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Kansikuva
Hilla Laakkonen (H16, K109)

LÄMPIMÄT KIITOKSET lehden tukijoille ja kirjoit-
tajille, jotka mahdollistivat julkaisun valmis-
tumisen! 

Metsäylioppilas on Metsäylioppilaat ry:n 
vuosittain julkaisema Forsihuuto-lehden 
erikoisnumero. 
JULKAISIJA Metsäylioppilaat ry, 
Metsätieteiden talo (Latokartanonkaari 7), 
PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, metsayliop-
pilaat@helsinki.fi 
PAINOS 300 kpl 
PAINOPAIKKA Kirjapaino Pieksänprint Oy

PÄÄTOIMITTAJA Sini Salko (H15, K107)
MUU TOIMITUSKUNTA Anni Kettunen (H15, K107), 
Tarja Anttila (H17, K109), Elli-Noora Kamppuri 
(H16, K108), Tiia Kuronen (H17, K109), Helinä 
Poutamo (H12, K104),  Hiljahenna Tomminen 
(H16, K108) Meri Tuomainen (H16, K108)
TAITTO Otto Saikkonen (H16, K108), Sini Salko 
(H15, K107) ja Johanna Tuviala (H15, K107) 

Kirjailija Terry Pratchett aikoinaan 
loihe lausumaan, että pahinta mitä 
ihmiselle voi toivoa on hänen saa-
van elää kiintoisia aikoja. Kulu-
neen vuoden aikana miete on tullut 

lähelle aivan uudella tavalla. 
Maailmalla tapahtuu paljon, ja relevantin ja 

todenmukaisen tiedon poimiminen informaa-
tiovirrasta on hidasta ja turhauttavaa. Maail-
manpolitiikan heilahdukset ovat aistittavissa 
Suomessakin, eri tavalla kuin ennen. Säätilassa 
tapahtuu vähemmän: talvi ja kesä olivat yhtä 
viileää suhjua. Onneksi tämän vuoden ruska on 
kuitenkin paras pitkiin aikoihin!

Toisinaan uutisissa kuulee positiivisiakin 
asioita, ja ympäristön hyväksi tehdään lupaa-
vaa ja merkityksellistä työtä sekä täällä että 
muualla. Yliopistolla Iso Pyörä on vihdoin pyö-
rähtänyt, ja allekirjoittaneen tavoin harva tietää 
vieläkään, mitä se käytännön tasolla merkitsee. 

Viime kesänä löysin töiden lomassa paljon 
aikaa perehtyä globaaleihin epäkohtiin ympä-
ristöasioissa sekä tuoreimpiin kansainvälisiin 

selkkauksiin. Uutiset ja anekdootit maalasivat 
synkkää kuvaa tulevaisuudesta.

Helsinkiin palatessa huomasin ilmapiirissä 
kuitenkin eron: opiskelutoverit, ystävät omalta 
ja muilta kursseilta, olivat kaikki täällä; jokai-
nen oli valmis jakamaan tunteensa ja ajatuk-
sensa kaikesta tapahtuvasta. 

Eikä maailman kaoottisuus enää tuntunut-
kaan niin pahalta. 

Yliopisto on muuttunut paljon siitä, kun 
tänne ensimmäisen kerran astelin. Paljon on 
kuitenkin myös sellaista, mikä ei sadassakaan 
vuodessa ole muuttunut. Me forstit raken-
namme edelleen kurssitöitä Hyytiälän tiluk-
sille ja luomme edelleen kansainvälisiä suhteita 
muihin yliopistoihin; me rakennamme edelleen 
omaa pientä osaamme maailmasta. Niin kauan 
kuin meillä on lämmin, osaava, ja ryhtyvä 
yhteisömme, ei haittaa, vaikka joutuisimmekin 
elämään kiintoisia aikoja.  ✴

Sini Salko 
Päätoimittaja 2017

KIINTOISIA AIKOJAPÄÄKIRJOITUS

Metsäylioppilaan 2017 toimitus vasemmalta oikealle: Tiia Kuronen, Helinä Poutamo, Otto Saikko-
nen, Meri Tuomainen, Sini Salko, Elli-Noora Kamppuri ja Hiljahenna Tomminen. 
Kuvasta puuttuvat:  Anni Kettunen, Tarja Anttila ja Johanna Tuviala.
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Kulunut vuosi on ollut vauhdikas, ja 
vaikka tätä kirjoittaessani eletään 
vasta alkusyksyä, on kalenterini jo 
nyt täynnä pitkälle talveen asti.

Keväällä ainejärjestöllemme eni-
ten työtä aiheutti Metsäylioppilaat Ry:n 108. 
vuosijuhla, jota juhlimme onnistuneesti maa-
liskuun puolivälissä. En voi kuin tuntea suurta 
ylpeyttä siitä, miten hienot juhlat saimme 
yhdessä tekemällä aikaan! Kesällä metsäyliop-
pilaat saapuivat työ- ja harjoittelupaikoistaan 
ympäri Suomen tapaamaan toisiaan forstien 
toiseksi kodiksikin kutsutulle Hyytiälän met-
säasemalle kesäjuhlien merkeissä. Hydessä 
kesäänsä viettänyt kurssi 109 oli järjestänyt hie-
not juhlat, ja ikävä loistavia kanssaopiskelijoita 
kohtaan helpotti edes hetkeksi.

Syksyllä Viikkiin saapui jälleen joukko uusia 
innokkaita metsäylioppilaita, järjestyksessä jo 
110. kurssi. Vuodet vierivät eteenpäin, mutta 
yhä toinen toistaan hienommat tyypit saapuvat 
täydentämään kaikenkirjavaa ja sitäkin mahta-
vampaa forstijoukkoa. Uudet fuksit nimitetään 
tänäkin vuonna forsteiksi perinteikkäillä Hirvi- 
ja taimijuhlilla, olkoon Tapio siis suosiollinen, 
että saalista saadaan syksyn jahdeista soppa-ai-
neiksi asti. Ja jottei koko syksy olisi pelkkää juh-
limista, on tiedossa lisäksi erilaisia työelämä- ja 
rekrytointitapahtumia, ekskursioita alamme 
yrityksiin sekä tietenkin ahkeraa opiskelua kai-
ken muun ohessa.

Metsäylioppilaat ovat kuluvana vuonna kun-
nostautuneet myös kansainvälisyyden suh-
teen, kun kaikki alakerhomme suuntasivat 
ulkomaille ekskursioiden muodossa: Metsä- ja 
puuteknologiakerho Ruotsiin, MyFor eli kan-
sainvälisyydestä kiinnostuneiden kerho Italiaan 
ja Puukaupallinen kerho Kanadaan. Lisäksi 
olemme lähettäneet edustajia IFSAn (The Inter-
national Forestry Students' Association) tapah-
tumiin ja olemme mukana järjestämässä heidän 

Interim 2017–2018 tapaamistaan Ivalossa tule-
van vuoden alussa.

Viime syksynä mietin aina loppumetreille 
asti hallituksen puheenjohtajaksi lähtemistä; 
osaisinko, pystyisinkö, ja ennen kaikkea uskal-
taisinko? Nyt kun tätä kirjoittaessani mietin 
kulunutta vuotta ja kaikkea sitä, mitä olemme 
yhdessä hallituksena saaneet aikaan, en voisi 
olla tyytyväisempi päätökseen lähteä tähän 
haastavaan mutta sitäkin opettavaisempaan 
pestiin. Monen jo valmistuneenkin huulilla 
kulkeva metsäläisyys on vuoden aikana taannut 
sen ettei pulaan jäämistä ole tarvinnut pelätä; 
Viikistä on löytynyt auttavia käsiä aina jos sel-
laisille on ollut tarve. Hallituskauteni tärkein 
oppi lieneekin se, että aion jatkossakin muistaa 
kuinka loistavia ja osaavia ihmisiä ympäriltäni 
löytyy, kiitos!

Kiitos, että olette kaikki osaltanne tätä metsä-
läisyyttä; metsäläishenkeä, luomassa.  ✴

Ylpeästi metsäläinen, forsti:
Hiljahenna Tomminen 
Metsäylioppilaat ry:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

Kuva: Niina Villman.

Vuodenvaihteessa monien uusien 
lupausten ohessa syntyi yksi 
ammattiliitto, Loimu ry. Luon-
non-, ympäristö- ja metsätieteili-
jöiden liitto Loimu ry on jatkanut 

vuoden 2017 alusta vahvan jalansijan luoneiden 
ammattiliittojen jäljissä, kuitenkin omaa pol-
kuaan seuraten.

Loimu on laittanut jo pyörät pyörimään, ja 
lähes jokaisella luonnon-, ympäristö- tai met-
sätieteitä opettavan yliopiston kampuksella 
on oma Loimun paikallisyhdistys. Loimu ry:n
15 000 jäsenestä 20 % eli noin 3000 henkilöä 
on opiskelijoita. Paikallisyhdistyksen tehtä-
vänä on olla lähellä opiskelijaa operatiivisen 
tason työssä, tuomassa työelämätietoutta ja 
-taitoja sekä järjestämässä vapaa-ajantoimin-
taa. Meillä tuo yhdistys, Loimun opiskelijat 
– Viikki, kerää ylpeänä yhteen meidän metsä-
tieteilijöiden lisäksi maatalous-metsätieteelli-
sen tiedekunnan tulevat 
ympäristöalan ammatti-
laiset että bio-ympäristö-
tieteellisen tiedekunnan 
tieteentekijät. 

Me Loimun opiskelijat 
Viikissä luotamme poik-
kitieteellisyyden voi-
maan: yhdessä olemme 
vahvempia. Nyky-yh-
teiskunnassa varsin-
kaan tieteen saralla 
on turha lähteä erit-
telemään esimerkiksi 
biologiaa tai fysiikkaa 
metsätieteistä, sillä työ-
elämässä nämä tieteen-
alat kulkevat sulavasti 
käsi kädessä. Ollaan 

EI SAVUA ILMAN TULTA - 
TAI METSÄTIETEILIJÄÄ ILMAN LOIMUA

ennemmin toistemme tukena ja täydentäjinä! 
Yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön merkitystä 
haluamme LoVissa tuoda esille jo fuksiviikolta 
alkaen: olemme näkyvästi esillä uusille fuk-
seille erilaisissa tapahtumissa ja kertsikahveilla. 
Näin uusien opiskelijoiden on helppo hakea 
tukea työllisyyteen ja työllistymiseen liitty-
vissä kysymyksissä ilman korkeaa kynnystä jo 
opiskeluaikana.

Loimu ry:n valtuustovaaleissa huhti-touko-
kuussa 2017 valtuustoon valittiin kolme henki-
löä Metsänhoitajien vaaliliitosta, kaksi Metsän 
Loimusta sekä kolme edustajaa Loimun opiske-
lijat – vaaliliitosta. Näin ollen sekä metsäläiset 
että opiskelijat ovat hyvin edustettuina käyttä-
mässä liittomme korkeinta päätösvaltaa. Hyvä 
me!  ✴

Tiia Kuronen
Tiedottaja
Loimun opiskelijat - Viikki
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Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kurssityötä 
suunnitellessa idea onkin kaiken suunnitte-
lun äiti. Osa kursseista on saanut mahtiponti-
sia ideoita aivan omastakin takaa, osa on taas 
kuunnellut asemanjohtajan ehdotusta kunnos-
taa jokin vanha jo hieman retuperällä oleva osa 
Hyytiälää. Osa kurssien ideoista oli suorastaan 
niin mahtipontisia, ettei asemanjohtaja nii-
hin edes suostunut – kuten K108-kurssin idea 
Ihmiskatapultista tai K103:n ajatus kelluvasta 
saunalautasta. Inspiraationa kurssitöille toimi-
vat vanhojen kurssitöiden lisäksi mm. Kalja-
kellarin antimet, oma tahto luoda jotain suurta 
ja mahtavaa sekä perinteinen viime hetken 
paniikki.

Kurssien työt olivat:
• K100 (H2008) Kaatuneiden muistomerkin 

penkkien uusiminen
• K101 (H2009) Lentopallokentän viereinen 

valkoinen keinukatos
• K102 (H2010) Grillikatoksen läheinen 

kuntoilupaikka

KURSSITÖIDEN TAIKAA VIIMEISEN 
KYMMENEN VUODEN AJALTA

• K103 (H2011) Jalkapallokentän viereinen 
katsomo

• K104 (H2012) Kaljakellarin hyllyjen ja näy-
telmävaatevaraston uusiminen ja kunnostus

• K105 (H2013) Makkarakallion grillipaikan 
halkovaja

• K106 (H2014) Haapio/siipiruuhi -tyyppinen 
vene

• K107 (H2015) Siirrettävä lammasaitaus
• K108 (H2016) Frisbeegolfrata
• K109 (H2017) Grillikatoksen penkin uusimi-

nen ja lentopallokentän kunnostus

Vaikeuksien kautta voittoon
Kun takana on pitkä opiskeluntäyteinen päivä, 
ei iltainen kurssityön rakentaminen ole aina 
ruusuilla tanssimista, vaan mukaan mahtuu 
vaikka kuinka monta kommellusta. Kymme-
nen vuoden kurssitöistä työläimpänä pidetään 
K106:n Haapiota. Kurssi koversi halkaisijaltaan 
puolimetrisen haavanrungon ontoksi täysin 
käsityönä käyttäen pääosin veistokirveitä ja tel-
soja. Hankalaksi työn teki väsymyksen lisäksi 
Hyytiälästä löytyneet työkalut, jotka hajoilivat 
lähes koko ajan. Vahingoiltakaan ei vältytty, 
vaan haapio sai ennen valmistumistaan kir-
veenmentävän tuuletusaukon kylkeensä. Myös 
muilla kursseilla oli pienoisia ongelmia, jos ei 
rakentamisessa, niin joko työn jakamisessa 
tasaisesti kaikille tai työntekijöiden motivoi-
misessa työnjohtajan avuksi. K108:n frisbee-
golfradan kohtaloksi meinasi koitua kurssin 
taloudellinen tilanne, ja haastavinta olikin yli-
puhua asemanjohtaja maksamaan frisbeekorit.

Kaikkein suurin vihollinen kurssitöille tuntuu 
kuitenkin olevan aika. Vaikka työn suunnittelu 
ollaankin aloitettu jo ensimmäisinä päivinä, 
valmista tulee joko Hyden viimeisillä viikoilla 
tai vasta syksyllä pienen iskujoukon voimin. 
K100:n penkit saatiin asennettua kenttäkurs-
sin viimeisenä iltana vain minuutteja ennen 
Hyde-Gaalan alkua, ja K102:n kuntoilupaikkaa 
ei virallisesti avattu koskaan. Kuntoilupaikan 
viimeisetkin parannukset syksyn iskujoukolla 
jäivät unohtuneen jatkojohdon vuoksi teke-
mättä. Ainoastaan K107 onnistui saamaan 
työnsä päätökseen jo heinäkuun puolivälissä 
pystyen itsekin nauttimaan rakentamastaan 
lammasaitauksesta.

Tekoprosessia ei kuitenkaan tarvitse hävetä, 
mikäli lopputulos on onnistunut. Vaikeuksista, 
kiireestä ja kirosanoista huolimatta kurssit ovat 
olleet varsin tyytyväisiä aikaansaannoksiinsa. 
Kurssitöistä on ollut hyötyä myös tuleville opis-
kelijoille ja Hyytiälässä asioiville. 

Haapion neitsytmatka.

Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla →

K100-kurssin muistomerkin penkki.

Teksti: Meri Tuomainen
Kuvat: Miika Karppinen (H11, K103), 
Tomi Posti (H14, K106), Sini Salko

Jokainen Hyytiälässä käynyt muis-
taa ihailleensa miljöötä koristavia 
aiempien vuosien metsäylioppilai-
den kurssitöitä. Vuosi toisensa jäl-
keen forstit ovat ahkeroineet ja 
hikoilleet Hyden viimeisille päiville 
asti jättääkseen jälkipolville jotain 
muutakin kuin nimensä Impivaaran 
seinään. Osa kurssitöistä on jää-
nyt jo ajan jalkoihin unohtuneena, 
hävinneenä tai rikkoutuneena. Osa 
taas on kasvanut legendoiksi, kuten 
Makkarakallion grillipaikka ja sen 
läheisyydessä sijaitseva Panoma-
jana tunnettu hirsimökki sekä ran-
nan grillipaikan viereinen Kyläkeinu 
(tai tutummin Pirunkeinu). Näiden 
legendojen rakentamisesta on 
kulunut jo tovi jos toinenkin. Vaan 
mitä on syntynyt Hyytiälään vii-
meisen vuosikymmenen aikana, 
kurssien K100-K109 toimesta?

Wille-Matti Mononen ja isäntä Juho 
Penttilä työn touhussa K103:n katso-
mon kanssa.

K108:n "rakentamat" frisbeegolf-
korit.



K100: Muistomerkin penkeistä puut-
tuu edelleen kurssin puumerkki.

K101: Eräs pariskunta on vihitty 
avioon keinun katoksen alla.

K102: Kansan kesken Kuntoilu-
paikka tunnetaan ’’kusitukkeina’’.

K103: Katsomon perustukset valet-
tiin jo 21.6. Kuitenkin se saatiin 
valmiiksi vasta elokuussa, kent-
täkurssien viimeisellä viikolla.

K104: Suuri osa näytelmävaatevaras-
ton sisällöstä on kurssilaisten peruja 
tai hankittu Oriveden kirpputorilta.

K105: Halkovaja tunnetaan 
myös nimellä (P)imppilinna.

K105:n halkokatos. K101:n keinukatos.

Kysymyksiin kurssitöistä vastasivat

Ville Laamanen (H08, K100), Juho Kuukka 
ja Pentti Henttonen (H09, K101), Axel Röhr 
(H10, K102), Miika Karppinen ja Lauri Läh-
teenmäki (H11, K103), Juho Kotilainen (H12, 
K104), Holtti Hakonen (H13, K105), Juho Nis-
kala (H14, K105), Petri Salovaara ja Ella Val-
kama (H15, K107), Juhana Simula (H16, K108) 
ja Lauri Kirjalainen (H17, K106/K109).

K106: Neitsytmatkallaan Haa-
pio kaatui vain kahdesti – eikä 
kuitenkaan uponnut!

K107: Ensimmäiset aitauksessa 
asuneet lampaat olivat nimel-
tään Pinus, Picea ja Betula.

K108: Puuta käytettiin rakennus-
materiaalina ainoastaan info-
kylttiin. Muu rakennusmateriaali 
saatiin valmiina kaupasta.

K109: Nurmikon siirtämisestä vastaa-
van forstin ilonhuudot kuuluivat len-
topallokentältä grillikatokselle asti.

Kurssitöiden lisäksi monet kurssit 
ovat olleet rakennustalkoissa Kal-
len aution Kievarissa. Esimerkiksi 
K101 rakensi sinne riukuaidan.

Hauskoja yksityiskohtia kurssitöistä:

K103:n katsomo valmiina. K106 Haapion kimpussa.

K109:n uusittu grillin penkki.

Nykyään auringon paistaessa jokainen ryhmä-
työ hoituu K103:n katsomossa istuen, samoin 
kuin auringonotto ja kortinpeluu. K107:n lam-
masaitaus on pitänyt kurssien lampaat tallessa 
jo kolmen vuoden ajan. K100:n rakentamien 
penkkien ansiosta Kaatuneiden muistomerkillä 
voidaan järjestää edelleenkin erilaisia tapahtu-
mia. SMEARin tutkijoidenkin on nähty pelaa-
van K108:n frisbeegolfradalla. Makkarakallion 
halkopinot pysyvät kuivina K105:n halkoka-
toksessa. Grillikatoksella voidaan viettää iltaa 
jatkossakin – kiitos K109:n uuden penkin. Iltaa 
voidaan istua sateella myös K101:n keinukatok-
sella. K104:n ansiosta kurssien hiukopala pysyy 
hyvässä järjestyksessä kaljakellarissa ja keskiviik-
kobileisiin löytyy päällepantavaa näytelmävaa-
tevarastosta. Jokainen halukas voi kokea, miltä 
tuntuu työntää K106:n aitoa haapiota vesille. 
Ja K102:n kuntoilupaikan ansiosta grillillä iltaa 
istuva tietää, minne suunnata treenailemaan tai 
rakkoaan tyhjentämään. Mikä tärkeintä – kurs-
sityöt jättävät kurssista jälkensä Hyytiälään vielä 
monen vuoden ajaksi. ✴
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KARJALASTA TUODUN PANSSARIESTEKIVEN 
PALJASTUSJUHLA HYYTIÄLÄSSÄ 11.9.

Hyytiälä-kivi.

Teksti: Hiljahenna Tomminen
Kuva: Aleksi Rantanen (H12, K104)

Metsäylioppilaat saivat kunnian olla mukana 
satavuotiaan Suomen sekä metsäylioppilas- ja 
metsänhoitaja-sotaveteraanien ja -lottien kun-
niaksi järjestetyssä Hyytiälä-panssariestekiven 
paljastustilaisuudessa syyskuun alussa. Kun 
sain soiton, jossa kysyttiin, lähtisivätkö metsäy-
lioppilaat mukaan tilaisuuteen, vastasin epäröi-
mättä ja kalenteria tutkimatta kyllä. Jos meillä 
on mahdollisuus kunnioittaa sotiemme sanka-
reita, tulee se minusta käyttää; niin suuren ja 
arvokkaan työn ovat he rakkaan maamme kun-
niaksi tehneet.

Vuoden 1939 kesällä Hyytiälässä oli kaksi 
kuudenkymmenen metsäylioppilaan kenttä-
kurssia. Näiden kurssien välillä metsänhoitaja 

Martti Tertti vei molemmat kurssit linnoitus-
töihin Karjalan Kannakselle: Yhteensä met-
säylioppilaat rakensivat seitsemän kilometrin 
matkan neljärivistä panssarivaunuestettä kah-
den viikon aikana. Kalle Putkisto, josta tuli 
myöhemmin metsäteknologian professori, kai-
versi kiveen sanan ”Hyytiälä”. Nyt tuo sama kivi 
on tuotu Pasurinkankaalta Karjalan kannak-
selta Hyytiälään, Pilvilinnan terassin viereen.

Siellä sitä voi käydä tulevaisuudessakin ihai-
lemassa, sillä kiven Suomeen tuoneet Teollisuu-
den Metsänhoitajat lahjoittivat kiven Hyytiälän 
metsäasemalle kunnianosoitukseksi ja muisto-
kiveksi sodissa kaatuneille metsänhoitajille ja 
metsäylioppilaille. Kun katsot tuota kiveä, suo 
muutama ajatus niille jotka uhrasivat paljon, 
että saisimme tänä vuonna juhlia 100-vuotiasta 
Suomeamme. Kiitos.  ✴

Tähtiasiakas on Stora Enson asiakasohjelma metsänomistajille. 
Mukaan pääset jo ensimmäisellä puukaupalla, ilman erillisiä 
jäsenyyksiä tai kumppanisopimuksia. Tähtiasiakkaana saat 
käyttöösi kaikki metsänhoito- ja puukauppapalvelumme. 
Aktiivinen asiakas palkitaan bonuksilla ja alennuksilla.

Elämässä mukana – Stora Enso

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.fi
www.facebook.com/StoraEnsoMetsa

Jo ensimmäisellä  
puukaupalla  
Tähtiasiakkaaksi
Hoidan metsääni yhdessä Stora 
Enson metsäasiantuntijan ja am-
mattilaisten kanssa. He palvelevat  
ammattitaidolla, olipa sitten kyse 
hakkuista tai metsänhoidosta. Asiat 
hoituvat helposti ja työt hoidetaan 
jämptisti – juuri niin kuin on sovittu.
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FUKSIFIILIKSIÄ

Ukko Koivulalle, 20, Humppila, metsätieteet 
olivat päivänselvä vaihtoehto. – Mikään muu 
ala ei ole kiinnostanut 15-vuotiaasta. 

Kaikille valinta ei kuitenkaan tullut yhtä 
luonnostaan, vaan takana oli pohdintaa ja 
yllättäviäkin käänteitä.

- Olen aina ollut kiinnostunut luonnosta 
ja metsistä, mutten kuitenkaan tiennyt mitä 
haluaisin tehdä. Sattumalta isäni ehdotti met-
sänhoitajaksi ryhtymistä, ja siitä ajatus sitten 
lähti, Saija Papunen, 19, Parkano, kertoo.

- Metsätieteet alkoivat kiinnostaa perheen 
tilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, Maria 
Nyström, 35, Porvoo, avaa taustojaan. 

– Kävin Metsäkeskuksen kurssin metsänomis-
tamisesta, ja siellä sai laajasti tietoutta metsistä. 
Siellä syntyi kiinnostus metsäalan opintoihin.

Uusilla fukseilla on yhtenevät tavoitteet 
tulevalle vuodelle.

- Haluaisin olla mukana luomassa ja pitä-
mässä yllä ryhmähenkeä, Papunen sanoo. 

Koivula myötäilee. 
–  Onhan täällä sen yhteisöllisyyden aistinut, ja 
haluaisi päästä vielä tutustumaan lisää ihmisiin.

Teksti: Tiia Kuronen 
Kuvat: Tiia Kuronen (H17, K-109), Riina Karvonen (K-110) ja Mikko Veistola (H17, K-109)

Metsäylioppilaiden tiukka yhteisöllisyys on 
tullut huomattua jo ensimmäisellä viikolla.

- Vanhemmat opiskelijat ovat aivan loistavia! 
Kaikki ovat todella mukavia, ja apua on saanut 
myös muilta kuin tuutoreilta. Tyhmiä kysy-
myksiäkin on, mutta ne uskaltaa esittää ääneen, 
Koivula naurahtaa.

- Fiilis orientoivan jälkeen on todellakin 
innokas: porukka vaikuttaa aivan mahtavalta 
ja yhteishenki muodostui äkkiä. Vähän pelotti, 
miten pääsee porukkaan mukaan, mutta sekin 
osoittautui aiheettomaksi, Nyström hymyilee.

Suomen täyttäessä kunnioitettavat 100 vuotta ovat Metsäylioppilaiden vuosi-
kurssitkin pyörähtäneet uusille kymmenille. Tänä syksynä fuksikurssin taakan 
niskaansa saa järjestysluvultaan kurssi numero 110. 
Opintonsa metsätieteiden parissa Helsingin yliopistossa aloitti jälleen noin 50 
tainta, tulevaa forstia ja tulevaisuuden metsänhoitajaa. 

Omalta osaltaan fuksit toivovat tuovansa 
metsäläisyhteisöön lisää viisasta kahvipöytä-
puhetta, avoimuutta, sosiaalisuutta, verkos-
toja ja oman K110-henkensä. Entä terveisiä 
alumneille?

- Kyllä nää uudet fuksit pitää tason täällä yllä, 
Koivula vakuuttaa nauraen.  ✴
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MONIKULTTUURINEN, 
KANSAINVÄLINEN METSÄ

Tavallisen myolaisen korviin 
lyhenne IFSA, International 
Forestry Students' Association, 
ei sano paljon mitään. Silmät-
kin ovat jo niin tottuneet kertsin 
kaaokseen, etteivät ne pysähdy 
edes millisekunniksi vuosia sitten 
päivitetyn IFSA-infoseinän posti-
kortissa keimailevaan bulgaria-
laiskaunottareen hiekkarannalla. 
Myo maksaa satasen vuodessa 
IFSAn tarjoamista mahdollisuuk-
sista, joista näkyvin on tämä 
pölyttynyt silmäkarkki. Harva 
tietää, että IFSA on suurenmoinen 
mahdollisuus tuoda nuorten ääni 
esiin kansainvälisessä metsäpoli-
tiikassa, verkostoitua metsäalalla 
maailmanlaajuisesti ja saada kul-
lanarvoista järjestökokemusta.

Kansainvälistä metsäpolitiikkaa sää-
detään monen kanavan kautta, muu-
tamia mainitakseni: Convention on 
Biological Diversity (CBD), United 
Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), United Nations 
Forum on Forests (UNFF) ja Forest Europe. 
IFSAlla on kaikkiin näihin kanaviin vahva 
side: jokaiseen vuosikokoukseen ja -foorumiin 
järjestetään IFSA-delegaatio. Delegaation teh-
tävä on vasaroida kansainvälisten vaikuttajien 
päähän, että me nuoret olemme oikeasti fiksua 
porukkaa ja mielipiteillämme sekä teoillamme 
on väliä. Samalla saamme seurata aitiopaikalta, 
mikä valtava häsellys kansainvälinen politiikka 
onkaan.

Jos politiikka on mielestäsi liian kuivaa, niin 
ehkä huomasit sanassa ”verkostoituminen” pii-
levän kostean takavivahteen? IFSAn jäsenet, siis 
metsäopiskelijajärjestöt, järjestävät toisilleen 
kaikenlaisia aluetapaamisia, perinteisiä metsä-
kisoja sekä sen kaikista suurimman ja hienoim-
man, Symposiumin. Symposiumia laajemmalle 
ei sosiaalista verkkoaan voi heittääkään, sillä 
tapahtumaan kutsutaan metsäopiskelijoita 
kaikkialta maailmasta. Symposium järjestetään 
joka vuosi eri maassa, ensi vuonna Meksikossa. 
Paikallinen järjestäjäorganisaatio esittelee kah-
den viikon ajan valtionsa metsiä, metsätaloutta, 
metsätiedettä ja (metsä)kulttuuria. Jokaisen 
IFSA-tapahtuman kohokohta on tietenkin 
International Evening, jossa osallistujat esittele-
vät oman maansa kulinaarisia elämyksiä. Oletko 

koskaan maistanut palavaa mozart-kuulaa, 
tanskalaista freske fishke schnapsia, kiinalaista 
satavuotista munaa tai latvialaista majavana-
nusviinaa? Minä olen. Kaikki maut ovat vielä-
kin suussani, eikä edes jallu auta enää.

IFSA siis tarjoaa mahdollisuuksia osallistua 
kansainväliseen politiikkaan ja maailmanlaa-
juiseen verkostoitumiseen. Näin iso järjestö 
ei tietenkään pyöri itsestään, vaan perustuu 
vapaaehtoiseen järjestötyöhön. IFSA koostuu 
useista hallinnollisista elimistä, joissa tarvi-
taan monipuolisesti erilaisia taitajia. IFSAlla 
on myös monia kumppaniorganisaatioita, joi-
den kumppanuutta ylläpitää yhteyshenkilö. 
Varmasti tutuimpia näistä järjestöistä ovat 
FAO (Food and Agriculture Organization) ja 
EFI (European Forestry Institute). Mutta entäs 
IUFRO, CIFOR, ITTO, tai CFA? IFSAn jäse-
nenä opiskelijalla on mahdollisuus loikata tun-
kemaan kenkää näiden järjestöjen oven väliin. 
Jos Helsinki ei riitä, niin Wien, Rooma ja Bonn 
kutsuvat! IFSAn sisäisiin tehtäviin ja yhteys-
henkilöiksi järjestetään avoin haku joka vuosi, 
ja jokainen IFSAn jäsen voi hakea itselleen 
sopivaa tehtävää. Suurin osa paikoista täytetään 
Symposiumin aikana.

Itse olen jo seitsemästä tapahtumasta ja 
yhdestä työnimikkeestä selviytynyt, paatu-
nut IFSA-veteraani. Torakat, tuntien mittaiset 
bussimatkat, kylmät, lorottavat suihkut, lyhyet 
yöunet, aamuinen päänsärky, äärettömän 
pienet kahvikupit, mitä oudoimmat ruoat ja 

Suomen IFSA:n iskuryhmä Hoverlalla, Ukrainan 
korkeimmalla huipulla.

Ääntenlaskentaa vuosikokouksessa.
Teksti ja kuvat: Helinä Poutamo

Juttu jatkuu seuraavalla aukeamalla →
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kyseenalaiset juomat tuntuvat häviävän pieniltä 
epämukavuuksilta niihin uskomattomiin mai-
semiin, upeisiin kaupunkeihin, herkullisiin tar-
joiluihin, ihaniin ihmisiin, unohtumattomiin 
keskusteluihin ja spontaaneihin seikkailuihin 
verrattuna, mitä olen saanut kokea. Käsitykseni 
Suomen metsätaloudesta on saanut monia ver-
tailukohteita maailmalta. Niin, ja joskus siihen 

suureen sosiaaliseen verkkoon voi tarttua isom-
pikin kala.

Tällä hetkellä kamppailen yhtenä seitsemästä 
IFSAn hallituksen jäsenestä byrokratiaa ja 
yleistä passiivisuutta vastaan. Haluan mahdol-
listaa kokemani tilaisuudet ja elämykset muil-
lekin metsäopiskelijoille. Ottakaa tilaisuudesta 
kiinni ja avartakaa maailmaanne!  ✴

Toisen bussin jäätyä liian painon takia tievalvontaan pidimme hauskaa moottoritien varrella.

 

MYO ostaa käytettyjä forstiliivejä! Hyväkuntoiset ja puhtaat liivit 
voi myydä MYO:lle 20 euron kappalehintaan.  

Yhteydenotot: metsaylioppilaat@helsinki.fi 
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TUTKIJA, JOHTAJA JA PITKÄN LINJAN 
METSÄMIES ANTTI UOTILA

Teksti & kuvat: Sini Salko

Hyytiälän metsäaseman johtajana vuodesta 
1990 toimineen Antti Uotilan (H79, K71) nimi 
on harvalle vieras. Antti on tutkija ja metsä-
patologi, joka tunnetaan hyvin paitsi työstään 
Hyytiälässä, myös hirvimetsältä. Hän on todis-
tanut metsäaseman elämää ja menoa neljällä 
eri vuosikymmenellä; vaikka opiskelijakulttuuri 
ja opiskelu asemalla ovat tänä aikana muuttu-
neet paljon, olennaisimmat oppisisällöt ja mil-
jöö ovat säilyneet pohjimmiltaan samana.

Vuonna 1958 syntynyt Antti on kotoisin Ori-
veden Uotilasta, jonka Tampereelta Hyytiälään 
kulkeva ohittaa kaupungin keskustan tuntu-
massa. Antti perehtyi metsäalaan lukioaikoina 
taimikonhoitotöiden kautta ja aloitti metsän-
hoitajan opinnot Helsingin yliopistossa vuonna 
1978. Hän keskittyi opinnoissaan metsätuho-
jen tutkimiseen: metsäpatologia oli tuolloin 
virallisesti osa maataloustieteiden kasvipato-
logian oppiainetta, jonka professorina toimi 
Eeva Tapio. Hyytiälässä opiskeltiin kaksi kesää, 
joista toisena Antti jätti metsänarvioimistieteen 
ja metsäteknologian käymättä painottaessaan 
ekologian ja patologian opintoja. Puiden ekofy-
siologiaa tutkittiin Hyytiälässä professori Pertti 
Harin johdolla runsaasti jo tuolloin, mutta 
lisäksi suot olivat keskeinen aihe Hyytiälässä. 
Lähialueiden soita käsiteltiin 80-luvulla laajasti 
ja käsittelyjen metsätalousvaikutuksia tutkittiin 
professori Leo Heikuraisen johdolla. 

Antti teki pro gradu -tutkielmansa Metsän-
tutkimuslaitokselle. Versosurmakan (Grem-
meniella abietina) patogeenisyyden vaihtelua 

gradussaan tutkinut Antti jatkoi tutkijaksi Met-
lalla, missä hän työskenteli vuodesta 1982 
alkaen yhteensä kahdeksan vuotta. Työelämään 
siirtyminen ei vaatinut kauas muuttamista: 
Metsäntutkimuslaitoksen tilat sijaitsivat tuol-
loin, kuten LUKEn muodossa myös nykyään, 
yliopiston metsätieteen laitoksen tiloissa. Metla 
ja Antti vaihtoivat keskustakampuksen Metsä-
tieteiden talon Metlan omiin tiloihin Tikkuri-
laan vuonna 1984. 

Metlalla Helsingissä ja Vantaalla työskentelyn 
jälkeen Antti palasi kotiseudulleen Orivedelle 
ottaen vastaan työn Hyytiälän asemanhoita-
jana. Virka oli nykyistä asemanjohtajan toimea 
vastaava, ja vuodesta 1990 Antti onkin työs-
kennellyt Hyytiälän johdossa. Tutkimuksen 
tekeminen on saanut väistyä: metsäaseman 
pyörittäminen on kokopäivätyötä. 90-luvun 
alussa aseman vakituinen henkilökunta käsitti 
12 ihmistä nykyisen 20 sijaan. Laitoksen koko 
on kasvanut ekosysteemien ainevirtoja tutkivan 
SMEAR II -aseman perustamisen myötä.

Orivedeltä Helsinkiin ja takaisin

Jahtipäällikkönä pienemmissä ja 
suuremmissa tilaisuuksissa
Pohjois-Hämeen alueellisen riistaneuvoston 
puheenjohtaja Antti on kulkenut jahtimetsällä 
nuoresta saakka: aseen kanssa opiskeluaikana 
aloitettu harrastus on nyt sekä osa työtä että 
vapaa-aikaa. Asemanjohtajalle metsästys tuo 
mukanaan hyvin ainutlaatuisia kokemuksia:

-Metsästäjäliiton edustusjahdin päällikkönä 
alaisuudessani oli muun muassa neljä kenraalia, 
Antti muistelee.

Opiskelijoiden keskuudessa todellista kultti-
mainetta saavuttanut Antti on nähnyt ja koke-
nut paljon metsällä: hän on hiihtänyt hirveä 
rikkinäisellä suksensiteellä passiketjun lämmi-
tellessä autolla ja osallistunut ajajana jahtiin, 
jossa ajoketju kaatoi hirven ennen sen passiin 
ehtimistä. 

Opiskelijat ovat kautta aikain 
keksineet ja ehtineet
Vuodet eivät ole veljiä keskenään; tämä pätee 
myös opiskelijasukupolviin. Uskomattominta, 
mitä Antti muistaa opiskelijoiden tehneen, oli 
kun Neuvostoliitosta saapuneita vierailijoita 
tervehdittiin Hyytiälässä nostamalla Shellin 
lippu salkoon. Nykyään politiikka on näky-
villä opiskelijoiden elämässä melko vähän, eikä 
vastaavien kannanottojen suorittamiseen ole 
juuri edes puitteita. Fuksien kesät Hyytiälässä 
ovat muuttuneet kenties rauhallisemmiksi, ja 
selkeästi huomattavissa oleva trendi on alko-
holin käytön asteittainen vähentyminen. Rait-
tiiksi metsäylioppilaita ei silti voi parhaalla 
tahdollakaan nimittää, ja erilaisissa juhlati-
laisuuksissa sekä niiden ulkopuolella tapah-
tuu edelleen asioita, jotka saavuttavat parhaan 
komedia-arvonsa vasta kymmenen vuoden 
päästä kerrottuina. 

Kunnianhimoa esimerkiksi kurssitöiden suh-
teen on löytynyt aina. Antin oma kurssi rakensi 
suuren portin Hyytiälän pihalle johtavalle 
tielle. Portti valmistettiin läheiseltä luonnon-
hoitoalueelta noudetuista keloista ja jouduttiin 
myöhemmin purkamaan, kun korkeimmat 
ajoneuvot eivät päässet sen ali asemalle. Van-
hempien sukupolvien visiot ja taito näkyvät esi-
merkiksi rannan Pirunkeinuksikin kutsutussa 
maailmanpyörässä, jonka siivekkeet kahlittiin 
maahan keinun rakentaneen kurssin kymmen-
vuotisjuhlan jälkeen.

-Yksi keinua rakentamassa olleista opiskeli-
joista oli kuolla keinussa juhlien aikana. Keinu 
pantiin lukkoon, mutta se avattiin vielä kerran 
Cernin hiukkasfyysikoiden kokouksen aikana 
juhannuksena 1995, Antti tarkentaa.

Kokemuksen tuomalla viisaudella myö-
hempien kurssien ei olekaan sallittu rakentaa 
mitään näin suurisuuntaista. Muun muassa 
K108:n huolella suunnittelema ja piirtämä tur-
vallinen ihmiskatapultti sai rakennuskieltonsa 
asemanjohtajalta niin rutiininomaisesti, ettei 
Antti edes muista koko asiaa. 

Varmoin ottein tulevaan
Aseman tulevaisuudessa akuuteimmin Anttia 
huolettaa betonisten asuinrakennusten uusimi-
nen. A-, B- ja C-talojen tilalle on suunnitteilla 
uudet majoitustilat, mutta projektin toteuttami-
nen ja mahdollinen ajankohta tälle ovat toistai-
seksi kysymysmerkin alla.

Palkitsevinta ja tärkeintä Hyytiälän asemalle 
ja sen johdolle on asemalla tehtävän tutkimuk-
sen menestyminen. Hyytiälän metsäasema on 
olemassa, jotta siellä tutkitaan ja opetetaan. 
Seuraavana Antin aikataulussa onkin luento-
jen valmisteleminen fuksikurssille, joka saapuu 
muutaman viikon kuluttua tutustumaan Hyy-
tiälän asemaan.  ✴

20  ✴  METSÄYLIOPPILAS 2017 METSÄYLIOPPILAS 2017  ✴  21



MUISTOJA KESÄSTÄ
Teksti: Tarja Anttila 
Kuvat: Aleksi Rantanen (H12, K104) ja Tarja 
Anttila (H17, K109)
Kesä oli ja meni, ja jäljelle jäi hämmentynyt 
olo. Joko syksy on täällä? Taaksepäin katsoessa 
tuntuu siltä, että kymmenen viikkoa kului 
silmänräpäyksessä. Pian mieleen nousevat 
kuitenkin muistikuvat hetkistä, kun oli hyttys-
parven saartamana ylitiheässä männikössä, tai 
kun laski kuumeisesti puuston arvoja täydessä 
tietokoneluokassa katsellen kaipaavasti ulos. 
Niin, eihän se aina niin ruusuista ollut. Mutta 
kun nämä kuvat ovat karisseet mielestä, jäljelle 
jäävät kaikki ne hyvä hetket, joita kesän aikana 
sai kokea: grillikatoksen loimuavat tulet iltaisin, 
kesäjuhlien tunnelma, retkeilyt Lakkasuolla ja 
pehmeällä rahkasammalmatolla nautittu ren-
toutumishetki – siinä joitain välähdyksiä viime 
kesästä.

Vaikka monet asiat – kuten Hakoniwat, Hiki-
helmi ja kenkien katoaminen keskiviikkobilei-
den jälkeen – tuntuvat pysyvän Hyytiälässä aina 
ennallaan, uusillekin tuulille löytyy vielä tilaa. 
Kurssien osalta muutoksia oli tullut metsänar-
vioimistieteisiin: kahden päivän ajan tehtiin 
ryhmätyötutkimuksia liittyen metsänarvioimis-
tieteen ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin, 
ja paikalle saatiin tohtorikoulutettavat Samuli 
Junttila ja Ville Kankare laserkeilauksen huip-
puyksiköstä esittelemään UAV fotogrammet-
riaa ja laserkeilausta; samalla päästiin myös 
näkemään laitteiston toimintaa käytännössä. 
Lisäksi metsänhoidon viikolla käytiin tarkas-
telemassa eri-ikäismetsärakenteen mukaisesti 
hakattua metsää. 

Oppia tuli monesta eri 
suunnasta ja kesän aikana ehti met-

sänarvioinnin ja muiden kurssien lisäksi 
tutustua muun muassa lampaiden hoitoon, lava-
tanssien saloihin ja sestoamiseen. Muutaman 
ensikertalaisen onnistuikin tasapainoilla itsensä 
koko tukkirivin ylitse, ja lampaatkin pysyi-
vät kesän ajan tallessa ja kylläisinä. Ihan millä 
tahansa kurssilla ei varmasti pääsekään kokei-
lemaan vastaavia aktiviteetteja, joten kotiin voi 
palata monta kokemusta rikkaampana. 

Yksi kesän kohokohdista olivat kesäjuhlat. 
Koko viikonlopun ajan saatiin nauttia aurin-
gonpaisteesta ja mahtavasta festivaalitunnel-
masta: sauna oli lämmin, paikalla oli kaksi 
metsäläisbändiä sekä DJ viihdyttämässä juh-
lijoita, lauantaina seurattiin fuksikurssin ja 
muiden kurssien välistä jalkapallo-ottelua sekä 
kilpailtiin forstiseikkailun merkeissä ja ihan 
vaan nautittiin hyvästä seurasta ja kesästä. Hyy-
tiälän viehätyksestä kertoo jotain se, että pai-
kalla oli yli sata metsäläistä eri vuosikursseilta 
juhlistamassa heinäkuista viikonloppua.

Ennen kaik-
kea kymmenen viikkoa kului 

omien kurssilaisten ja ystävien seurassa. Par-
haimpia muistoja kesästä ovat illat, kun istuttiin 
Makkarakallion rantakallioilla, naurettiin vedet 
silmissä ja puhuttiin pienistä ja suurista asioista 
ilta-auringon valossa. Päivät metsässä olivat 
viihdyttäviä, kun ei tarvinnut suunnistaa bus-
solin kanssa yksikseen metsän läpi tai mittailla 
koealoja, ja illat kuluivat porukalla Impivaaran 
pöydän ääressä tai grillikatoksen alla.

Toista samanlaista kesää ei enää tule, lausah-
dus jota sai kuulla usein myös vanhemmilta 
opiskelijoilta. Onneksi Hyytiälä kuitenkin 
toivottaa tervetulleeksi taas viimeistään kesä-
juhlilla tai tulevaisuudessa kurssitapaamisilla, 
jolloin pääsee muistelemaan omia huolettomia 
kesäpäiviä metsäasemalla. Paluu Viikkiin tun-
tuu hyvältä, sillä kurssilaisista on muodostunut 
perhe, ja oma paikka metsätieteiden parissa 
tuntuu nyt entistäkin paremmalta valinnalta.  ✴

K-109
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MYO:N EDELLISEN ESIMIEHEN TERVEHDYS

Nautin todella kaudestani Metsäy-
lioppilaat Ry:n esimiehenä! Sain 
tutustua lukuisiin Metsäylioppilai-
siin ja seurata läheltä kolmen aivan 
mahtavan hallituksen työskentelyä. 

Kiitän siitä, miten lämpimästi otitte minut vas-
taan niin juhliin kuin käytäväkeskusteluihin ja 
kuuntelitte kärsivällisesti sekä pitkät puheeni 
että huonot vitsini. 

Kun itse aloitin metsätieteiden opinnot 
vuonna 2000, oli suurin osa opetuksesta suo-
menkielistä, eikä kansainvälisiä opiskelijoita 
juuri käytävillä näkynyt. Keväällä 2003 tapasin 
itse ensimmäiset vaihtarit. En tiedä mitä kaksi 
espanjalaista poikaa kevään aikana opiskelivat, 
mutta Hyytiälän kenttäkurssilla minä päädyin 
assarina tulkkaamaan heille professorin ohjeet 
ja selostukset kasviruudukoiden ja kuoppien 
äärellä. Vain vuotta aikaisemmin olin osal-
listunut elämäni ensimmäiseen International 
Forestry Students’ Associationin (IFSA) Sym-
posiumiin ja ponnistellut esitystä tehdessäni 
metsäalan englanninkielisen sanaston kanssa. 
Siinä vaiheessa se kattoi lähinnä kotimaiset 
puulajit, kirveen, sahan ja harvesterin.

Sanastoni karttui kuitenkin pikaista vauhtia, 
kun pääsin MYO:n kv-vastaavana ja sittemmin 
IFSAn varapuheenjohtajana ja neuvosmiehenä 
matkustamaan maailmalla ja lähdin Espanjaan 
vaihtoon. IFSAn tapahtumassa vuonna 2004 
tapasin myös mieheni, jonka kanssa kotikieliä 
ovat suomi, englanti ja hollanti. Vuonna 2007 
aloitin vakituiset työt yliopistolla metsätietei-
den laitosten englanninkielisen maisteriohjel-
man koordinaattorina. Viime vuoden keväästä 
olenkin sitten koordinoinut opiskelijavaihtoja 
yliopiston liikkuvuuspalveluissa.

Kansainvälisyys on määrittänyt omaa opis-
keluaikaani ja sittemmin uraani. Kun kan-
sainvälinen maisteriohjelma, MSc in Forest 
Sciences and Business (MScFB) starttasi 
syksyllä 2006, muuttui tilanne myös laitok-
silla nopeasti. Yhä suurempi osa maisterita-
son opetuksesta muuttui englanninkieliseksi, 
kansainväliset tutkinto-opiskelijat ja kasvava 

joukko vaihto-opiskelijoita jakoivat luentosa-
lit kotimaisten opiskelijoiden kanssa. Palaute 
oli vaihtelevaa – toisaalta opiskelijoiden läh-
tötaso kursseilla vaihteli, eivätkä vaihto-opis-
kelijat alkuvuosina aina puhuneet kovin hyvää 
englantia. Suomalaiset opiskelijat olivat eng-
lanninkielisillä kursseilla alkuun tavallista-
kin hiljaisempia. Toisaalta opettajat kertoivat 
kahvihuoneessa, kuinka ulkomaalaiset opis-
kelijat kyselevät ja keskustelevat vajavaisista 
kielitaidoista huolimatta ja rohkaisevat näin 
myös kotimaisia ottamaan osaa keskusteluun. 
Näin myös ne, jotka eivät opintojensa aikana 
lähde vaihtoon, pääsevät nykyään hyötymään 
metsänhoitajan tutkinnon kansainvälisyydestä 
omalla kampuksellaan tälläkin tavalla. 

Huolimatta hyvistä kotikansainvälistymisen 
mahdollisuuksista, kannustaisin teitä metsäy-
lioppilaita lähtemään vaihtoon. Vaihtoon voi 
hakea melkein mille vaan mantereelle ja yhä 
useammin opetusta on paikallisten kielien 
lisäksi englanniksi. Vaihtoon voi lähteä vaikka 
vain yhdeksi viikoksi tai jopa vuodeksi kullakin 
tutkintotasolla. Vaihtokokemus kasvattaa kieli-
taidon lisäksi ennen kaikkea ihmisenä. Sellaista 
vaihtoa ei olekaan, jossa ei haasteita olisi ja joissa 
ei oma näkökulma vieraisiin ihmisiin, kulttuu-
reihin ja mahdollisesti myös omaan kotimaahan 
avartuisi. Ulkomailla voi usein suorittaa kurs-
seja, joita meillä ei tarjota ja rikastuttaa näin 
tutkintoaan ja parantaa työelämävalmiuksiaan.

Lopuksi tahtoisin toivottaa teille onnea ja 
menestystä opinnoissa, ja ennen kaikkea elä-
mässä. Vaikka teillä onkin uusi ja erinomainen 
esimies, Pasi Puttonen, olen edelleen tarvit-
taessa käytettävissänne sanansaattajana yliopis-
ton henkilökunnalle päin, neuvojana vaihtoon 
liittyvissä kysymyksissä ja kuuntelijana missä 
vaan satutaan törmäämään. Kenties tör-
määmme jo kurssilounaiden laulukierroksella 
tai viimeistään niiden jatkoilla!  ✴

Outi Orenius (H01, K93)
Metsäylioppilaat Ry:n esimies 2014–2016

PASI PUTTONEN – MYO RY:N UUSI ESIMIES
Teksti: Meri Tuomainen 
Kuva: Meri Tuomainen (H16, K108)

Metsäylioppilaat ry:n viime vuosikokouksessa 
valittiin metsäylioppilaille yksimielisesti uusi esi-
mies – laitoksemme johtaja ja Metsänhoitotie-
teen professori Pasi Puttonen (H75, K67). Pasi 
aloitti uudessa virassaan tammikuussa 2017.
Metsätieteiden laitokselle 
sattuman kautta
Pasi oli jo nuorena kiinnostunut ympäristöstä 
ja yleisesti biologiasta. Metsä ja siellä liikkumi-
nen tuli tutuksi jo nuorena vapaa-ajan ja kesä-
työn kautta. Tuolloin Metsätieteet oli nouseva 
trendi, ja se imaisi Pasinkin mukaansa. Niinpä 
Pasi aloitti opiskelun Helsingin Metsätieteiden 
laitoksella. Valmistuttuaan Pasi pääsi mukaan 
Hyytiälän Koppi-ryhmään, josta on kehittynyt 
nykyinen SMEAR-tutkimusryhmä. Tutkimuk-
sen tekeminen ja opettaminen kiinnosti Pasia, 
ja muutaman mutkan kautta Pasi päätyi lopulta 
Metsätieteiden laitokselle.

Metsäylioppilaat ry:n koutsi
Metsäylioppilaat ry:n hallituksen kysyessä 
Pasia virkaan, Pasi otti viran iloisin ja odotta-
vin mielin vastaan. Virassaan Pasi ei näe itseään 
varsinaisena esimiehenä, jonka tehtävänä on 
päättää mitä tehdään ja milloin, vaan valmen-
tajana, jolta saa tukea ja neuvoja. Hän toivoo 
pystyvänsä jakamaan omaa osaamistaan ja tie-
touttaan mahdollisimman paljon opiskelijoille. 
Metsäylioppilaiden hallitukselta hän toivookin 
aktiivista keskustelua ja tiedotusta, ja mahdolli-
suutta oppia tuntemaan entistä paremmin opis-
kelijoita ja heidän maailmankatsomustaan.

Muutoksien myrskystä valmistuu 
tulevaisuuden metsäosaajia

lakkauttamisesta ja muuttamisesta osastoksi, 
sekä uudet koulutusohjelmat, jotka astuivat 
voimaan 1.8. Pasi pitää muutoksia pysyvinä ja 
opetusta edistävinä. 

Haastavimpana asiana tulevaisuudessa Pasi 
näkee harkinnan käytön suunnittelussa. Suun-
nitellessa muutoksia asioihin tulisi perehtyä 
kunnolla ajan kanssa ja pohtia, mitä osioita 
koulutuksessa tulee säilyttää, jotta valmistuneet 
metsänhoitajat erottuvat työmarkkinoilla. Pasi 
itse näkee tärkeimpänä opinnoissa säilytettä-
vänä TOP3:na kattavan ekologisten tieteiden 
kokonaisuuden, mittaustieteiden kokonaisuu-
den ja liiketalouden- ja politiikan kokonaisuu-
den. Keskittymällä näihin kokonaisuuksiin 
pystymme kehittämään koulutuksen tasoa ja 
laatua.

Muutoksen pyörteessä Pasi haluaa muistut-
taa hauskojen hetkien ja naurun merkityksestä 
arjessa. Huonoille vitseillekin voi hymähtää ja 
omiin kömmähdyksiinsä suhtautua nauraen. 
Pasi kehottaakin kaikkia kysymään itseltään: 
’’Monestiko päivässä pitäisi nauraa ollakseen 
onnellinen?’’  ✴

Iso Pyörän pyöriessä ei Metsätieteidenkään 
laitos ole säästynyt muutoksilta. Suurimmat 
muutokset Pasin kuluneella esimieskaudella 
ovat olleet päätös Metsätieteiden laitoksen 

Pasi Puttonen työhuoneessaan Viikin 
Metsätalolla.
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SUOMI 100

1862 
Metsäalan opetusta alettiin järjestää Lammilla, 
jossa Evon metsäopisto toimi ainoana metsä-
alan kouluttajana lähes 50 vuotta.

1908
Metsänhoitajien koulutus siirtyi Helsinkiin.  

1909 
Metsäopiskelijat perustivat yliopistolle siirryt-
tyään oman yhdistyksensä Metsämiehet, joka 
nykyisin tunnetaan nimellä Metsäylioppilaat 
ry. Evolla oli toiminut yhdistys nimeltä Evon 
toverikunta. Metsäylioppilaat juhlivat vuosi-
päiviänsä ensimmäinen maaliskuuta, sillä se on 
Evon metsäopiston perustamispäivä.

1910 
Hyytiälässä pidettiin ensimmäisen kerran 
opintoihin kuuluva kenttäkurssi. Käytän-
nön harjoittelut siirrettiin pois Evolta, sillä 
Evon metsänvartijaopiskelijoiden ja Helsin-
gin metsäylioppilaiden ei haluttu olevan teke-
misissä keskenään. Ensimmäisinä Hyytiälän 
kesinä opiskelijat majoittuivat Kallenaution 
kestikievarissa.

1912
Hyytiälän metsäaseman rakennukset valmistu-
vat ja metsäylioppilaat pääsevät kesäksi majoit-
tumaan ensimmäistä kertaa Impivaaraan.

1917
Suomi julistautuu itsenäiseksi 6. joulukuuta.

1917–1918 
Suomessa riehuu sisällissota ja muualla maa-
ilmalla jatkuu ensimmäinen maailmansota. 
Metsäylioppilaiden järjestötoiminta jatkuu hil-
jaisena vielä vuoteen 1920, sillä opiskelijoilla on 
kiire valmistua ja päästä tienaamaan.

1921
Toini Eklund valmistui ensimmäisenä nai-
sena metsänhoitajaksi. Naisten määrä oli vielä 
70-luvulle asti erittäin miesvaltainen ja miehet 
eivät aina toivottaneet naisia tervetulleiksi rivei-
hinsä, sillä naisten ajateltiin olevan aviomiehen 
etsinnöissä eikä metsäkoulutusta hankkimassa.
 

1929
Metsämiehet järjestävät ensimmäisen Rysäyk-
sen. Rysäys oli Helsingissä kiertävä autokul-
kue, jonka tarkoituksena oli tuoda näkyvyyttä 
metsäalalle. Kulkuemuotoisia Rysäyksiä järjes-
tettiin Metsäpäivien yhteydessä myöhemmin 
vuosina 1933, 1950, 1955 ja 1961.

Teksti: Elli-Noora Kamppuri, Sini Salko 1939–1945 
Toinen maailmansota. Vuoden 1940 Hyytiälän 
kesän jälkeen forsteja kutsuttiin rintamalle tal-
visotaan, jossa metsäopiskelijoita ja jo valmis-
tuneita metsänhoitajia kaatui yli 50. Heidän 
joukossaan oli Martti Tertti, opettaja ja Met-
säylioppilaiden ensimmäinen esimies. Jatkoso-
taan kutsuttiin jälleen forsteja ja kesän 1942 
Hyytiälän kurssia ei ollut. Sotien jälkeen yli-
opistolle ilmoittautui huomattavasti enemmän 
metsätieteen opiskelijoita, mitä Hyytiälän kent-
täkurssille mahtui.

1954
Syksyllä forstit pitivät ensimmäiset hirvijah-
dit Hyytiälässä. Hirvijahtien seurauksena alet-
tiin järjestää hirvipeijaisia, jotka myöhemmin 
yhdistyivät taimijuhlien kanssa perinteisiksi 
hirvi- ja taimijuhliksi vuonna 1973.
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Kuva: Otto Saikkonen.
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1958
Forstilan asunnot valmistuivat Munkkivuoreen. 
Metsämiesten säätiö tarjosi forstien käyttöön 20 
asuntoa. Metsäylioppilaille rakennutettiin vielä 
lisää asuntoja Viikin kampukseen kupeeseen, 
sillä metsäopetuksen siirtoa Viikkiin suunni-
teltiin. Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö val-
misti Silvican kaksi kerrostaloa: 82 asuntoa 
metsäopiskelijoille. 

1959
1. maaliskuuta metsäylioppilaat juhlivat 50-vuo-
tiasta ainejärjestöään näyttävillä vuosijuhlilla.

1962 
Kim von Weissenberg sai ruotsalaisten met-
säylioppilaiden innoittamana idean hankkia 
myös forsteille oman edustusasun: forstiliivit. 
Ensimmäiset liivit ompeli Marimekko.

1964
Metsäopiskelijoiden ainejärjestö sai uuden 
nimen: Metsäylioppilaat ry. Järjestön toiminta 
oli 60-luvulla aktiivisempaa kuin koskaan 
aiemmin. Forstcursioita järjestettiin Itä-Euroo-
pan maihin ja yhteydenpitoa ulkomaisiin met-
säopiskelijoihin parannettiin. Rysäyksiä alettiin 
järjestää uudella konseptilla.

1970- ja -80 -luvuilla 
pitkään kasautuneet ympäristöongelmat 
aiheuttivat paljon julkista keskustelua. Yhteis-
kunnallinen tietoisuus ja vastuuntunto olivat 
seikkoja, joita heräteltiin metsäylioppilaiden 
keskuudessa erilaisissa yhdistyksissä ja joista 
keskusteltiin paljon. Tie luonnonsuojelun ja 
metsätalouden ristiriitojen liennyttämiseen on 
pitkä, mutta tärkeimmät askeleet sitä kohti otet-
tiin juuri tällöin.

1990-luvun 
lamasta huolimatta metsäntutkimus yliopistolla 
kukoisti. Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuu-
den jäljiltä ilmakehän ilmiöt ja vaikutukset kiin-
nostivat niin Suomessa kuin kansainvälisesti. 
Niiden ja metsien vuorovaikutusta tutkimaan 
perustettiin tällöin kaksi metsätieteen ja fysiikan 
laitoksen SMEAR-tutkimusasemaa.

2000- ja 2010-lukujen 
aikana metsätiede on etsinyt identiteettiään 
muuttuvassa maailmassa. Metsäylioppilaat tun-
tevat tasaisen laskusuhdanteen siinä missä muut-
kin, vaikka odotukset pysyvät korkealla. Viikin 
kampuksen kupeessa, Silvican seinien sisällä, 
tulevaisuus näyttää kuitenkin  valoisalta.  ✴

Lähde: Havimo, M. (toim.). Korpien hurjassa 
humussa: Metsäylioppilaat 1909-2009. Metsäyli-
oppilaat ry.
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Kuva: Otto Saikkonen.
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MUISTAMME

Helsingin yliopiston emeritusprofessori Eero 
Nikinmaa menehtyi 18.3.2017 pitkään sairas-
tamaansa ALS-tautiin. Hän oli syntynyt Viron-
lahdella 14.2.1961.

Eero kävi lukion Atlantic Collegessa Wale-
sissa, minkä jälkeen hän aloitti metsätieteen 
opinnot Helsingissä vuonna 1981. Valmistut-
tuaan vuonna 1987 hän jatkoi yliopistolla tutki-
jana. Puiden aineenvaihduntaa sekä gradussaan 
että väitöskirjassaan tutkinut Eero oli mukana 
Pertti Harin tutkimusryhmässä, missä hänen 
työnsä oli metsätieteelle uraauurtavaa. Hän oli 
kansainvälisesti hyvin verkostoitunut ja ansi-
oitunut tutkija, ja työskenteli muun muassa 
Kanadassa sekä latinalaisessa Amerikassa. Met-
sien ja ilmakehän vuorovaikutuksen professori 
hänestä tuli vuonna 2009.

Kollegat muistavat Eeron ennakkoluulot-
tomana ja inspiroivana tutkijana sekä moni-
puolisena ihmisenä. Hän oli analyyttinen ja 
teoreettinen ajattelija, joka tarttui kuitenkin 
myös käytännön asioihin vastaavalla tarmolla ja 
tehokkuudella. Suokurssilla hänen muistetaan 
siirrelleen tukkeja, joita opiskelijat eivät saaneet 
liikkumaan.

Opettajana Eero muistetaan innostavana, 
älykkäänä ja tutkimusalaansa laajasti tunte-
neena opettajana. Vielä keväällä 2016 Puiden 

Eero Nikinmaa

aineenvaihdunnasta opettanut Eero oli lämmin 
ja ystävällinen persoona.

Eero Nikinmaata muistaen,
Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijat

Helsingin yliopiston kunniametsäylioppi-
las ja emeritusprofessori Peitsa Mikola kuoli 
9.5.2017 Helsingissä. 15.10.1915 Jyväskylässä 
syntynyt Mikola oli 101 vuoden ikäinen.

Mikola opiskeli metsänhoitajaksi Helsingin 
yliopistossa vuosina 1935–1938. Opiskeluai-
kana hän oli aktiivisesti mukana silloisessa 
metsäylioppilaiden ainejärjestössä, Ylioppilas-
yhdistys Metsämiehet ry:ssä. Myöhemmin hän 
työskenteli tutkijana ja yliopiston metsänhoita-
jana, sekä metsäbiologian professorina vuosina 
1957–1978. 

Työssään ja tutkimuksessaan Mikola oli hyvin 
kansainvälisesti suuntautunut. Suomen Lapin ja 
Hyytiälän lisäksi hän työskenteli Yhdysvalloissa 
ja tutki mykorritsoja myös trooppisissa met-
sissä. Hän oli ahkera lapinkävijä ja järjesti retkiä 
ja kursseja pohjoiseen: opiskelijoiden perehdyt-
täminen Lapin metsiin ja metsätalouteen on 
hänen aloittamansa perinne, joka on edelleen 
osa metsätieteen perustutkintoa.

Talvisodassa taistellut Mikola oli Talvisotayh-
distyksen kunniajäsen, ja toi historian lähelle 
nykyhetkeä. Hän oli tärkeässä roolissa neu-
vostojoukkojen torjumisessa Kotkassa keväällä 
1940, ja tunsi henkilökohtaisesti muita met-
säylioppilashistorian merkittäviä henkilöitä. 
Vuonna 1938 hän oli mukana perustamassa 
Suomen Luonnonsuojeluliittoa eli silloista Kuva: R. Sarvas/Lusto/Tapion kokoelma.

Luonnonsuojeluyhdistystä. Hän ei nähnyt 
luonnonsuojelun ja talousmetsänhoidon välillä 
ristiriitaa, vaan uskoi että tasapaino näiden 
välillä on mahdollinen.

Metsäylioppilaille Mikola oli arvostettu ja his-
toriallisesti keskeinen hahmo.

Peitsa Mikolan muistoa kunnioittaen,
Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijat ✴

Peitsa Mikola

Kuva: Eero Nikinmaa.

Kuva: Hanna NIkinmaa
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Metsäylioppilaiden osuuskunnan Uniforstin vuosi pyörähti käyntiin tammikuussa 
uusin miehityksin. Vaikka hallituksen kokoonpano kävi läpi täydellisen sukupol-
venvaihdoksen, säilyi visio Uniforstin toiminnan tarkoituksesta kirkkaana mie-
lissä.  Jotta metsäylioppilaiden työllisyys jo opiskeluaikoina lisääntyisi, maine 
alan halutuimpina työntekijöinä leviäisi ja Uniforstin asema alamme edelläkävi-

jänä vahvistuisi, listasimme vuoden ajalle konkreettisia toimenpiteitä, joilla lähtisimme visiota 
toteuttamaan. 

Alkuvuoden kohokohtana jäsenrintamalla oli 
Uniforstin oma seitsenosainen Johtaja-Akatemia, 
jossa keskityttiin kehittämään metsäylioppilaiden 
projektinhallinta-, vuorovaikutus-, konfliktin-
ratkaisu- ja johtamistaitoja. Muiden ammattitai-
tosten kouluttajien ohella meille kokemuksiaan 
kävivät jakamassa myös silloinen maa- ja metsä-
talousministeri Kimmo Tiilikainen sekä vihrei-
den kansanedustaja ja presidenttiehdokas Pekka 
Haavisto. Talven edetessä tilasimme jäsenpalve-
luna uudet käyntikortit, pidimme CV-työpajan 
ja pyörähdimme kertsillä kertomassa Uniforstista 
kahvittelujen merkeissä.  

Vuoden päällimmäiseksi tavoitteeksi valikoi-
tui jo aiempien vuosien kokemuksien vahvis-
tama tarve Uniforstin kasvojenkohotuksesta 
– ja ensimmäisestä markkinointivideosta. Projekti 

KATSAUS UNIFORSTIN VUOTEEN

Uniforstin hallitus vuosimallia 2017.

Teksti: Anni Kettunen (H15, K107)

" Vaikka talven ja 
kevään aikana työkeik-
koja metsäylioppilaille 
olikin poikinut ahkeran 
myyntityön tuloksena 
mukavasti, olisi haluk-
kaita tekijöitä erilaisiin 
tehtäviin ollut enem-
mänkin. Juuri tähän 
tarpeeseen pyrimme 
markkinointivideolla 
vastaamaan." 

aiheuttaneen kolhuja talouspuolella, joten alkoi 
tehostettu asiakashankintaprojekti koko halli-
tuksen voimin. 

Syksyllä, kun oli aika palata toimistoille ja 
yliopistolle, alkoi loppuvuoden tiivis suunnit-
telu. Uusien metsäopiskelijoiden huomiosta 
tuli taistella muun tarjottavan ohjelman ohella. 
Työkeikkatilanne tasaantui, kun yrityksissä 
havahduttiin kesältä kertyneeseen työlastiin ja 
ymmärrettiin, miten kätevästi Uniforstilta jär-
jestyisikään lisäkäsiä avuksi purkamaan tikittä-
vää aikapommia. 

Loppuvuodesta ohjelmassa on vielä useat 
tärkeät tapahtumat, kuten Metsäpäivät, met-
säylioppilaiden perinteiset Hirvi- ja taimijuhlat 
sekä pikkujoulut. Syksy on, kuten aina, kiireistä 
aikaa ja vielä on paljon toiminnankehittämi-
seen liittyvää tehtävänä. Onneksi vuotta on 
vielä jäljellä.  ✴

käynnistettiin kevättalvella ja sen toteutuk-
seen osuuskuntalaiset lähtivät kiitettävin mää-
rin mukaan. Vaikka talven ja kevään aikana 
työkeikkoja metsäylioppilaille olikin poikinut 
ahkeran myyntityön tuloksena mukavasti, olisi 
halukkaita tekijöitä erilaisiin tehtäviin ollut 
enemmänkin. Juuri tähän tarpeeseen pyrimme 
markkinointivideolla vastaamaan. 

Kesän korvalla järjestettiin jäsenille toivottu 
PEFC & FSC -koulutus. Kesälaitumille lähdön 
myötä jäsentoiminta hiljentyi ja lomakauden 
alku huomattiin myös Uniforstilla, kun koko 
Suomi tuntui uinuvan kesän viileydessä. Tästä 
huolimatta jäsenille järjestyi myös kesän ajalle 
pientä puuhaa esimerkiksi suositun ennallista-
mispolttoprojektin merkeissä.  

Keskikesän ja Hyytiälän kesäjuhlahuuman 
kruunasi markkinointivideomme lanseerausti-
laisuus, jota fukseilla oli ilo olla todistamassa. 
Loppukesästä huomasimme hiljaisen kesän 

Vuoden 2016 Metsäylioppilaassa seurasimme, kuinka metsässä elä-
vät ekologikeijut, Patologikääpiö, Marvijätti sekä Metek-mammutti 
joutuivat keskelle tavoiteristiriitaa. Yhdessä he päättivät kutsua 
paikalle Faustmann-nimisen taruolennon, jotta tämä auttaisi heitä 
ongelman ratkaisemisessa. Seuraavilta sivuilta selviää, kuinka tilanne 
lopulta ratkaistaan...

Käsikirjoitus: Juho Niskala (H14, K105) Piirrokset: Sini Salko

SARJAKUVA →
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UUSI POLKU OMAAN
METSÄÄN.

Nyt löydät helposti omat kiinnostuksesi kohteet metsalehti.fi-sivuilta. 
Jaoimme verkkopalvelumme teemoihin niin, että voit seurata halutessasi vain sinua kiinnostavaa aihealuetta.

 Jokaisen teeman alle on kerätty koko sivustolta juuri tuota aihetta käsittelevä sisältö.

Metsalehti.fi

Metsänhoito Metsänomistus Puukauppa  Tekniikka Harrastukset Luonto
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