen ja lähti kohti Ampujan passia.
Ampujan passi oli ihan tutulla paikalla.
Ajolinja kuitenkin kulki synkän Susimäen
aarnialueen läpi. Ajo taittui joutuisasti, aurinko
paistoi oksien välistä, ajomiesten kalisuttimet
kaikuivat metsässä mutta Pieni Ajomies huomaamattaan eksyi ajolinjalta. Äkkiä metsästä
astui suuri viinalta haiseva ja sammaltava
Jahtivouti.
– Hyvää päivvää, pieni Ajjomiäs, minne
mmmatka? Jahtivouti kysyi takellellen. 
– Hyvää päivää! Olen viemässä koskenkorvaa ja jaloviinaa krapulaa potevalle Ampujalle,
jotta hän vahvistuisi ja tervehtyisi, Ajomies
vastasi.
Ajomies ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt Jahtivoutia yhtä humalassa, joten häntä
ei pelottanut. Jahtivouti taas oli hyvin, hyvin
vihainen, sillä Ajomies oli eksynyt linjaltaan ja
viina oli loppunut edellisenä iltana kesken. ”Jos
nyt toimin ovelasti, saan syödä sekä passissaan
nukkuvan Ampujan että Ajomiehen”, ajatteli
Jahtivouti, ja lipoi kieltään.
– Ampuja ilahtuu varmasti, kun hän saa
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koskenkorvaa ja jaloviinaa, mutta eikö hän
ilahtuisi vielä enemmän, jos tekisit hänelle
virkistävän Mojiton? Katsohan: täältä repustani löytyy soodavettä, rommia ja limemehua,
Jahtivouti sanoi. Pian Ajomies olikin jo unohtanut ajoketjun johtajan varoitukset ja syventyi
drinkin valmistuksen saloihin. Jahtivouti sen
sijaan kompuroi suoraan nukkuvan Ampujan
passiin.
– Minä täällä, Pieni Ajomies, toin sinulle
koskenkorvaa ja jaloviinaa, jotta vahvistuisit ja
tulisit terveeksi, kimitti Jahtivouti Ajomieheksi
tekeytyen. 
– Voi ristus mikä darra, tokaisi itseään
keräilevä Ampuja kun Jahtivouti jo loikkikin
suoraan Ampujan passiin ja syödä hotkaisi
Ampujan suihinsa. Sitten se pukeutui Ampujan oranssiin lippalakkiin ja punaoranssiin
metsätakkiin ja kävi mättähälle nukkumaan ja
odottamaan Ajomiestä.
Sillä välin Pieni Ajomies oli saanut Mojiton
valmiiksi. Hän huomasi, että aurinko oli jo
korkealla, joten hän kiireen vilkkaa palasi ajolinjalle ja nosti korin käsivarrelleen. Ajomies
kiirehti juoksujalkaa Ampujan passiin pitäen
ääntä kalistimellaan.
– Kuka siellä? huusi Ampujan pehmeää ääntä
matkiva Jahtivouti.
– Minä täällä, pieni Ajomies, toin sinulle
koskenkorvaa ja jaloviinaa, jotta vahvistuisit ja
tulisit terveeksi, vastasi Ajomies. 
– Tule tänne viereeni, Jahtivouti kehotti.
Ajomies laski korin ja Mojiton kivelle, asettuen Ampujan viereen mättäälle makaamaan.
Ampuja näytti vain kovin oudolta.
– Miksi sinä haiset noin pahalta? Ajomies
kysyi.
– Enhän minä haise pahalta, vastasi
Jahtivouti.
– Miksi sinulla on noin punaiset silmät?
Ajomies kysyi.
– No eikä ole, kivahti Jahtivouti.

– Entä miksi katsot niillä minua noin
oudosti? Ajomies kysyi.
– Koska aion syödä sinut krapulaevääkseni,
Jahtivouti huudahti, syödä hotkaisi Ajomiehen
yhtenä suupalana ja kävi kylläisenä nukkumaan pahaa oloaan pois.
Viereisessä passissa istunut Metsäaseman
johtaja kuuli Jahtivoudin kuorsauksen ja mietti
huolestuneena, mikä vanhaa Ampujaa vaivasi, kun hän noin kovasti kuorsasi ja haisikin naapuripassiin saakka. Hän huudahti ho
hoi, mutta kukaan ei vastannut eikä passissa
näkynyt oranssia ukkoa. Metsäaseman johtaja
saapui Ampujan passiin ja löysi syvässä unessa
kuorsaavan Jahtivoudin.
Metsäaseman johtaja arvasi heti, mitä oli
tapahtunut. Hän otti vyöltään puukon ja leikkasi Jahtivoudin vatsan auki, ja voi ihmettä!

Ajomies ja Ampuja kömpivät esiin Jahtivoudin
vatsasta vahingoittumattomina! He suutelivat
kiitollisena toisiaan sekä Metsäaseman johtajaa. Sillä välin, kun Ampuja nautti vahvistavaa
koskenkorvaa ja jaloviinaa, Metsäaseman
johtaja ja Ajomies täyttivät Jahtivoudin vatsan
80 prosenttisella Vergillä, ompelivat sen kiinni
ja veivät Jahtivoudin takaisin metsään.
Siitä päivästä lähtien Jahtivouti ei koskaan enää vaaninut pieniä fukseja ajolinjalla.
Ampuja selvisi krapulastaan ja tuli melkein
terveeksi, ja pieni Ajomies kuunteli siitä lähtien
ajoketjun johtajan ohjeet, eikä enää koskaan
poikennut ajolinjalta tekemään Mojitoja.
Sen pituinen se.

Kuin kaksi Marjaa

R2D2

Kallion kirkko
Jouluhuuto 2016
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TIEDOTTAJA TIEDOTTAA
Heipähei ja hauskaa alkanutta joulukuuta! Vuosi vetelee viimeisiään samoin kuin meitsin ura tiedottajana. Tässä joulukuinen
tapahtumakattaus:
1.12.
3.12.
7.12.
8.12.
8.12.
9.12.
13.12.

MYO:n hallituksen meet&greet eli kyselytuokio
Viikin pikkujoulut
Pöyry ekskursio
MYO:n vaalikokous
Pikkutuhmat Pikkujoulut
VITRIS syyskokous ja pikkujoulut
MMYL pikkujoulusählyjen finaali

Eipä sitten muuta kuin tsempit loppulukukauteen, hyvää joululomaa, kiitos kuluneesta vuodesta ja hauskaa uutta sellaista! Toivottavasti
se on yhtä tapahtumantäyteinen kuin tämä
kulunut, tai ehkä vieläkin täyteisempi!
Tiedottajanne,
Ella

Kuva: Satu Elomaa
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