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PÄÄKIRJOITUS

V

uosi vaihtui, uudenvuodenlupaukset
on tehty ja ehkä rikottukin jo tähän
mennessä (Pitäisikö tässä vaiheessa
elämää vaan lopettaa niiden tekeminen
vai tuleeko minusta vielä joskus supliikki
arabian kielellä puhuva nykytanssija...?)
ja elämä on taas palautunut arkiuomiinsa.
Forstihuudon osalta vuodenvaihde merkitsi päätoimittajan vaihtumista. Otin kopin
tähän väliin ehkä osalta kieroutuneiden
humanististen mielentaipumusten vuoksi, ja
toisaalta sen takia, että on ihan kiva kokeilla
jotain uutta välillä. Vaikka päätoimittaja
vaihtuikin ja epävarmat ajat voisivat olla
käsillä, niin ei syytä huoleen. Forstihuuto
pysyy edelleen samanlaisena, vähän vinksahtaneena, vähän asiapitoisena, sopivasti
täynnä tarinoita metsäläisten elämästä ja
ennen kaikkea viihdyttävänä.
Jos kuitenkin tässä numerossa
kaikki kuvat ovatkin tummia
läiskiä tai kaikki tekstit ovat
muuttuneet symbolikieleksi,
niin tietäkää, että tarkoitus
oli ainakin hyvä. Kyllähän
se muutama kauhuskenaario
on hyvä kehitellä ihan kaiken varalta. Onneksi lehteä
tekemässä on kuitenkin ihan
mahtava porukka, joten Forstihuudon tulevaisuus näyttää
kirkkaalta.

Kirkkailta näyttävät lähiviikot muutenkin –
onko liian aikaista julistaa jo kevään tuloa?
Ehkä yhtäkkinen energian lisääntyminen
ja stressin väheneminen selittyvät fenologisilla teorioilla. Niin tai näin, haukotusten
väheneminen ja otsaryppyjen siliäminen
korreloivat suoraan valon määrän kanssa.
Ja letkeän afrikkalaisen musiikin kuuntelun
(kokeilkaa vaikka).
Toivottavasti tämä Forstihuuto vie hetkeksi
ajatukset pois aherruksista ja antaa syyn retkahtaa tuoliin kahvikupposen kanssa.
Hykerryttäviä lukuhetkiä!
Tarja Anttila

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

forstihuuto@gmail.com
TOIMITUSKUNNAN OSOITTEET muotoa
etunimi.sukunimi@helsinki
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PUHEENJOHTAJALTA
Moi ihanat!
Kiitos että päästitte minut vallankahvaan. Olo on ollut kaksijakoinen: toisaalta
vastuu painaa hartioillani ja toisaalta taas vallanhuuma on sytyttänyt silmiini
oudon kiillon (ks. kuva), jolla ei siis ole mitään tekemistä päivittäisten kahvilitrojen
kanssa.
Kertsillä on viime aikoina kuulunut tyytymätöntä mutinaa kahvin ollessa
jatkuvasti loppu (onko syynä sittenkin pj:n addiktio??) ja viime vuoden lopussa
jahtivoutimme jopa uhkasi sotilasvallankaappauksella, ellei tilanne muutu. Koska
emme halua siirtyä diktatuuriseen järjestelmään, uusi hallitus otti uhkauksen
todesta ja käynnisti neuvottelut tilanteen korjaamiseksi. Ideoita heiteltiin aina
lehmän hankkimisesta kahvin trokaamiseen Latviasta, mutta lopullinen ratkaisu
syntyi, kun ihana ammattiliittomme Loimu ja Viikin paras ravintola Kaski suostuivat
sponsoroimaan kahvinjuontiamme. Kahvia on nyt haettu Myo:n pakulla täysi
lasti, itse lupaan harkita vieroitushoitoa. Huomautan, että kahvinjuontia tullaan
silti jatkossakin rajoittamaan kiintiöillä, ihan vain jotta ikäviltä riippuvuuskierteiltä
vältyttäisiin. Kahvista on kuitenkin sitten helppo siirtyä kovempiin juomiin: korviini
on kantautunut villejä huhuja kertsiviineistä ja muusta paheellisesta toiminnasta.
Nyt kun tärkein on saatu hoidettua, hallitus keskittää voimansa erilaisten
tapahtumien järjestämiseen, joista voitte lukea lisää tiedottajan palstalta.
Aurinkoista kevättä kaikille! Muistakaa, että jos yön viimeinen drinkki aamiaiseksi
vaihtuu, siihen voi lisätä kahvia.

Olivia

5 hyvää syytä liittyä
Loimun opiskelijajäseneksi
Olitpa sitten jo Loimun jäsen tai mietit
vielä jäseneksi liittymistä, tästä löydät
pähkinänkuoressa edut, joita Loimun
jäsenenä pääset hyödyntämään.

1. Urapalvelut

4. Opiskelijatoiminta

Loimun opiskelijajäsenenä et ole ikinä yksin
työnhaun tai työelämän kysymysten kanssa.
Loimun urapalvelut auttavat oman osaamisesi
tunnistamisen kanssa, työnhakupaperien
laatimisessa ja esimerkiksi palkkasuositusten
hahmottelussa.
Urapalvelut
auttaa
työsopimuksen tarkastuksessa ja voit luetuttaa
CV:si sekä LinkedIn-profiilisi toisella henkilöllä
ennen toimittamista mahdolliselle työnantajalle.

Loimu järjestää aktiivista opiskelijatoimintaa
kaikilla kampuksilla joissa opetetaan luonnontieteitä, ympäristötieteitä tai metsätieteitä. Aineja tiedekuntarajoja ylittävien ystävyyssuhteiden
lisäksi Loimu tarjoaa hauskanpitoa (drinkkilippuja!) sekä tietysti työelämää tukevia koulutuksia, kuten CV- ja LinkedIn-työpajoja.

5. LoVi

Viikin oma Loimu, Loimun opiskelijat – Viikki.
Me tullaan näkymään tapahtumissa yhteistyössä
2. Vakuutukset
ainejärjestöjen kanssa, tehdään yhteistyötä KumLoimun jäsenenä olet vakuutettu niin matkoilla pulan kampuksen kanssa, sekä järjestetään kamkuin töissäkin. Loimun matkustajavakuutus on puksella työpajoja. Ai niin, ja meiltä saa myös
voimassa vapaa-ajan matkoilla ja ammatillinen haalarimerkin (ja tiskirättejä!!!).
vastuu- ja oikeusturvavakuutus on myös työsuhHanna Ollikainen
teessa olevilla opiskelijajäsenillä.
Loimun opiskelijoiden sihteeri

3. Työttömyyskassa
Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä jo opiskeluaikana. Työssäoloehtoa voi kerätä jo opiskeluaikana jos opiskelijalla on voimassa oleva
työ- tai virkasuhde. Työssäoloehto täyttyy jo
kolmen-neljän kesän kesätöillä ja valmistumisen
jälkeen on mahdollista saada ansiosidonnaista
päivärahaa jos ei työpaikkaa heti löydy.

4

FORSTIHUUTO 1/2018

FORSTIHUUTO 1/2018

5

Hallituksen esittely

Koonnut: Tarja Anttila
Kuvat: Aleksi Rantanen

Tiia Kuronen K-109 Sihteeri
1. Lauletaan Äänisen yö juhlavuuden
lisäämiseksi.
2. Kissanpentuja.
3. 1,3 metrin mittakeppi, sitä osaan käyttää.

Venla Teräväinen K-109 Taloudenhoitaja
1. Pitää MYOn talous hallinnassa ja saada
110-vujuja varten rahaa säästöön.
2. Tiskikone ja siisteyttä.
3. Sphagnum wulfianum.

Otto Liutu K-110 Tiedottaja
1. Kasvattaa parta.
2. Hierontatuoleja.
3. Rahkasammal.

Anniina Jokinen K-108 Emäntä
1. Tehdä kaikista lomakkeista sähköisiä.
2. Tiian kanssa samoilla linjoilla, että kertsikissa olis kiva.
3. Relaskooppi.

MYOlle valittiin uusi hallitus vuodenvaihteessa, ja tästäpä pääsee kätevästi
kertaamaan, kuka mitäkin pestiä hoitaa. Samalla selviää muun muassa muutamia
kehitysehdotuksia kertsille ja hallituslaisten ajatuksia tulevalle vuodelle.
Kysymykset
1. Mitä tavoitteita sinulla on tälle vuodelle hallituksessa?
2. Mitä uutta haluaisit tuoda kertsille?
3. Lempisammal?/Suosikki metsänmittausvälineistä?
Olivia Kuuri-Riutta K-109 Puheenjohtaja
1. Tavoitteena järjestää paljon mukavia tapahtumia ja että kertsillä olisi aina kahvia.
2. Megafoni. Minulla on megafoneihin vähän
erikoinen suhde.
3. Sphagnum girgensohnii.

Mikko Veistola K-109 Ulkoasiainvastaava
1. Tavoitteena saada mahdollisimman paljon
sponsorisopimuksia ja hoitaa ViikkiAreenan järjestelyjä.
2. Saada kahvisponsori kertsille ja Kaski-kahvimukit (Laura Blombergin idea).
3. Ehdottomasti mittanauha systemaattisessa
koealamittauksessa.
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Kaisa Luukkonen K-107 Varapuheenjohtaja
1. Siivota MYOn toimisto edes kerran.
2. Lisää innokkaita tiskaajia.
3. Askelmitta.

Ukko-Kasperi ”Suomen Ainoa” Koivula
K-110 Isäntä
1. Järjestää kliimaksi ja HT ja olla mukana
kaikessa tapahtumatoiminnassa. Kaskeen
kisakatsomo.
2. Poreamme, joka hoitaisi samalla myös
tiskaamisen.
3. Sphagnum teres, joka on kuin Madonnan
nänni.
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Lauri Männistö K-109 Opintovastaava
1. Paku timanttiseen kuntoon. Hiace on elämän tähti.
2. Nojatuolin tilalle pallopalju.
3. High-tech rinnankorkeusmittakeppi mallia
harjanvarsi.

Aleksi Flyktman K-110 Harrastevastaava
1. Aktivoida MYOa luonto- ja ulkoilutapahtumiin, esimerkiksi erilaisiin retkeilyihin.
2. Luonto- ja ympäristöaiheista kirjallisuutta.
3. Hypsometri.

Oona Keskisaari K-109 KV-vastaava
1. Tavoitteena saada porukkaa IFSAn tapahtumiin ja lisätä kanssakäymistä vaihtareiden
ja metsäläisten kanssa.
2. Auringon ja raikasta ilmaa.
3. Ptilium crista-castrensis.

Anna Viitamäki K-110 Fuksivastaava
1. Tutustua uusiin ihmisiin ja saada kokemusta järjestötoiminnasta.
2. Kertsi on hyvä näin.
3. Karhunsammal.

Kertsin kahvit on pelastanut

…Etkä enää koskaan
kohtaa tyhjää kahvikaappia!
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PÄIVÄ FORSTINA (PÄIVÄ FUKSINA)
Tänään päivästään forstina kertoo Anna-Liisa Granqvist, K-110.
ALOITIN AAMUNI... torkuttamalla herätystä
puoli tuntia.
HERÄTESSÄNI OLONI OLI... hieman väsynyt,
aikaiset aamut eivät oikein ole se oma juttu.
ILAHDUIN, KUN... muistin pääseväni katsomaan kiviä.
LASKIN... kuinka kauan joudut tappelemaan
powerpointin kanssa ennen kuin se suostuu
yhteistyöhön (40 min).
PÄIVÄLLÄ VÄLTIN TÄPÄRÄSTI...
hermoromahduksen.
HYÖDYNSIN YLIOPISTOLLA OPPIMIANI TAITOJA, KUN... lenkillä ihmettelin puita ja katselin niissä olevia kuoriaisten syömäkuvioita.
VIIDELTÄ... aloin tehdä tiramisua.
AJATTELIN LÄMPIMÄSTI... tulevaa viikonloppua ja koirien kanssa touhuilua ilman kiirettä.
ONNISTUIN... kävelemään liukasta alamäkeä
koirien kanssa liukastumatta.
TÄNÄÄN OIVALSIN... “miksi mennä 550 ruuhkaisesta keskiovesta sisälle, kun pääset nopeammin etuovesta”
JOS OLISIN SAANUT YHDEN TUNNIN LISÄÄ...
olisin vaihtanut mandariinintaimille uuden
kasvualustan.

#reisimetsä trendaamaan
TEKSTI JA KUVAT: TIIA KURONEN

F

orstien oma ainejärjestö Metsäylioppilaat
ry suoritti epävirallisen vallanvaihdon
viettämällä vuoden 2017 ja 2018 hallitusten kesken karonkka-illan Yaran vieraana. Yaran
logo on monelle metsäylioppilaalle joko omista
tai Sampsalaisten haalareista tuttu, ja illan yritysesittely-osuuden aikana saimme kuulla kattavan tietopaketin yrityksen toiminnasta ja
metsänlannoituksesta.
Ilta alkoi herkullisella päivällisellä, joka
upposi nälkäisiin metsäylioppilaisiin kuin
Husqvarnan terä ensiharvennuskuuseen.
Kylläisinä, viintä siemaillen, oli hyvä hetki
siirtyä illan asiallisimpaan osuuteen. Viikissä
itsekin opiskellut digitaalisen viestinnän
päällikkö Tuulikki Suihkonen kertoi omasta
työnkuvastaan, antoi nopean katsauksen Yaran
tuoteportfolioon sekä yleiskuvan yrityksestä.
Opimme myös erottamaan Yaran lannoiterakeet
maailmalla tapahtuvista huijausyrityksistä:
Suomessa valmistetut lannoitteet ovat kokonaan
läpivärjättyjä, ja Suomessa on tarjolla ainoastaan
valkoista lannoitetta sinivalkoista Suomi100erikoiserää lukuun ottamatta.
Kun yleiskuva yrityksestä ja toiminta-alueesta
oli kunnossa, oli myyntipäällikkö Samuli

Kallion vuoro puhua enemmän meitä liikuttavasta aiheesta, metsänlannoituksesta. Esityksen aikana monelle kuulijalle valkeni boorin ja
fosforin tärkeys, ja keskustelu kävi vilkkaana
puolin ja toisin. Kuuleman mukaan lannoitus
tehostaa metsänkasvua huomattavissa määrin,
ja Hussen voi kaivaa esille ensiharvennusta varten huomattavasti aikaisemmin. Monelle kuulijalle selveni myös, että Metsäylioppilaat ry:n
isäntä kaudella 2017 kyseenalaistaa tarvittaessa
maapallon pyöreydenkin.
Illan asiallisemman osuuden jälkeen herrasväki siirtyi saunakabinetin puolelle keskustelemaan maailmanrauhan saavuttamisesta ja
ilta jatkui rennon jutustelun merkeissä. Esille
nousi erityisesti yritysten ja opiskelijoiden välisen yhteistyön lisääminen, reisimetsän hankkiminen, digitalisaation ja sosiaalisen median
merkitys sekä usko metsäalan ammattilaisten
kirkkaalta näyttävään tulevaisuuteen. Puitteet
karonkalle olivat hulppeat ja ilta osapuolten
mielestä erittäin onnistunut – matka Espooseen ei enää loppuillasta harmittanut. Tällaisen
yhteistyön toivoo jatkuvan!

Väistyvä hallitus 2017 ja
uudet, innokkaat hallituslaiset vuodelle 2018.

LOUNAASSA PARASTA OLI... sen ihana mausteisuus ja nyhtökaura.
Yaran logo on
monelle tuttu.
@yarasuomi
#metsänlannoitus
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Vaihdossa Ruotsissa
TEKSTI JA KUVAT: JOHANNA TUVIALA

Lukukausi Uppsalassa näytti millaista asuminen ja opiskelu
Ruotsissa on. Ennen vaihtoa kyseenalaistin, kannattaako
vaihtomahdollisuus käyttää ihan naapurimaahan, mutta
Uppsalan kaupunki ja SLU olivat juuri oikea koti minulle neljän
kuukauden ajan. Vaihtarikaverit, tutkimusretket uuteen
kotikaupunkiin, fika-hetket, kookospallot ja punssirullat tekivät
vaihdosta arvokkaan kokemuksen.

K

ävin syksyn aikana kaksi kurssia, jotka
olivat molemmat 15 opintopisteen laajuisia, siis valtavan kokoisia verrattuna
Suomessa käymiini kursseihin. Ensimmäisellä
kurssilla pohdittiin kansainvälistä metsäsektoria ja toisella kurssilla toteutettiin oma GIS-projekti ArcGISillä. Yksi kurssi per jakso auttoi
keskittymään aiheeseen eikä joutunut taistelemaan
kurssien päällekkäisyyksien kanssa.
15 opintopisteen pakettiin sisältyi ekskursiota, ryhmätöitä,

työpajoja ja vierailevia luennoitsijoita. SLU
on menestynyt kansainvälisissä yliopistovertailuissa hyvin ja myös oman kokemukseni
mukaan opetus on erittäin laadukasta. Hauska
yksityiskohta metsänhoitajan opinnoista Ruotsissa: fuksikesään kuuluu kenttäkurssi, josta osa
on Etelä-, osa Keski- ja osa Pohjois-Ruotsissa.
Ruotsihan on pitkä maa ja metsät erilaisia sijainnista riippuen. Kenttäkurssin aikana metsäläisten yhteishenki kasvaa, kuten meidän Hyytiälän
kesän aikana.

Saunan puute ja
vohvelibuffetti
Lähdin Ruotsiin nähdäkseni mikä siellä on
erilaista kuin Suomessa, mutta oli hauskempi
huomata mikä kaikki on samanlaista. Välillä
ihan unohti asuvansa ulkomailla, kun arki sujui
samaan malliin kuin Suomessa. SLU:n kampuskin muistuttaa Viikkiä: syrjässä kaupungin
keskustasta, peltojen ja luonnonsuojelualueen
vieressä. Asuntoni oli yksiö yliopiston vierestä,
Silvican tapaan. Paitsi että tässä kämpässä oli
uuni ja tiskikaappi puuttui. Kyllä tiskikaappi on
hyvä keksintö ja onneksi Suomessa käytetään
sitä! Taloyhtiössä ei ollut saunaa, ja oloni alkoi
tuntua niin nihkeältä muutaman viikon jälkeen,
että hankin sarjakortin uimahalliin. Ruotsalaisista tämä oli huvittavaa ja niin suomalaista.
Ruotsalaiset sitsaavat samaan tapaan kuin
suomalaiset sångboksmiddag- ja gasque-tapahtumissa, ja sitsilaulutkin ovat tuttuja.
Suomalaiselle tuttua ovat myös speksit eli opiskelijateatteri. Speksi on uppsalalainen perinne.
Kävin katsomassa erään osakunnan speksin,
mutta yleisö ei huutanut omstartia kertaakaan ilmeisesti omstart ei ole ruotsalaisissa spekseissä
välttämätön, vaan on erikseen omspexejä, joissa
näin tehdään. Uppsalassa tärkeän osan opiskelijakulttuuria muodostavat osakunnat (nation),

joiden kalenteria seuraamalla löytää vaikka joka
päivälle menoa. Östgöta nationin lauantaista
opiskelijahintaista vohvelibuffettia tulee ikävä!

Uppsalassa on paljon
suomalaisia
SLU:ssa oli samaan aikaan kanssani kaksi muuta
suomalaista vaihtaria, Uppsalassa yliopistossa
enemmän. Uppsalassa on kaksi yliopistoa: Uppsalan yliopisto (43 000 opiskelijaa) ja SLU (4000
opiskelijaa). Uppsalan yliopisto on Pohjoismaiden vanhin yliopisto, kun taas SLU täytti viime
vuonna 40 vuotta. Vaihtarien lisäksi Uppsalassa
opiskelee lukuisia muita suomalaisia, jotka
ovat tulleet tekemään koko tutkintonsa Ruotsiin. Varsinkin lääketieteen ja eläinlääketieteen
opiskelijoita on paljon. Suomalaisia ekonomian
opiskelijoita en tavannut, vaikka sanonta Uppsalan ekonomeista on monelle tuttu.
Vietin Suomen 100. itsenäisyyspäivän Ruotsissa, mutta pääsin kokemaan juhlahumua sielläkin. Lähikirjastossani oli Suomi100-teemahylly
ja kauppoihin tuli Fazerin Suomi100-suklaalevyjä. Opiskelijoiden järjestämässä Suomi100
Jubileumsbal -juhlassa pääsin laulamaan
Maamme-laulun muiden suomalaisten kanssa.
Opiskelijatapahtuman lisäksi oli mahdollista päästä ihan linnan juhliin, sillä Uppsalan

Jutun kirjoittaja Pekka Töpöhännän kotikaupungissa.
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12 Uppsalan
kaupunki on kaunis ja historiallinen. Pohjoismaiden suurin tuomiokirkko näkyy taustalla.
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linnassa järjestettiin itsenäisyyspäivänä juhlat
ulkosuomalaisille.
Vaihto-opiskelu on hyvä tapa kokeilla ulkomailla asumista ja avartaa maailmankuvaa. Harjoittelu- tai työpaikan hakeminen ulkomailta
tuntuu nyt aivan mahdolliselta ajatukselta. Jos
vain on mahdollisuus, suosittelen vaihtoa jokaiselle, SLU:ssa tai jossain muussa yliopistossa!

INTERIM 2018 Saariselällä
– IFSA kokee Lapin
TEKSTI JA KUVAT: HILLA LAAKKONEN

Ps. Miksei kukaan kertonut, ettei suomenruotsi toimi Ruotsissa? Minä olen oppinut ruokasoodapurkista, että se on ruotsiksi matsoda.
Mutta kaupan myyjä ei ollut kuullutkaan matsodasta, ja ruokasooda jäi ostamatta. Myöhemmin selvisi, että oikea nimitys ruotsiksi onkin
bikarbonat.

#
Tärkein liikennemerkki Uppsalassa.

together nostettiin Suomen satavuotisen
taipaleen viralliseksi hashtagiksi. Tästä
voimaantuneina kolme suurta: Metsäylioppilaat ry, Joensuun Metsäylioppilaat ry ja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry järjestivät
yhdessä viikon mittaisen konferenssin kansainvälisille metsäalan opiskelijoille 7.-14.1.
Interim, mikä tarkoittaa väliaikaa, on hallituskauden puolivälitapaaminen IFSAn hallitukselle ja valiokuntien virkailijoille, eli noin 30:lle
toimijalle yhteensä. Lapin taika houkutteli
heistä paikalle melkein 20 osallistujaa, mikä oli
todella hyvin viisumihankaluuksiin ja Suomen
kalliiseen hintatasoon suhteutettuna. Interimin

järjestäjämaa päätetään aina IFSSymbiosiumissa
kesällä, jolloin valitaan IFSAlle uusi hallitus.
Suomi äänestettiin järjestäjäksi opiskelijoiden
kiinnostuksesta Suomen puhtaaseen luontoon
ja lumiseen talveen. Tavoitteenamme oli järjestää mahdollisuus kokous- ja pienryhmätyöskentelylle tarjoiluineen, tiloineen ja majoituksineen
viikoksi. Projekti aloitettiin syyskuun alussa
kokoamalla Interim 2018 -järjestelykomiteaan mahdollisesti kiinnostuneita opiskelijoita
alussa mainituista kolmesta IFSAn järjestöjäsenistöstä. Jaoimme yhdessä vastuualueet, projektipäällikkö ja projektisihteeri laativat alustavan
esityksen ohjelmasta ja rahoitusvastaava aloitti

Ruotsissa ei ole halpaa opiskelijaruokailua, vaan opiskelijat tuovat omat eväät ja lämmittävät ne
mikroissa.
Sarjakuva: Kalle Landegren
kalletets

Poroajelulla. Kuvassa vas. Helinä Poutamo ja Alice Semnoun.
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sponsorien ja yhteistyökumppanien etsimisen
Interimin rahoittamiseksi ja järjestämiseksi.
Markkinointi- ja viestintävastaavana loin tilejä
eri sosiaalisen median kanaviin ja jaoin terveisiä
”Talven Ihmemaasta”. Markkinointia helpotti se,
että olin käynyt kerran aikaisemminkin Saariselällä ja pystyin käyttämään sisällön tuottamisessa
ennen tapahtumaa osittain itse kuvaamaani
materiaalia. Itse tapahtuman aikana pääsin
auttamaan muonitusvastaavaa kokkaamisessa
ja rahoitusvastaavaa sponsorien näkyvyyden
toteuttamisessa. Oma tehtäväni oli dokumentoida tapahtuma valokuvaamalla ja videoimalla,
sekä ylläpitää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa,

IFSA at Saariselkä. Kuva: Niclas Hage.

kommunikoimalla IFSAn ja ainejärjestöjemme
suuntaan. Metsähallituksen ekskursiot porotilalle, Nokian rengasradalle ja Urho Kekkosen
kansallispuistoon keräsivät osallistujilta kehuja.
Yhteinen hiihtoretki kuusten, mäntyjen ja koivujen keskellä sekä pullakahvit joko latukahviossa
tai huoltoasemalla, ryhmän etenemisvauhdista
riippuen, oli osa sitä kuuluisaa elämysmatkailua,
joka elinkeinoista Inarin seudulla voimakkaimmin kasvaa. Tosin budjettitarkkoina järjestimme retken omin voimin ja latuhan luisti!
Kuulin kesken hallituksen kokouksen erään
virkailijan hyräilevän joikua, jonka hän oli oppinut retkellä saamelaistaustaiselta oppaaltamme

Metsähallituksen Luontopalveluista. Silloin
tunsin syvää iloa siitä, että tapahtumaa ei järjestetty helpomman saavutettavuuden perusteella
napapiirin eteläpuolella, Hyytiälässä tai Evolla
vaan saimme kokea Lapin ja sen saamelaisen
kulttuurin. Tavoite esitellä Pohjoisen metsätaloutta ja metsien monikäyttöä onnistui. Puitteet kokouksille, järjestäjien ennakointitaidot ja
resurssit järjestää viikon mittainen konferenssi

Suomessa saivat kiitosta. Tapahtuman kruunasivat vielä revontulet ja illallinen suomalaisittain
Pirkon Pirtissä. Haluan kiittää omasta puolestani muuta järjestelijäkomiteaa ja sponsoreitamme. Sponsoreina tapahtumalle olivat:
Suomen Metsäsäätiö, Jouko Tuovolan Säätiö,
Metsämiesten Säätiö, Metsäkoulutus ry., Teollisuuden Metsänhoitajat, Metsähallitus.

Järjestelykomitean jäsenet:
vas. edes. Arttu Huhtanen,
Saara Santaniemi ja Darja
Salonen. Takana vasemmalta
etelän vahvistus Lauri Lähteenmäki sekä IFSAn virkalija
Joost de Konijn. Kuvasta puuttuvat Hiljahenna Tomminen ja
Hilla Laakkonen.
Alla: Työskentelyä Riekonlinnan kokoustilassa.
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MyForin ja MPTK:n retki
American maahan
TEKSTI JA KUVAT: MERI TUOMAINEN

H

yisenä torstai-iltana 8.2. joukko forsteja
otti suunnakseen C-grundin ja MyForin
ja MPTK:n sitsit. Forstijoukkio oli suurempi kuin koskaan ennen kerhojen järjestämillä
yhteissitseillä. Kaveriporukoista, kurssiystävistä,
pariskunnista ja villeistä sinkuista koostuva
joukko sisälsi yhteensä 50 metsäläistä vuosikursseilta 98-110. Kellon soidessa varttia vaille kuusi
Ovet Americcaan aukesivat. Vaikka ovi näyttikin
aivan C-grundin ovelta, sisäänastuessaan forsti
huomasikin tulleensa villiin ja mahtavaan American maahan. Cocktailtilaisuudessa juhlakansa
kostutti kurkkuaan drinkillä, jossa yhdistyivät
American ja metsäläisten perinteikkäimmät juomat: Coca-cola ja Jaloviina.
Pöytiin siirtymisen jälkeen juhla alkoi kunniakkaalla ja isänmaallisella laululla, eli American kansallishymnillä. Hymnin jälkeen pöytään
saapui jokaisen americcalaisen number one
välipala; euron juusto (ja kasvissyöjille hieman
suomalaista ylpeyttä McVeganin muodossa). Ilta
jatkui laulellen metsäläisten omia värssyjä unohtamatta uuden maan kassikoita, kuten Deep in
the heart of Texas ja Cotton-Eye Joe. Taukojen
aikana janoisia American matkaajia palveli pieni
matkabaari virvokkeineen. Hakipa jokunen
lisäsuolaa pöytiin jääneistä popcorneistakin.
Pääruuaksi nälkäinen juhlakansa nautti pulled
porkia/härkistä sekä jälkiruuaksi aitoa americcalaista omenapiirakkaa vaniljakastikkeella.
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Illan yksi kohokohdista oli osallistujien pukupalkinto. Tällä kertaa karjapaimenista, american
lipuista ja henkilöistä voiton vei yksi fukseista,
nimittäin upeasti vapaudenpatsaaksi pukeutunut Saija Papunen! Saijan asu oli saanut inspiraationsa helposta toteutuksesta ja halvoista
materiaaleista kuten A4 paperiarkeista ja lakanasta. Tässä nähdään, että vaatimattomistakin
materiaaleista voi oikean suunnittelijan käsissä
tulla mitä lumoavimpia luomuksia. Ja tätähän
americcalainen unelma on parhaimmillaa: mahdollisuuksia maineeseen ja mammonaan (lue: jalluun) mitättömistä lähtökohdista! Tälle matkalle
osallistuneille jäi ainakin hyvä ja inspiroitunut
mieli americasta ja americcalaisesta unelmasta.
Kenties americcalainen unelma löytää tiensä
forstienkin sydämiin. Se jää nähtäväksi.
Kiitos kaikille sitsien järjestäjille, taustajoukoille, kokeille, tarjoilijoille ja ennenkaikkia
sitsaajille!

Jenkkiläinen pöytä koreana.

Vaikka Laurin Americanparta olikin aika huisi, ei se
tällä kertaa riittänyt pukukilpailun voittoon.

Pro tip #1 lukijoille:
Jos nämä kekkerit jäivät sinulta välistä, MyFor ja MPTK
järjestävät seuraavat sitsinsä viimeistään ensi syksynä,
ole siis silloin hereillä!
Pro tip #2 lukijoille:
MPTK:n lisäksi nyt myös MyForilla on oma fb-sivu, käy
tykkäämässä! #MyFor
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PROOSAHUUTO
Tällä palstalla Forstihuudon kirjallisuusraati nostaa esille tavalla tai toisella
metsätieteisiin liittyvää uutta kotimaista kaunokirjallisuutta. Ensimmäisenä
esitellään maistiainen vantaalaisen vapaan kirjoittajan George R. R.
Martinlaakson pian julkaistavan Turpeen ja jään laulu -sarjan aloittavasta
opuksesta. Martinlaakso yhdistelee sävykkäässä tekstissään ennakkoluulottomasti
perinteisiä fantasiaelementtejä botaniikkaan ja suotyyppioppiin. Huhujen mukaan
neuvottelut kirjasarjan televisioinnista ovat jo käynnissä.

PROLOGI
Hirvittävän monet hirvittävän pienet vesikappaleet valuivat laiskasti leijaten pilvistä kohti kosmista
painovoimaydintä, muodostaen samalla koko tilan täyttävän kolmiulotteisen nihkeyden verkon
pientä lamparetta ympäröivän sammalaukion ylle. Aurinko oli luultavasti laskenut, tai juuri laskemaisillaan. Tarkkaa totuutta asiasta oli liki mahdotonta päätellä maisemassa yhä viipyilevien
valon riekaleiden, sekä näkymän piirteitä, tummia lehdettömiä hieskoivuja, joitakin keloja ja ruskaantuneita juolukkatihelikköjä, jotenkin pehmentävän, syvältä turvemaan huokosista nousevan
mustuuden vuoksi. Toisin sanoen, oli ihan vitun ankeaa, pimeää ja märkää.
Sen lisäksi oli myös hiljaista. Maisemassa joskus kenties liikuskelleet eläimet olivat nyt jo ymmärtäneet asettua sijoilleen kukin sopivaiseksi katsomaansa paikkaan, suojaan parhaillaan paikalle hiipivältä pimeydeltä. Linnut eivät laulaneet, ilma oli pysähtynyt. Ainoa ääni tienoolla oli ensi alkuun
selittämättömältä kuulostava litinä.
Suotieteilijän kumisaappaat litisivät. Ne litsahtelivat painaltaessaan kasaan kosteasta kurjuudestaan kuin johonkin parempaan kurottavia rahkasammalmättäitä. Ne loiskuivat kuivuneen kumin
halkeamista saappaan sisuksiin tihkuneen veden velloessa harmaiden sukkien villaisten kuitujen
lomassa. Ne mukautuivat tarkkaan suotieteilijän jokaiseen liikkeeseen päästellen mitä erikoisimpia
pieniä märkyyden äännähdyksiä, jotka väistämättä kavalsivat henkilön liikkeet maisemassa huolimatta suon pehmeän pinnan askelia vaimentavasta vaikutuksesta. Ne litisivät. Saappaat oli ostettu
Leningradista joitain vuosikymmeniä aiemmin, ja ehkä osittain juuri tästä syntyneen tunnearvon
vuoksi rikkinäisten pukineiden korvaaminen uutukaisella, ehjällä parilla tuntui suotieteilijästä vaikealta. Syy saattoi piillä myös siinä, että suotieteilijän aivot askaroivat alinomaa sikäli suurempien
seikkojen parissa, että tällaiset käytännön elämän pikkuasiat saattoivat sieltä herkästi luiskahtaa
syrjään.
Suotieteilijä askelsi hiljalleen edestakaisin, koko ajan kumaraisesti käsillään karpaloita mätäspinnoilta tavoitellen. Tuon tuosta sormenpäät tapasivatkin kylmän marjan, ja noukkivat sen kiireesti
turvaan punaiseen sankkoon, joka oli jo varsin täynnä syksyistä saalista. ”Hmmhh mmh-mhhhhm
hmm hhhhhhmm”, hyräili hän ajatuksissaan, ja tuumi hiljalleen suunnata kulkunsa takaisin tielle
ja autolle johtavan poluntapaisen suuntaan. Suoaukea ympärillään tummeni edelleen illan tehdessä
tuloaan.
Joskus turpeeseen on hautautunut suuriakin kuolleen puun kappaleita, ja juuri sellaisen oksanhankaan suotieteilijä aluksi arveli vasemman jalkansa juuttuneen, kun kyseinen koipi ei suostunut
useista hermostoteitse välitetyistä käskyistä huolimatta tottelemaan, vaan tahtoi auttamatta estää
hänen jo toteutustasolle edenneet kotiinlähtösuunnitelmansa. ”Slii-iits trööötsss”, äänteli vettynyt
22
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jalkine suotieteilijän kiskoessaan kinttuaan kulkusuuntaansa kohti. Mutta saapas ei hievahtanutkaan. Oikeastaan päinvastoin: Tuntui kuin se pikemminkin olisi alkanut uppoamaan kohti aikojen
alkuhämärissä muodostuneita historianhajuisia, lähmäisiä turvekerrostumia!
Vedenpinnan lähestyessä jalkineen pitkän varren yläreunaa suotieteilijän oli pakko tehdä ratkaisu: Saapas täytyisi hylätä. Hän onnistui ujuttamaan jalkateränsä ulos uppoavan kengän kätköistä,
saapa vajosi vielä pienen tovin, kunnes slurpsahtavan äänen säestämänä täyttyi ruskeasta vedestä,
ja katosi näkyvistä.
Tätä seurasi valtavan lyhyt hetki, jonka kuluessa tapahtui valtavan paljon: Suotieteilijä ehti surra
menetettyä jalkinettaan, haroa käsillään ilmaa katoamisella uhittelevaa tasapainoaan hakien, tuumailla ruplan kurssia ja siitä riippuvaa juuri tapahtunutta rahanmenetystä, välttää asettamasta
saappaatonta, värittömän villasukan verhoamaa jalkaansa viileään sammalikkoon, ja tuntea tällä
kertaa aivan selvän otteen tiukentuvan toisen, vielä saappaallisen jalkansa nilkan kohdille. Käsittämättömästä kauhusta vavahtaen hän vilkaisi alaspäin vain nähdäkseen osittain mädäntyneen kouran kietoutuneena kumisaappaan mustan varren ympäri! Laajentuneet pupillit ahmivat nälkäisille
näköhermoille karmivaa nukketeatterikappaletta, jossa pääroolia näytteli kalmankalpea, osittain
hajonnut kämmen. Pitkien sormien ohut iho oli kiertynyt vastenmielisille riekaleille, mutta ote siitä
huolimatta luja kuin itäsaksalaisella painonnostajalla.
Pakokauhusta mykkänä hän menetti tyystin tasapainonsa rippeetkin rojahtaen koko pituudeltaan
pehmeälle rahkapinnalle aivan karpalosankonsa viereen. Mätä raaja oli otteissaan ripeä, ja kiskoi
suotieteilijän saappaan tämän jalasta sangen sukkelasti, ja silti samalla jotenkin ihmeen hellävaraisesti: Tuossa tuokiossa toinenkin popo plopsahtaen katosi suon syvyyksiin. Aukealla oli jälleen hiljaista. Vain pöllämystyneen suotieteilijän alla kasaan painunut sammalmätäs päästeli pieniä ääniä
muutoin jo rikkumattoman pimeyden valtaamalle letolle.
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Metsätieteen laitoksen järjestämien
kurssien jakautuminen lukuvuoden aikana
sekä III-periodin sisällä

Forstihuuto 1/2018
Yksittäisten periodien kestoaikoja ei sisällytetty
analyysiin, vaan opintopisteiden jakautuminen suhteutettiin lukuvuoden 2017–18 syysja kevätlukukausien kestoon, syyslukukauden
sijoittuessa 4.9.–17.12 (102 päivää viikonloput
mukaanluettuina) ja kevätlukukauden 15.1.–
6.5. (109 päivää viikonloppuineen).

Tutkiva journalismi

3 Tulokset
Syyslukukauden pituus lukuvuonna 2017–18
on 94 % kevätlukukauden pituudesta. Kandintutkinnossa syyslukukaudelle sijoittuu 38 %
enemmän opintopisteitä kuin keväälle (kuva 1),
ja maisterinohjelmassa syksyllä voi suorittaa 23
% enemmän opintopisteitä kuin kevätlukukaudella (kuva 2).

Sableena Baculum
Baculum, S. 2018. Metsätieteen laitoksen järjestämien kurssien jakautuminen lukuvuoden aikana
sekä III-periodin sisällä. Forstihuuto 1/2018: 24–26.

1 Johdanto
Metsätieteen laitoksen luentokurssien jakautuminen lukuvuodelle on suurta yleisöä viime
aikoina paljon puhuttanut aihe. Vallitsevan
diskurssin mukaan luentojen ajallinen sijoittuminen kolmosperiodissa vaikeuttaa kursseille osallistumista. Selvitimme, kuinka kurssit
jakautuvat vuonna 2017 uudistetussa opetusohjelmassa sekä kuinka luentoajat jakautuvat
III-periodin aikana. Fiilispohjalta oletimme
kurssien painottuvan kevätperiodeille, mutta
sekä kandi- että maisteriohjelmissa syksyn
aikana opintopisteitä voi suorittaa huomattavasti kevättä enemmän. Toinen hypoteesimme
oli, että luentoajat sijoittuvat päällekkäin hyvin
paljon. Tutkimuksen perusteella tätä ei kuitenkaan tapahdu niin paljon kuin kertsimeiningin
perusteella voisi kuvitella.

2 Aineisto ja menetelmät
Analyysissä käytettiin Flamma-sivustolla olevaa
opetusohjelmaa, joka löytyy polusta Flamman
etusivu > Omat yksiköt > Metsätieteiden laitos
> Opiskelijalle > Opetusohjelma ja kurssien
24

Kuva 1. Kandidaatin tutkinnon MEK- ja MEM-kurssien jakautuminen
periodeittain.
...kolmosperiodissa! Kuva vuodelta 2016.

suorittaminen > Opetusohjelma vuodelle 2017–
18. (Life hack: samasta polusta ”Opetusohjelma
ja kurssien suorittaminen” -valikon alta löytyvät
myös uusintatenttien päivämäärät! Kelatkaa.
Ne on oikeasti siellä.) Kandidaatin- ja maisterin
tutkintorakenteeseen kuuluvia luentokursseja
tarkasteltiin erillisinä ositteina, mutta MEK- ja
MEM-kursseja ei eritelty toisistaan. Kurssien
sijoittuminen usealle periodille huomioitiin
laskennassa. Joka toisena vuonna järjestettävien
kurssien opintopistemäärät jaettiin kahdella,
joten tulokset esitetään kahden vuoden keskiarvoina olettaen, että opetusohjelma ja tutkintorakenne pysyvät samoina.

Kuva 2. Maisterin tutkinnon MEK- ja MEM-kurssien jakautuminen
periodeittain.
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Luentoajat III-periodin aikana jakaantuivat
hypoteesin vastaisesti melko tasaisesti pitkin
viikkoa. Päällekkäisyyttä arvioitaessa ei huomioitu eri opintosuuntia. Tästä huolimatta
varsinkin kandidaatintutkinnossa luentojen
päällekkäisyys ei ole pelkästään näennäistä
(kuva 3). Myös maisterintutkinnossa luentoajoissa näkyy selkeitä keskittymiä (kuva 4).
Maisterissa viikolla 6. järjestettävää Invasive
invertebrates -intensiivikurssia ei ole sisällytetty
kuvaan.

Tutkiva journalismi

Kuolleita

4 Johtopäätökset
Ei meillä mitään johtopäätöksiä ole. Sekä työryhmä että työryhmän ulkopuoliset tahot ovat
kuitenkin ilmaisseet valmiutensa osallistua 8–10
järjestettäville luennoille siinä tapauksessa, että
päällekkäisyyksiä oltaisiin purkamassa hajauttamalla luentoaikoja.

Kiitokset
Velhommille excelvelhoille.

Kuolleita
Viikin
Gorilla
Lämmöllä muistamme

Yliopiston oma Harambe
s. 2009
k. 2018

”Savuna ilmaan
Vain tämä hetki, ei mikään muu
Kun ympyrämme sulkeutuu
Kadehtii jumalatkin meitä
Niin helppoo aika unohtaa
Sä viet mut kohti nirvanaa”
Hautaus suoritettiin tuhkaamalla.

Kuva 3. Kandin luentoajat periodissa 3 keväällä 2018.

Vitris
k. 2017
”Myo:n ja Vitrin äpärä, Vitris
Olet nähnyt viimeiset sitsis
Sulle nostamme viimeisen maljan
Ja laskemme lepoon haudan”
Rakkaudella,

Ilmaiset parkkipaikat

Tyttäresi MyFor

s. 1640
Kuva 4. Maisterin luentoajat periodissa 3 keväällä
2018.

k. 2018
”Paikkasi on tyhjä kaipaus suuri ja rajaton”
Kaipaamaan jäävät,
Köyhät opiskelijat (paitsi Silvicalla asuvat)
Kymmenen sähköauton latauspistettä lohduttakoon meitä
näinä synkkinä aikoina.

Metsätieteiden laitos
Myo:n paku

”Ja tukkilautat rantoja vaeltelee,
lokit jossain laulujansa laulelee,
mieli palaa kauaksi ranoille sen,
kotiin luontoon entisehen.”
k. 2017

Uskollinen viinakuski
s. K-103 k. K-110
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Esittelyssä akateemiset
urheilulajit: Kyykkä
TEKSTI: SINI SALKO

Mikä ihmeen kyykkä?

Miksi kyykästä puhutaan?

Seurapeli ”kyykkä” näyttää joltain, mitä voisi
syntyä jos Marvelin Thor pelaisi mölkkyä pesäpallomailalla kolmen promillen humalassa.
Todellisuudessa peli on alun perin karjalasta
kotoisin oleva urheilulaji: suuren kansan tietoisuuteen kyykkä nousee vuosittain akateemisen
kyykän MM-kisoissa, jotka Tampereen teekkarit
järjestävät Hervannassa.
Akateeminen kyykkä on huippuhauska ja
ilmapiiriltään mieltäylentävä tilaisuus; tapahtuma on valtavan suosittu kautta maan, ja siksi
joukkuepaikkoja on vaikea saada. Joulukuun
korvilla saapuvat liput myydään loppuun sekunneissa, joten helmikuussa kisailemaan mielivän
on oltava hereillä.

Vuonna 2018 MYOlla oli ensi kertaa aikoihin
oma virallinen joukkue. Metsäylioppilaat-joukkue onnistui kiipeämään alkulohkosta jatkosarjaan ilmiömäisellä raivokkuudella. Viikin
kyykkädelegaation yksimielinen näkemys on,
että kyykänpeluun riemu on saatettava laajempaan tietoisuuteen: ensi vuonna uusiksi ja vielä
paremmin!

Mutta mitä se siis on se kyykkä?
Kyykässä maahan piirretyltä pelikentältä yritetään poistaa kaljatölkin näköisiä puukartioita
heittämällä niitä raskaalla mailalla eli kartulla.
Säännöt eivät ole vaikeat, ja ensikertalainenkin pääsee helposti sisään peliin jopa aidossa
kilpailutilanteessa. Oletko joskus onnistunut
avaamaan jonkun hyödyllisen ominaisuuden
windowsista painamalla vahingossa oikeaa keyboard shortcutia? Kyykän pelaaminen tuntuu
juuri siltä.
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Kysy Antero
Vipuselta
Seilaako purtesi maailman meriä käsittämättömyyden rannattomassa sumussa? Älä huoli,
sillä airoina matkallasi toimii tänään Antero
Vipunen. Hän vastaa jokaiseen mieltäsi piinaavaan kysymykseen tieteellisen akkurantisti ja
ennen kaikkea hyvää journalistista tapaa noudattaen. On tullut aika kääntää nokka kohti
faktatiedon turvallista satamaa ja kiinnittää
vertauskuvalliset tikkaat laituriin.

VAD ÄR MENINGET I
LIVET???????
Den här frågan var egentligen
frågat och svarat i en föregående
Forstropet. Förstås är det
begripligt att ha missat den, och
naturligtvis skiljer den finska
meningen med livet sig lite från
den svenska meningen. Den
finska meningen är och har varit
att kritisera kärrkraft (FH 1/17).
Svenskspråkiga meningen är
att sitta på gräsmattan under
en stor ask, lyssna på böljornas
lågmäld röst i stranden när sig och
identifera en rar fågel i trädkronen
av asken.
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ME-222 kurssilla on 222
lintulajia. Mistä voin lunastaa
foliohatun?
Rakas anonyymi,
odotapa vain FOR-666 -kurssia.

”Nakkikattila” -niminen
wifiverkko tuntuu seuraavan
minua. Onko Faustmann tämän
takana?

KUKA SUORISTI MARTTI
TERTIN JA VOISIKO SEN SAADA
TAKAISIN? FENG SHUI KÄRSII
Yliopiston ylin päättävä elin
on neuvotellut asiasta ja tullut
tulokseen, joka on nähtävissä
kerhohuoneen seinällä.
Hallituksen normaali
päätöksentekoprosessi on
seuraava: hallituksen jäsenistö
sulkeutuu päärakennuksen sisään
neuvotellakseen käsillä olevasta
päätöksestä niin kauan kuin on
tarpeellista. Tämä saattaa joissakin
tilanteissa viedä jopa viikkoja.
Lopulta asiasta äänestetään,
vaalilipukkeet poltetaan ja niistä
nousevan savun perusteella
saamme tietää, millainen päätös
on tehty.
Martti Tertti -muotokuvasta
keskusteltaessa päärakennuksesta
nähtiin nousevan mustaa savua,
mikä tulkittiin tavalla, joka on
nähtävissä kertsillä. Myöhemmin
kävi ilmi, että päärakennuksen
keittiö oli syttynyt tuleen ja
että savu olikin peräisin sieltä.
Varmuutta hallituksen virallisesta
kannasta muotokuvan asentoon
ei ole, joten Tertin seikkailut
jatkuvat.

Miksi gorilla kuoli ja minä sain
elää?
Suru gorillan kohtalosta sekä
vastenmielisyys yhteiskuntaa
kohtaan, jossa on ihmisiä jotka
kokevat tarpeelliseksi polttaa
autonrenkaita ja gorilloja on
koskettanut syvälle meitä kaikkia.
Tällaisina aikoina voimme
turvata esimerkiksi Black
Mirror -nettisarjan viisauteen.
Kuten Black Mirrorissa, myös
tosielämässä tietokonesimulaatio
raukeaa aina ja viattomuus voittaa
lopulta.

Onko Pirkalla krapula?
Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksessa Helsingissä
asuvien krapulat on ulkoistettu
maakuntien asukkaille. He voivat
hoitaa niitä erikoissairaanhoidon
piirissä yksityisten
palveluntarjoajien kautta.
Mikä sen mukavampaa meille
helsinkiläisille?

Saanko tehdä ilmeisen vitsin
nakista kattilassa? En? Okei, en.
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PUUHANURKKA

SARJAKUVA

Hups, nyt on käynyt huonosti, nimittäin muutamat ylimääräiset tikkaat ovat
jääneet Silvican katolle ja Paha Silmä löysi siitä itselleen oivan asuinpaikan.
Löydätkö kuusi eroavaisuutta kahdessa kuvassa?
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JAHTIVOUDIN PALSTA

2018

V

ielä yksi syksy, pakkohan se on jatkaa tätä kolmivuotisten jahtivoutien jaloa perinnettä. Ja
onhan tämä vouteilu omanlaistaan huumetta. Kun yhdistetään metsä, paukkuvat pyssyt,
illanvietot saunoineen ja virvoitusjuomineen, parhaat ystävät sekä Antti Uotila niin kyse on
pahimman laatuisesta sekakäytöstä. Fyysisesti sekä henkisesti rankkaa ja koituu todennäköisesti
kuolemakseni. Mutta silti niin kaunista. En vaihtaisi.
Kevät on hirveää aikaa. Kaamos on kuluttanut
vitamiinit ja dopamiinit loppuun. Joululomat
loppuvat ja arkinen aherrus jatkuu. Vanha vuosi
päättää asioita ja elämäntilanteet muuttuvat. Jahtikausikin on kohta ohi ja seuraavaa odotellessa.
Kettujahti jatkuu kuun loppuun, fux hunting
vielä wappuun saakka. Onneksi on kesäjuhlat,
joissa pääsee taas tarkkuuttamaan omaa sihtiä.
Suuria uutisia ensi syksyn jahdeista on tulossa.
Voi olla että toteutamme jotakin sellaista käsittämättömän ainutlaatuista, jota Hyytiälässä ei ole
ennen nähty! Jänskättää niin pirusti, perhosia
vatsassa ja housuissa pullottaa.
Viime vuonna Huutoa lukeneet muistavat, että
näihin aikoihin vuodesta aloitin muuttumiseni
naiseksi houkutellakseni hirvisonnin luokseni.
Hormonihoidot ja kalliit leikkaukset palkittiin
kuitenkin vain yhdellä vasalla. Ajattelin kokeilla
jotakin uutta. Jos muuttuisinkin mahtisonniksi,
niin ehkä kiihottaisin metsän valtiaan viimeiseen
mittelöön luokseni? Kuvassa todistusaineistoa
harjoittelustani MPTK-MyFor sitsien etkoilta.
Mitä mieltä olette? Haluatteko Pirkkanne feminiininä prinsessana vai uljaana siitosorina?

TIEDOTTAJA TIEDOTTAA
Tervehdys!
Lukuvuosi on kääntynyt jo myöhemmälle puolikkaalleen ja tapahtumia riittää.
Hallitus vaihtui vuoden alussa uuteen ja mie tiedottelen teille meiän metkuista,
joten muista seurailla sähköposteja ja Facebookkia ja ennen kaikkea MYO:n
Instagramia.

Tulevia tapahtumia:
14-16.3.
21.3.
14.4.
18.–19.4.
24.4.
30.4.
1.5.

Viikki-speksi: Kaiken teoria
MYO:n vuosikokous
Päiväretki Nuuksioon
Helsingin kadun appro
Luontoretki Vanhankaupunginlahdelle
Zetorin veto ja vappuaatto
Vappu

Lisäksi luvassa on vielä muun muassa Viikki-GP ja syksyn
PM-kotikisoihin ilmoittautuminen. Myös tärkein eli
kesäjuhlaviikonloppu on päätetty ja se tulee tänä vuonna
olemaan 29.6.-1.7. Ei miulla muuta, hyvää kevään jatkoa
ja oppimisintoa!
Tiedottajanne Otto

Rakkaudella,
Jahtivoutinne Pirkka

34

FORSTIHUUTO 1/2018

FORSTIHUUTO 1/2018

35

