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Speksiä Viikissä?

Aikamatka

Joulukuuset, ruukkukuuset
ja havuköynnökset
Kotiinkuljetuksella, toiveittenne mukaan.

Ostamalla meiltä tuette kotimaista työtä
ja opiskelijayrittäjyyttä!

www.kuusikauppa.org

Kuva: Oona Keskisaari
(H17/K109)

ateriaalina on käytetty hanhikorppikotkan värttinäluuta.
Valmistaja on kovertanut siihen viisi
reikää sormia varten ja lisäksi vielä toiseen päähän kaksi v:n muotoista lovea
suukappaleeksi. Luun pintaan voidaan
havaita kaiverretun joitakin ohuita viivoja, jotka kenties ovat rakennusvaiheen merkintöjä siitä, mihin kohtiin
reiät oli pitänyt puhkaista. Tarkkuus
oli tärkeää, jotta valmis soitin soisi
halutulla tavalla. Tähän tapaan Nicholas Conard, Maria Malina ja Susanne
Münzel kuvailevat huilua arvostetussa Nature-lehdessä vuonna 2009
julkaistussa artikkelissaan. Erityisen
juuri tästä huilusta tekee se, että soitin on valmistettu arviolta noin 35 000
vuotta sitten. Niihin aikoihin nykyihminen valloitti Eurooppaa. Kyseinen
luuhuilu onkin tällä hetkellä maailman vanhin tunnettu soitin.
Kappaleen mittainen aikamatka
käsittämättömän kaukaiseen historiaan kertoo jotain olennaista
ihmislajin olemuksesta. Emme nykymuotoisen yhteiskunnan kasvatteina
pysty käsittämään, miltä noista muinaisista ihmisistä on tuntunut rynniä, hoiperrella tai epäröiden astella
uusille metsästysmaille tuntemattomassa maailmassa. Pystymme kuitenkin kuvittelemaan tuon huilun, kenties
kuulemaan korvakäytäviemme karvoilla sen soinnin jonakin hämyisenä
iltana hiipuvan nuotion äärellä.

Päätoimittajalta

Osana yli 100-vuotista perinnettä

Kaikenlainen kulttuuri lävistää
ihmislajin historian. Perinteisesti
sanotaan tieteen ja taiteen tilan ja
aseman määrittävän yhteiskunnan
senhetkisen sivistyksen tason. Sanotaan myös tieteen ja taiteen erottavan
ihmisen eläimestä, mutta varsinkin
näinä biodiversiteetin vakavan köyhtymisen aikoina on vähintäänkin tervettä muistaa ihmisen osa vain yhtenä
eläinlajina muiden joukossa. Meitä
ei olisi ilman valtavaa joukkoa muita
lajeja, joten jo siksi on vain ja ainoastaan järkevää kantaa vastuuta myös
muista elämänmuodoista.
Kulttuuri monissa muodoissaan on
lävistänyt myös korkeakouluopiskelun
ja metsäylioppilaiden historiaa. Vanhoja lauluja lauletaan, vanhoja juhlia
juhlitaan. Osa vanhoista perinteistä
unohtuu, jotain uutta syntyy ja jotain
vanhaa muistetaan taas uudelleen.
Tieteen ja taiteen on havaittu olevan
hyvä tasapaino elämässä ja yhteiskunnassa. Tämänvuotinen Metsäylioppilas pyrkii tarjoamaan sisältöä niistä
molemmista, valottamaan vanhaa ja
uutta opiskelijakulttuuria sekä kertomaan tulevien tuulien suunnan.
Takaan, että lehden sivuilta jokainen
entinen ja nykyinen metsäylioppilas löytää jotakin tuttua sekä jotakin
uutta.
Esko Karvinen (H17/K109),
päätoimittaja
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metsäylioppilas 2019
Esko Karvinen h17/K109
päätoimittaja

Anna Viitamäki H18/K110
vieraskynä vasten tahtoaan

Sini Salko H15/K107
vapaa elffi ja toimittaja

Elli-Noora Kamppuri H16/K108
soveltava sanailija

Meri Tuomainen H16/K108
omaelämänkerrallinen
komediakäsikirjoittaja

Jukka Kärki H18/K110
erämaakirjeenvaihtaja

Olivia Kuuri-Riutta H17/K109
Wellingtonin kirjeenvaihtaja

Henri Jokinen H15/K107
Pohjois-Saksan kirjeenvaihtaja

Veera Kuronen H19/K110
taittotiimin junior assistant

Otto Saikkonen H16/K108
taittaja
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Juhana Simula H16/K108
osapäiväinen kynäniekka

Alina Lehikoinen H17/K109
kirjoittanut eläessään yhden tekstin

Maria Selin H19/K111
vapaa toimittaja

Anniina Jokinen H16/K108
innokas mutta hajamielinen kirjoittelija,
joka palauttaa kaikki jutut vähintään
kolme päivää deadlinen jälkeen

Johanna Tuviala H15/K107
taittaja

Metsäylioppilas-lehti
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

3. Tulokset

Kirjavuudessaan kaikki hypoteesit ylittäneestä vastausten kirjosta edustavina esimerkkeinä voidaan mainita esimerkiksi seuraavia:
”’Terve metsä, terve vuori…’ alkaa soida päässä”

Minä, metsä ja maailmankaikkeus
— tutkielma metsäläisestä identiteetistä

”Käytännönläheisyys”
”Mieti mitä Olivia Kuuri-Riutta (H17/K109) sanois ja lainaa sitä.”
”Tiivis yhteisö, maanläheisyys”

1. Johdanto

On trendikästä tuntea itsensä. Ilmastonmuutos ja muut kriisit ovat toki ihan kivoja huolenaiheita, mutta tällä hetkellä todellinen hyvinvointi lähtee liikkeelle mindfullnessista,
bodypositiivisuudesta, astraalijoogasta, ja muista hyödyllisen itsereflektion muodoista.
Kattavan kirjallisuuskatsauksen perusteella kyseisiä ilmiöitä ei kuitenkaan ole merkittävissä määrin tarkasteltu metsäläisyyden kontekstissa. Tämän pienoistutkielman
tavoitteena onkin muodostaa yleiskäsitys metsäläisten kansallisesta identiteetistä ja
minäkuvasta.

2. Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineisto kerättiin kvalitatiiviseen analyysiin perustuvalla haastattelututkimuksella, jossa mahdollisimman
kattavasti metsäylioppilaita edustava
otos pyrittiin saavuttamaan impulsiivisella satunnaisotannalla. Haastattelujen
suorittamisessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia menetelmiä sosiaalisesta
mediasta savumerkkeihin ja pahaa aavistamattomien kohteiden saartamiseen
yliopiston käytävillä. Haastateltaville
korostettiin vastausten intuitiivisuuden ja
rehellisyyden merkitystä.
Haastateltaville esitettiin kysymys
”Metsäylioppilaat ja metsäläisyys; mitä
tulee ensimmäisenä mieleen, tai miten
kuvailisit metsäläisiä ja metsäläisyyttä?”.

6

metsäylioppilas 2019

”No… Mitä nyt voi olettaa, kun kaiken maailman metsänkävijöitä ja eräukkoja
yritetään väkisin sijoittaa akateemiseen ympäristöön.”
”Näre”
”Rento ilmapiiri — ihmisiä laidasta laitaan.”
”Emmä tiedä, mutta Virosta sais halvemmalla.”
”Yhteishenki, Hyytiälä”
”Tyypillinen metsäläinen… helposti lähestyttävä, ystävällinen, äänekäs, jallupullo
kädessä.”
”Kaikki on niin hämärää sakkia ettei niistä nyt pysty sanomaan… ja sit on vielä 		
ne ekonomit.”
4. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
Oletusten mukaisesti erityisen selkeää tai johdonmukaista kuvaa forstien identiteetistä
ei tutkimuksen perusteella voida muodostaa, joskin yleisenä piirteenä aineistosta paistaa
sopivan rento yleishabitus. Johtopäätöksenomaisesti voidaan kuitenkin todeta, että on
ilo ajaa tarkastelun kohteena olleen populaation asioita vielä yhden lukukauden verran.
Syvällisempi analyysi jääköön lukijan vastuulle.
Ratkiriemukasta syksyä,
Anna (H18/K110)
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Urailtaan osallistumalla oma
ammatti tutuksi opiskelijoille!

V

iikin kampuksella toimii Loimun paikallinen opiskelijajärjestö Loimun Opiskelijat Viikki,
tuttavallisemmin LoVi. LoVin tavoitteena on tuoda ammattiliiton hyödyt tutuksi jo opiskelijoille, sekä auttaa opiskelijoita työelämään siirtymisessä ja oman uran luomisessa. Vaikka
yliopistolla ja Loimulla onkin antaa paljon tietoa esimerkiksi CV:n ja LinkedIn-profiilin tekemisestä,
jää varsinainen työelämän mahdollisuuksien esittely joko opiskelijan oman mielenkiinnon tai
opiskelijajärjestöjen harteille. Usein opiskelijoilta kysyttäessä he nostavatkin suureksi toiveekseen
osallistua erilaisiin ura- ja alumni-iltoihin.
Ura- ja alumni-ilta tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa, eli rentoa iltaa, jossa jo valmistuneet
metsänhoitajat kertovat työstään ja omasta urapolustaan nykyiseen asemaansa. Uraillan esitykset ovat yleensä juuri tekijänsä näköisiä. Toiset painottavat omaa tarinaansa, toiset mainostavat
yritystään ja osa jopa kauppaa kesätyöpaikkoja. Urailloista olemme saaneet opiskelijoilta niin
positiivista palautetta, että näiden järjestäminen tulee jatkossakin olemaan yksi LoVin toiminnan
kulmakivistä.
Miten tämä urailta sitten koskettaakaan sinua? Tietenkin mahdollisuudella tulla forstien urailtaan
puhumaan ja ohjaamaan eksyksissä olevia metsäopiskelijoita kohti unelmiensa työpaikkaa! Forstithan ovat erittäin monimuotoista porukkaa, kuten on koko metsäalakin. Tämänkin takia on aina
mahtavaa, kun erityyppisille urapoluille päätyneet metsänhoitajat tulevat kertomaan tarinaansa.
Seuraava forsteille suunnattu urailta järjestetään todennäköisesti ensi talvena. Jos nyt innostuit, ja
tuntuu siltä, että voisit tulla kertomaan oman uratarinasi tai mainostamaan yrityksesi kesätyöpaikkoja, niin lähetäpä allekirjoittaneelle sähköpostia!
PS. Jos itseltäsi on Loimun mahtavat jäsenedut jääneet käyttämättä tai hämärän peittoon, hyppääppä osoitteeseen loimu.fi/jasenasiat/jasenedut

Meri Tuomainen,
Loimun Viikin kampuksen kampuspromoottori
promoottori.viikki@loimu.fi
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Mutta mitä tapahtui

FORSTILASSA?
Teksti: Elli-Noora Kamppuri (H16/K108)

Forstilan asuntolakerhon isäntä Henri Koivisto (H16/K108) on lähestynyt
kuluneen vuoden aikana Metsäylioppilaita viralliselta kalskahtavilla sähköposteilla. Niiden sisältö tuntuu jääneen epäselviksi muille kuin itse Forstilan
asukkaille. Yksi asia on muillekin silti käynyt selväksi: jokin muuttui Forstilan
vuokrauskäytännöissä. Eikö Forstilasta saa enää vuokrattua asuntoa? Joutuvatko jo siellä asuvat Metsäylioppilaat muuttamaan pois? Vai kohoaako
heidän vuokransa pilviin? Metsäylioppilas-lehti valjasti yhden toimittajansa
selvittämään tätä Munkkivuoren mysteeriä.

☞

Kuva: Johanna Tuviala (H15/K107), Ella Valkaman (H15/K107) ottaman kuvan pohjalta
metsäylioppilas 2019
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Forstilan alkuaikojen
järjestysmääräykset
ohjaamaan forstien
käyttäytymistä

Syksyistä Forstilan pihaa.
Kuva: Henri Koivisto

Vuonna 1958 Munkkivuoreen Ulvilantielle valmistui kerrostalo, josta varattiin 20 asuntoa
metsäylioppilaille. Tämä asuntola sai nimekseen
Forstila. Forstilan asunnot omisti Metsämiesten
säätiö, joka vuokrasi ne Metsäylioppilaiden alaiselle Forstilan asuntolakerholle, joka edelleen
vuokrasi ne yksittäisille metsäylioppilaille. Vuokrausjärjestely jatkui tällaisena vuoteen 2018 asti,
jolloin Metsämiesten säätiö päätti lopettaa Forstilan yksiöiden vuokraamisen metsäylioppilaille
alennettuun hintaan.
Muutos ei vaikuta Forstilan nykyisiin asukkaisiin,
sillä heidän vuokransa suuruus säilyy ennallaan
heidän asumisoikeutensa loppumiseen asti.
Uudet asuntoihin muuttavat metsäylioppilaat
joutuvat kuitenkin maksamaan markkinatasoista vuokraa. Asunnot eivät myöskään säily
enää yksinomaan metsäylioppilailla. Vapautuviin
asuntoihin on edelleen etuoikeus metsäylioppilailla, mutta jos yksiöihin ei löydy kiinnostuneita
metsäylioppilaita, siirtyvät ne vuokrattaviksi
vapaille markkinoille.
Uudistuksen jälkeen sitä mukaa, kun Forstilan
asunnoista muuttaa metsäylioppilaita pois, siirtyy vuokraus Forstilan asuntolakerholta Metsämiesten säätiölle. Kun Forstilan asuntolakerhon
toiminta pienenee riittävästi, lakkautetaan toiminta kokonaan ja Metsämiesten säätiö siirtyy
hoitamaan kaiken omistamiinsa asuntoihin liittyvän vuokraustoiminnan.
12
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Mistä tämä muutos sitten johtui? Metsämiesten
säätiö halusi kanavoida rahoitustaan metsäylioppilaille eri tavalla. Painotusta halutaan nykyisin
siirtää enemmän kansainvälisyyden ja kansainvälisten metsäopintojen tukemiseen.
Miten muutos vaikuttaa meihin metsäylioppilaisiin? Ei se kaikkiin vaikutakaan, sillä metsäylioppilailla on yli nelinkertainen määrä yksiöitä
vuokrattavana Viikin Silvicalla. Forstilan asuntolakerho on kuitenkin perinteikäs ja merkittävä osa
metsäylioppilaita ja heidän historiaansa. Forstila
on majoittanut forsteja yli kymmenen vuotta
kauemmin kuin Silvica. Sijaintinsa puolesta
Forstila jää nykyisin Silvican varjoon, kun metsätieteiden opetus siirrettiin 2000-luvun alussa
keskustan Metsätalolta Viikin kampukselle.
Forstilassa on silti sitä jotain: 1950-luvun rakentamisen tunnelmaa, levollinen ympäristö ja hyvät
kulkuyhteydet. Forstila on myös paikka, jossa
metsäylioppilaat saavat olla rauhassa ja etääntyä
muuten niin intensiivisistä metsäpiireistä. Silvica on kampuksen läheisen sijaintinsa ansiosta
monen tapahtuman kotipesä ja metsäisen juorumyllyn keskipiste. Forstilassa forsti on sen sijaan
saanut puuhastella lähes salassa kaikenlaisia
hämäräperäisyyksiä. Sääli, että tämä ylellisyys
häviää asunto kerrallaan kuin syksyn putoava
lehti pimeyteen. 


Vuokrasopimus
vuodelta 1958
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DRONEKURSSILLA
ILMOJEN HERRAKSI
Teksti: Juhana Simula, Uniforst (H16/K108)

Uniforstin dronekurssit käynnistyivät keväällä. Kurssisuoritusta
vastaan jokainen voi vuokrata dronea omaan käyttöönsä.

Monet tutkimusorganisaatiot varustavat lennokkejaan erilaisilla tutkimusvälineillä kuten
hyperspektrikameroilla, vesianalyysimittareilla
ja muilla sensoreilla. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksella ja Suomen Ympäristökeskuksella on
käytössään monipuolinen arsenaali droneja – osa
tuhannen euron kaupallisia nelikoptereita ja osa
taas itse rakennettuja raskaampia koptereita.
Todellista läpimurtoa dronet eivät metsätalouden parissa ole silti vielä lyöneet. Lennätykseen
tarvitaan edelleen ihminen, eikä litiumakkujen
tarjoama lentoaika vielä huimaa päätä. Lentokoneesta tehtävä ilmakuvaus tai laserkeilaus on
edelleen erittäin kustannustehokasta laajoille
alueille. Myös suomalaisten saama etulyöntiasema byrokratian kanssa ottaa pientä takapakkia, kun koko EU:n droneala saa yhteiset
pelisäännöt – esimerkiksi lennättämisestä tulee
laitonta ilman verkkokurssin ja -tentin suorittamista 1. heinäkuuta 2020.

Alan harrastajina näemme pakollisen kurssin
ja jopa kasvavan sääntelyn aavistuksen myönteisenä asiana. Oikeastaan kuka vain kykenee
lennättämään nykyaikaista kuvauskopteria edes
jotenkin – mutta entä turvallisesti? Entä kykeneekö peruslentäjä hyödyntämään aineiston
jälkikäsittelyn potentiaalin? Osaavissa käsissä
pelkällä rgb-sensorillakin varustettu nelikopteri
toimii monipuolisena työkaluna, joka laajentaa
perspektiiviä huomattavasti.
Ehkä tässäkin tapauksessa voimme tuottaa metsäalalle arvokasta lisäarvoa nimenomaan koulutuksen avulla. 


Drone
aiheutti
kaaoksen
Gatwickin
lentokentällä.
Puolustusvoimat
suunnittelee drone-lennättäjäjoukkojen perustamista. Suomi ja
Viro yhteistyöhön merenlahden yli
lentävien dronejen kanssa. Ellei ole
elänyt täydellisessä uutispimennossa,
droneuutiset ovat varmasti tulleet
tutuiksi. Syyt dronekoulutuksen hankkimiseen eivät ainakaan ole vähenemässä.
Käynnistimme Uniforstin dronetoiminnan
virallisesti keväällä 2019, sillä haluamme kaikin keinoin edesauttaa jäsentemme työllistymistä metsäalalle sekä tarjota mielenkiintoisia
koulutuksia. Hankintamme, kohtuuhintainen
“giganttikopteri”, sai välittömästi myönteisen
vastaanoton ja ensimmäiset lentäjäkurssit täyttyivätkin nopeasti. Jopa Maaseudun Tulevaisuus
kirjoitti meistä jutun (MT 15.5.2019). Myös yksi
kurssimme käynyt metsäylioppilas tekee parhaillaan pro gradu -tutkielmaa dronekuvantamisesta
metsätaloudessa. Kurssit pyörivätkin parhaillaan
aina säiden sallimissa puitteissa.
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Etenkin metsäalan asiantuntijalle drone tarjoaa
erinomaisen työkalun. Muun muassa metsäyhtiöiden käyttöskaala on laaja: droneja käytetään
metsätuhojen kartoituksessa, varastoterminaalien pinomittauksissa, yksittäisten puiden
tilavuuksien laskemisessa ja kokonaisten metsiköiden inventoinnissa. Lisäksi dronella voi käydä
vaikkapa tarkastamassa, miltä lähialueen metsäkuviot näyttävät ilmasta käsin. Kiinteistönvälittäjät puolestaan käyttävät kuvauskoptereita
metsätilojen myynnissä.

Ensimmäisen dronekurssin ensimmäinen lentotunti.
Kuva: Juhana Simula
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Puusta pitkään, eli kuinka
Hyytiälään rakentuu uutta
Teksti: Esko Karvinen (H17/K109)
Kävelen ylös instituutin aulan portaikkoa, kuten
lukuisat metsäylioppilaspolvet minua ennen ovat
aikanaan kävelleet. Tai lähinnä tietysti jalat ovat
kävelleet, mutta varmasti yhdet jos toiset polvetkin. Tällä kertaa en kuitenkaan käänny portaiden
päässä vasemmalle kohti luentosalin aamuluentoa, enkä myöskään ole matkalla taulukkolaskennalta tuoksuvaan tietokoneluokkaan. Sen sijaan
käännän kulkuni oikealle laboratorion, pajan ja
työhuoneiden reunustamalle käytävälle. Olen
matkalla selvittelemään Viikin kampuksen käytävillä ja MMYL:in kerhohuoneessa keväällä
puhuttanutta uutista, jonka mukaan Hyytiälään
aiotaan pian rakentaa jotain uutta. Mielessäni
on kysymys siitä, mistä moinen idea oikein on
peräisin, ja tämän kysymyksen tahdon esittää
asemanjohtaja Antti Uotilalle ( H79/K71).

”Idea lähti siitä, että joka tapauksessa olisi pitänyt tehdä isot remontit näihin A-, B- ja C-taloihin.
Sitten kun niistä oli jo vuosia siinä vähän puhuttu,
rupesin sitä miettimään, että sehän maksaa yhtä
paljon kuin uuden tekeminen. Ensinhän sitä tyrmättiin tuolla kiinteistöpuolella täysin, mutta
kyllä ne nykyään on muuttaneet mielensä”, kertoilee Antti Uotila työpöytänsä ääressä. Nykyisellään vuonna 1977 valmistuneet A-, B- ja C-talot
tarjoavat pääasiallisten majoitustilojen lisäksi
ruokalan, kaksi seminaarihuonetta, kuntosalin,
siivouspuolen tiloja sekä varastoja. Hyytiälän
pihapiirin rakennuskanta on jo sen verran mittava, että uudisrakentamisen kanssa nousee
väkisin esiin kysymys rakennuspaikasta. ”Se on
vasta nyt menossa suunnitteluun, elikkä voi tulla
useampia rakennuksia tai voi tulla yksi rakennus.
Se voi tulla eri paikkaan kuin nämä vanhat tai osin
samaan paikkaan. Lähtökohta on se, että rakennus on puurakennus, mutta sitä ei ole määritelty,
että millainen puurakennus”, Uotila hahmottelee
tässä vaiheessa vielä vahvasti suunnittelupöydällä olevaa projektia. Yhdeksi rakennuspaikaksi

esitettyä jalkapallokenttää asemanjohtaja ei
varauksetta kannata: ”En oikein itse tykkää ajatuksesta toisaalta. Enkä tykkää siitä yhdenkään
rakennuksen ajatuksesta. Mieluummin opetusja ruokailutilat erilleen majoitustiloista, ja majoitustilat vielä edelleen kahteen taloon jaettuna.”
Monipuolisessa käytössä olevan metsäaseman
toimintaan rakennusvaiheella on varmasti vaikutuksia, mutta niistä on Uotilan mukaan vielä
vaikeaa spekuloida, kun rakennuspaikka ja -aika
ovat epäselviä: ”Tavoite on, että kaikki perusjutut
pystyttäisiin pitämään yllä rakentamisen ajan. Ja
sekin haave on, että A-talo olisi koko ajan pystyssä
siinä. Ruokalan väistö tuonne vanhaan ruokalaan
on aika vaikeaa toteuttaa käytännössä.” Nykyinen
instituutti olisi jatkossa Uotilan mukaan tarkoitus
pyhittää työhuoneita, labroja, toimistoja ja auditoriota varten. ”Mikroluokka luultavasti häipyy
täältä, ja tehdään sinne uuteen. Tai se vastaava
tila, eihän se välttämättä ole mikroluokka enää,”
naurahtaa Uotila.

kansainvälisten kokousten pitoedellytyksiä ja
ulkopuolisten asiakkaiden tänne saamista, mikä
osaltaan tasaa keittiön töitä vuoden ympäri sekä
tuo vähän majoitustuloa”, toteaa Uotila kysymystä hetken pohdittuaan. Hän jatkaa, että uutta
rakennusta itsessään tullaan hyödyntämään tutkimuskäytössä: ”Se olisi tällainen ns. living lab,
eli siellä voitaisiin tutkia sisäilmajuttuja ja sitä
miten ihmiset siellä viihtyvät. Tämä on tarkoitus
huomioida rakennusvaiheessa siten, että sinne
voidaan sitten asentaa kaikenlaisia sensoreita
tarvittaessa.”
Haastattelun jälkeen instituutin päätyovesta ulos
kävellessäni mittailen katseellani pihapiiriä taas
hieman uusin silmin. Vaikka vielä enin osa suurista linjoista onkin piirtämättä, on selvää, että
monille tuttu maisema tulee kokemaan lähivuosina isoimmat muutokset, joita se on hyvään kotvaan kokenut. 


Uudisrakentamisella voidaan siis Hyytiälän
tapauksessa välttää kallis remontointi ja saada
samalla päivitettyä tiloja muuttuneita tarpeita
paremmin vastaaviksi. Avaako se samalla ovia
uusien ihmisten löytää metsäasema ja sen
mahdollisuudet? ”Ainakin se vähän parantaa

Kuva: Katri Leino
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Hyytiälän pelimannit &
kaikkien aikojen kurssibändit
Teksti: Sini Salko (H15/K107)
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Hyytiälän Pelimannit ja rokkibändi Jurriganes –
musiikkia kahdella vuosisadalla
Vuonna 1977 perustettu Hyytiälän Pelimannit oli metsällä kansanmusiikkiperinnettä edistänyt ja uudistanut
yhtye, joka jatkoi toimintaansa aivan
viime vuosiin asti. Bändi syntyi viulisti, mandolinisti ja myöhemmin myös
haitaristi Jyri Makkosen innostuksesta
suomalaiseen pelimannimusiikkiin. Hiljattain menehtynyt Makkonen sekä bändin muut jäsenet viulisti Ohto Nuottamo,
basisti Markku Nygren ja harmonia ja haitaria soittanut Markku Kanninen olivat kaikki
keskenään eri kursseilta. Musiikki keskittyi
sekä perinteiseen suomalaiseen kansanmuanes
siikkiin että suomalaisten amerikansiirtolais- Jurrig
Metsäylioppilaskurssin K-81 bändi oli Jurriganes,
ten musiikkiin, joiden tunnelmaa toi lähemmäs
joka laitettiin pystyyn hydekesän 1989 alussa.
Ohto Nuottamon opiskelijavaihto Yhdysvalloissa.
70- ja 80-luvun suomirokkiin keskittyneessä
Silloisessa kansanmusiikkiscenessä Hyytiälän
yhtyessä soittivat laulaja-kitaristi Heikki ”Hessu”
Pelimanneja pidettiin musiikiltaan ja soitinvaHaavisto, rumpali-laulaja Pekka Kokko, basislinnoiltaan liian moderneina, vaikka suosiota
ti-laulaja Mikko Peltonen, kitaristi-laulaja-huuriitti metsäläispiirien ulkopuolellakin: orkesteri
liharpunsoittaja Jari Liski ja laulusolisti Tuomo
oli vähällä päätyä ammatinharjoittajiksi maailVuorenpää. Kokoonpano eli, ja edelleen harvakmaa kiertävän kansantanssiryhmän säestäjinä.
seltaan keikkailevan bändin pohjalta on muoBändin jäsenistö linjasi kuitenkin lopulta, että
dostettu muitakin metsänhoitajayhtyeitä, kuten
Hyytiälän Pelimannien toiminta on liian hauskaa
90-luvulla vaikuttanut Syväaurausorkesteri sekä
ollakseen virallista.
aivan viime vuosiin saakka toiminut T. Leglake
& Liimapalkki. Monenlaisissa ainejärjestö- ja
osakuntatapahtumissa keikkailleen Jurriganesin
kappalespesiaali oli Freud, Marx, Engels
& Jungin Mystinen metsätyömies.
Bändiltä julkaistiin myös C-kasetti, joka taltioitiin Matinkylän
ammattikoulun kellarissa. Omien
biisien Rauhaa, joulu ja korkataan
sekä Papa went to Mexico/Iskä läks
Kannukseen lisäksi nauhalla olleet,
omiin nimiin merkityt coverbiisit
saivat osakseen mielenkiintoa mm.
Teostolta.

☞

Jurrigane

s 2019
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TVTB, Kalja Koo ja biletykityksen monimuotoisuus
2010-luvulla Viikissä niitti kulttimainetta elektroja metallimusiikkiin erikoistunut Timo Virkkunen and the Berningers. K-105:n kurssibändi
sai alkunsa niin ikään hydekesän aikana, ja siihen
kuuluivat laulaja-kitaristi Timo Veirto, kitaristi
Atte Saukkola, kosketinsoittaja Holtti Hakonen, basisti Roope Riihikoski sekä rumpali Eero
Virkkunen. TVTB muistetaan edelleen opiskelijoiden keskuudessa, ja Hämäläisen osakunnan
vapussa monta vuotta soittanut bändi kutsuttiin
lopulta tapahtumaan, koska sen mukana saapui
aina uskollinen ja huomattava fanikunta. Myös
TVTB:n encorekulttuuri oli mieleenpainuvaa:
yleisön jäsen, joka oli encoren aikana lähtenyt

Kalja Koo

saunaan, oli tuntia myöhemmin palatessaan
ihmetellyt kuinka bändi soittaa edelleen samaa
kappaletta. Päätöskeikalla nähtiin wall of death
Muumien Mamelukkikala-biisin aikana: ”kuolemanseinässä” yleisö jakautuu salin vastakkaisille
seinille ja juoksee sitten sopivalla hetkellä toisiaan päin, mistä seuraa lopulta mosh pit. Eero
Virkkunen arvelee kyseessä olleen kenties maailman ensimmäinen ja viimeinen Mamelukkikalan
aikana tapahtunut wall of death ja mosh pit.
TVTB:n kanssa samoihin aikoihin vaikutti myös
bileyhtye Kalja Koo ja Tasoittavat. Bändin laulusolisti ja itse Kalja Koo oli Reetta Pilhjerta, kitaristi
Miika Karppinen, rumpali Eero Virkkunen ja torvisektiossa, perkussioissa,
naulakossa ja freestyle-rapissa toimi
multi-instrumentalisti OP Näsärö.
Kalja Koon keikoilla kuultiin musiikkia Bon Jovista, Tiktakista, Shania
Twainista ja Pelle Miljoonasta
Queeniin ja Robiniin – Kaija Koota
tietysti unohtamatta. Bändi muistetaan monipuolisuutensa lisäksi
yrityksestään herättää Äänisen yö
henkiin alkuperäisessä jazzmuodossaan sen tasapaksun sitsiölinän
sijaan, jossa se on yleensä totuttu
kuulemaan. Lopputulos oli Reetta
Pilhjertan arvion mukaan jotain
näiden kahden väliltä. Solisti muistelee lämmöllä myös sitä, kuinka
kerran hurmioituneesta yleisöstä
heitettiin lavalle yksi villasukka.

TVTB. Kuva: Aleksi Rantanen (H12/K104)

Maailma loppuu Limasieniin
Tällä hetkellä opiskelijabileissä luo tunnelmaa
keväällä 2017 perustettu Limasienimaailmanloppu. Bändin nimen keksi kurssikaveri, joka
tuumi että sen täytyisi olla kahden täysin toisiinsa
liittymättömän sanan yhdistelmä – esimerkiksi
Limasienimaailmanloppu. Kosketinsoittaja Esko
Karvinen, akustisen kitaran ja huuliharpunsoittaja Arttu Kouhia, cajon-rumpali Aleksi Nurmi
sekä sähkökitaristi Teemu Laasio ovat 109. kurssin opiskelijoita.
Kaikki bändin jäsenet myös laulavat. Bändin tyyli on Kalja Koon
tapaan monipuolinen, musiikkia
kuullaan J. Karjalaisesta ja Judas
Priestistä Pariisin Kevääseen ja
Beatlesiin; soitetuin artisti on
Neil Young. Kuulijat taas tuntevat
Limasienimaailmanlopun musiikin
sen unenomaisesta tunnelmasta.
CMX:n Ruosteen erityislaatuinen,
lähes
apokalyptisromanttinen
cover on biisi, jota bändiltä toivotaan soittajien kyllästymiseen asti.

Hyytiälän Pelimannien basso on edelleen Metsätieteiden talon kerhohuoneen nurkassa. Sillä
ollaan milloin soutamassa Ruotsiin, milloin
pukemassa forstiliiviin yhtenä sitsaajista ja milloin ihmettelemässä että mistä noin hieno ja
kallis peli oikein on tänne päätynyt. Sama pätee
metsäylioppilaiden musiikkiperinteeseen – se on
aina mukana ja aina eri näköisenä, yllättäen kokijansa sillä, millaisia tunteita rakkaudella tehdyn
taiteen kautta voi kulloinkin kokea. 


Maailma loppuu Limasieniin. Kuva: Elina Kettunen (H17/K109)
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Värriössä kesätöissä
Teksti: Jukka Kärki (H18/K110)
Kuvat: Jukka Kärki ja Salla Kuittinen

Herätys aamulla vähän ennen seitsämää ja
aamupalalle. Aamupalan jälkeen tarkistan
SMEARin mittausdatan koneelta. Lumianturi
väittää lunta olevan 30 cm ja näkyvyysanturissa
on jotain häikkää, koska näkyvyys on olevinaan
nollassa vaikka keli on kohtalaisen kirkas. Seuraavaksi haen sadekeräimen pihalta ja soitan
sääilmoituksen Ilmatieteen laitokselle. Sitten
valorysien tyhjennys ja niissä olevien hyönteisten
pakastus. Kahvikupposen jälkeen SMEAR-asemalle, jossa ensin kiipeän torniin ottamaan
verso- ja neulasmittaukset. Seuraavaksi tarkistan aseman laitteet. Yksi kaasuanalysaattori on
vikatilassa, saan sen kuitattua ongelmitta. Juuriskannerit ovat lopettaneet automaattiset kuvien
ottamiset jo kuukausi sitten, joten otan päivittäiset kuvat manuaalisesti. Massaspektrometri
on sammunut kokonaan, ilmeisesti edellispäivän ukkosesta johtuvien sähkökatkojen takia.
Saan laitteen käyntiin, muttei se mittaa. Yritän
kaiken minkä pystyn ja lopulta päädyn soittamaan laitteesta vastaavalle Helsinkiin. Puhelimen välityksellä saadaan ongelma ratkaistua.

Lumianturi on ollut koko ajan rikki ja sille en tee
mitään, mutta tarkastan näkyvyysanturin, jossa
onkin hämähäkki rakennellut verkkoa. Putsaus ja
toivotaan että nyt toimii.

☞

Värriön tutkimusasema vietti 50-vuotisjuhliaan 2017. Alkujaan Erkki ”Susi” Pulliaisen perustama asema keskittyi biologiseen tutkimukseen varsinkin metsänisäkkäiden osalta, mutta nykyisin tutkimuksen pääpaino lepää 1990-luvun alussa
mittaustoimintansa käynnistäneen Smear I -aseman harteilla. Smear-asema mittaa
ainevirtoja ja vuorovaikutuksia ilmakehän ja metsäekosysteemin välillä keräten
dataa esimerkiksi aerosolien ja mustan hiilen määrästä ilmakehässä sekä puiden
sitomasta hiilidioksidista. Asema kuuluu Ilmakehätieteiden keskukselle, joka yhdistää fysiikan ja metsätieteiden osaamista Helsingin yliopistossa. Smear-asemalle
palkataan vuosittain kaksi kesätyöntekijää: yksi fysiikan osastolta ja toinen metsätieteistä. Jukka Kärki (H18/K110) vietti viime kesänä asemalla kolme kuukautta ja
kertoo seuraavassa mietteitään kesästä sekä avaa tyypillisen työpäivänsä sisältöä.
Näkymää Smearin tornista.
22
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Lähden lounaalle ja matkalla luen sähköpostin.
Teknikoilta on tullut viesti että kylmäasema on
kadonnut, siis etäyhteyttä ei saada eikä dataa
tule. Kylmäasema on noin kuuden kilometrin
päässä Yli-Nuortti-joen varrella oleva itsenäinen
sivuasema. Lounaan jälkeen lähden mönkijällä
tarkistamaan tilannetta. Joudun matkalla tekemään tiukan jarrutuksen, kun mutkan takana
keskellä tietä on iso urosporo. Typerä elukka ei
tajua väistää ennen kuin parin metrin päästä.
Kylmäasemalla ukkossuojain on jumittanut eikä
anna laitteille virtaa. Vartin kestävän pähkäilyn
ja nappuloiden painelun jälkeen saan puhtaalla
tuurilla laitteen käynnistettyä uudelleen. Laitan teknikoille sähköpostia asiasta ja vastaus
tulee, että se nyt vaan on tollanen oikutteleva, hyvä kun sait
toimimaan. Takaisin asemalle ja
tunturimittareita etsimään haavin kanssa. Olen tänään laiska ja
käyn tunturissa mönkijällä kävelemisen sijaan. Sitten onkin päivällisaika ja työpäivä pulkassa.
Kesätyö Värriössä oli melko leppoisaa, mutta myös haasteellista.
Koko SMEAR-asema on kahden
kesätyöläisen vastuulla ja useasti
paikalle vain lähetetään laitteita
tai ohjeita eikä asentajaa syrjäisen sijainnin takia. Esimerkiksi
runkomittareita varten lähetettiin laatikollinen osia ja ruutupaperille piirretty kytkentäkaavio,
sekä paperin takana teksti ”soittele jos tulee ongelmia”. Töissä
sai olla metsätieteilijä, fyysikko,
kemisti, teknikko, talonmies
ja myös kokki, kun vakituiset
piti lomia ja olin yksin henkilökunnasta asemalla. Sainpahan
vaihtelua ruokalistaan kun tein
mm. poropitsaa, pestolohta ja
karjalanpaistia. Kesään liittyi
paljon luonnossa liikkumista ja
erilaisia seurantoja ja mittauksia
SMEARin lisäksi, sekä lomiakin
oli sopivasti. Luonto ja maisemat
24
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olivat huikeat, niinpä vietinkin yhden lomajakson
puistoa ja lähiseutua kierrellen kalavehkeiden
kanssa. Lisäksi opin paljon paikallisilta vakityöntekijöiltä riistaeläintieteestä, johon opinnoissani erikoistun. Esimerkiksi miten pyydystetään
metsoja elävänä merkitsemistä varten ja miten
näätätutkimusta on tehty. Onhan Värriössä tehty
laajaa riistaeläintutkimusta pitkään, tosin suurin
osa on ikävä kyllä lopetettu. Työ on välillä melko
yksinäistä ja usein juttelinkin kuukkeleille, taviokuurnille, oraville ja muille eläimille, jotka ovat
melko kesyn oloisia ja uteliaita erämaassa, jossa
on vähän ihmisiä. Joka tapauksessa kokemus
oli niin hyvä, että harkitsen hakevani Värriöön
uudestaan ensi kesäksi. 


Smearin johtoviidakkoa.

Jari Vauhkonen aloitti
metsäsuunnittelun
professorin virassa

Teksti: Maria Selin (H19/K111)

T

iistaina metsäsuunnittelun luennon jälkeen
muutama oppilas jää
keskustelemaan
laskuharjoituksista, toiset ovat suunnanneet
kerhohuoneelle
laskemaan niitä. Farkkuihin ja
tummaan huppariin pukeutunut metsäsuunnittelun professori kumartuu katsomaan
esitettyä laskentataulukkoa.
Tietokoneen ruutu heijastuu
silmälasien suorakulmaisista
linsseistä ja sen takana tummat silmät tutkailevat kuvaajia.
Opiskelijat ja professori jutteleProfessori Vauhkonen luennoimassa spatiaalisesta optimoinnista Metsäsuunnittevat aikansa ja pääsevät lopulta
lun perusteet -kurssilla. Kuva: Maria Selin
yhteisymmärrykseen.
Tänä syksynä Jari Vauhkonen on aloittanut luennolla mukana olleet paperit, oranssin vesimetsäsuunnittelun professorin virassa Helsin- pullon ja Timo Pukkalan kirjan Metsäsuunnittelun
gin yliopistolla. Hän on saanut vastuulleen met- menetelmät.
säsuunnittelun tehtävät, joita Lukelle viitisen
Vauhkosen käsi laskeutuu metsäsuunnittelun
vuotta sitten siirtyneen Annika Kankaan jälkeen kurssikirjalle. Timo Pukkala opetti Vauhkoselle
on paikkailtu sijaisilla.
ja monille muille forsteille metsäsuunnittelua
Pääsemme siirtymään aamulla vielä hiljai- Joensuussa. Hänelle on jäänyt mieleen ensimseen ruokalaan haastattelua varten. Kysyn, että mäisen luennon kuvaaja, joka vertaili hyvän metmenemmekö niin sanotulle henkilökunnan puo- sänhoidon suositusten mukaista ja sijoittajalle
lelle. ”Siellä on pehmeämmät penkit”, totean. optimaalista kiertoaikaa ja harvennuksia. PäätelProfessori naurahtaa ja suuntaamme keltaisen mänä luki, että ”Hyvä metsänhoito johtaa taloupyöreän pöydän luokse. Hän laskee pöydälle dellisiin tappioihin”.

☞
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Kursseja 2. periodissa, joilla professori Jari Vauhkonen opettaa
FOR-257 – Multi-Attribute Forest Planning
To familiarize students with theories and
tools used for multi-criteria decision making
and participatory planning. Practical forestry
applications of different methods and tools
are also dealt with.

FOR-255 – Metsänkehityksen simulointi

Järjestetään parittomina vuosina

Kurssin tavoitteena on oppia metsien kasvun mallintamisen ja simulointijärjestelmien perusteet.

Edeltävät opinnot: ME-205, ME-004, ME-005

Suositellaan ennen kaikkea metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan erikoistumisalan
opiskelijoille.

Edeltävät opinnot: ME-205, FOR-258
Luennoitsijana Luken tutkimusprofessori Jari
Hynynen
Laskuharjoitukset pitää professori Vauhkonen

Kalvo: Jari Vauhkonen

Vauhkosen mukaan Pukkala provosoi, mutta
kannusti kriittiseen ajatteluun. Nyt vuosia myöhemmin Vauhkosen pitämän metsäsuunnittelun
peruskurssin aluksi nähtiin samanlainen kalvo,
jonka päätelmää pyritään kurssin laskuharjoituksissa ymmärtämään vertailemalla erilaisia
käsittelyjä.
Miten Jari Vauhkonen päätyi metsäsuunnittelun professoriksi, luennoimaan meille erilaisten
omistajan preferenssien huomioimisesta ja niiden optimoinnista?
”Pitkä polku, mikä siihen johti” huokaa Vauhkonen. Eikä täysin suora.
Ensimmäisenä vuotena Joensuussa oli Vauhkosen opiskellessa yhteisiä opintoja, jolloin suuntautumisesta ei tarvinnut olla huolissaan. ”Sitten
toisena vuonna aloitettiin sivuaineet”, Vauhkonen sanoo ja kertoo käyneensä monen aineen
ensimmäisillä luennoilla.
”Turha sitä on heti tehdä ammatinvalintaa. Yliopistolla voi kokeilla eri aloja”, hän toteaa ja lisää
vielä: ”Opiskelijana voi elää vapaammin.”
Taloudelliset aineet Vauhkonen jätti vähemmälle, kun tietojenkäsittelytiede alkoi kiinnostaa.
Kaukokartoitus vei aluksi, ja aiheesta syntyi kandidaatin harjoitustyö ja pro gradu. Vuonna 2010
Vauhkonen väitteli puiden kaukokartoituksesta.
26
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Tutkijana toimiessa Vauhkonen alkoi hahmottaa erilaisten aineistojen mahdollisuuksia
ja rajoituksia, ja myöhemmin hän alkoi miettiä,
miten kaukokartoitustietoa olisi järkevää käyttää.
Hoidettuaan Helsingissä metsätietojärjestelmien yliopistolehtorin sijaisuutta vuosina 2012–
2014, Vauhkonen siirtyi Joensuun yliopistoon
Pukkalan alaiseksi.
Pukkala päätti kuitenkin pitää sapattivuoden
ja koko metsäsuunnittelun opetus jäi Vauhkosen vastuulle. Keväällä Joensuun metsätieteiden
opiskelijat yllättivät Vauhkosen kesken tunnin
ruusun kanssa: hänet oli valittu vuoden opettajaksi. Metsäsuunnittelun luennoilla huomaa
kuinka rauhallista ja selkeää on opetus. ”Tällainen
opetustyyli on nivoutunut vuosien saatossa”, hän
miettii. Yliopistotutkijana olemisen jälkeen hän
siirtyi Luonnonvarakeskukselle erikoistutkijaksi.
Syksy on alkanut vauhdikkaasti. Vauhkonen
muutti Joensuusta Helsinkiin syyskuun alussa ja
opetuskin alkoi heti Metsäsuunnittelun perusteet
-kurssilla: ”Oli maanantai toinen syyskuuta ja tiistaina ensimmäinen luento.”
Tuore professori on löytänyt viikkorytminsä
yliopistolla. Maanantaisin vuorossa on opintojen valmistelua. Hän kertoo, että luentojen valmisteluun menee enemmän aikaa kuin moni

arvaakaan. ”Ei ole niin helppoa puhua pari tuntia
järkeviä”, hän tietää.
Tiistaina luennon jälkeen uusi professori keskittyy tutkimukseen. Luonnonvarakeskuksen neljän
hengen erikoistutkijan avokonttorista Vauhkonen on siirtynyt omaan professorin toimistoonsa,
joka on lähes yhtä suuri kuin aiempi, mutta vain
hänelle. ”Mukavaa tulla yliopistolle”, Vauhkonen
sanoo.
Yliopistolain mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa
siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen
kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen
yhteistyöhön. Miten uusi professori on jo ehtinyt
vastata hieman näihin kaikkiin velvollisuuksiin?
”No, opetus on menossa”, Vauhkonen pohtii.
Tutkimuksen puolella hänellä on Lukelle vanhoja hankkeita kesken. Ensimmäisten uusien
tutkimusten aiheet tulevat liittymään uusien
algoritmien ja laskennallisen älykkyyden käyttöön metsäsuunnittelulaskelmien tehostamisessa. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta
Vauhkonen toteaa olevansa nyt tässä haastateltavana ja lisää: ”Kaipa sitä pitäisi alkaa foorumeilla
esiintyä.”
Mediahuomiota Vauhkonen on jo saanut, kun
Pieksämäen lehdessä elokuussa julkaistiin juttu:

”Jäppilästä lähtöisin oleva Jari Vauhkonen aloittaa professorin virassa Helsingin yliopistossa:
Monitavoitteisuus on toimiva lähtökohta metsäsuunnittelussa”. Lehtijuttu oli äidin idea ja yllätys
Vauhkoselle. ”Kun toimittaja soitti, eihän siitä voinut enää kieltäytyä” hän kertoo. Myös kyläläiset
ovat onnitelleet uutta professoria.
Pohjois- ja Etelä-Savon rajamaille, isänsä metsätilalle, Vauhkonen teki myös ensimmäisen
metsäsuunnitelman. Nykyään hän omistaa tilan
veljensä kanssa puoliksi. Helsinkiläistä etämetsänomistajaa Vauhkosesta tuskin kehittyy, sillä
hän kertoo olleensa metsätöissä tänäkin kesänä.
Näin yhteys käytäntöön säilyy. 

Juttu on julkaistu aiemmin Forstihuudossa 3/2019.
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Viro on pienestä koostaan huolimatta jännittävä maa.
Kuva: Alina Lehikoinen

Kuva: Alina Lehikoinen

Smear-asema Etelä-Virossa.
Kuva: Alina Lehikoinen

H

yytiälästä Tarttoon yhden pysähdyksen
taktiikalla. Sen verran tärkeistä asioista on
kuitenkin kyse, ettei viitsisi turhaa aikaa
käyttää itse matkaan. Pitkän matkan jälkeen
saavun Eesti Maaülikoolin opiskelija-asuntolan
pihaan tietämättä mihin voin jättää rinkkani
tai mistä saan huoneeni avaimen. Vaikka väsynyt, olen innoissani ja jännittynyt, sillä kokous
päärakennuksella on alkamassa aivan pian ja
olen aamun bussimatkan Tallinnasta käyttänyt kirjoittaen puheenvuoroani. Kävelymatkallani majoitukselta yliopiston päärakennukselle
ehdin saada jo uusia kavereita sekä kokea iloisia
jälleennäkemisiä.
Virossa järjestettiin elokuussa maailman suurin
vuotuinen metsäopiskelijoiden tapahtuma IFSS

jo 47. kerran. IFSS on lyhenne sanoista International Forestry Students’ Symposium ja se järjestetään lähes joka kerta uudessa maassa. IFSS:n
tarkoitus on pitää IFSAn eli International Forestry
Students’ Associationin vuosikokous, jossa valitaan tulevan vuoden toimihenkilöt sekä päätetään muut tärkeät IFSAn toimintaan vaikuttavat
asiat. IFSS kestää kuitenkin yli kaksi viikkoa, joten
tapahtumaan mahtuu kokoustamisen ohella
huomattavasti muutakin hauskaa.
Viro on sen verran pieni maa, että ehdimme kiertää melkein koko maan symposiumin aikana.
Matka alkoi Tallinnasta ja kiersi muun muassa
Tarton, Järvseljan ja Saaremaan kautta takaisin
Tallinnaan. Vaikka monenlaisia paikkoja nähtiinkin, maisemat muistuttivat suurelta osin

☞

FROM SEED
TO PRODUCT
– Viron metsät siemenistä tuotteiksi
Teksti: Alina Lehikoinen (H17/K109) Kuvat: Alina Lehikoinen ja Sandra Kossinova
28
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Hybridihaapaplantaasi. Kuva: Alina
Lehikoinen

International evening tarjoaa mahdollisuuden oman maan ja kulttuurin esittelyyn.
metsäylioppilas 2019
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IFSAssa tärkeää on kansainvälinen yhteisöllisyys ja ystävyys.

kotimetsiä Suomessa. Viime vuonna IFSS järjestettiin Meksikossa ja sitä edellisenä Etelä-Afrikassa, ja opittavaa tuntui olevan enemmän.
Seuraavina vuosina päästään kuitenkin jälleen
kauemmas, kun ensi vuonna tapahtuma järjestetään Quebecissä ja sitä seuraavana Costa Ricassa.
Matkamme aikana pääsimme ekskursioillamme
tutustumaan Viron metsätalouteen ”from seed
to product”, kuten symposiumin iskulause kertoi.
Kohteisiimme kuuluivat esimerkiksi taimitarha,
hybridihaapaplantaasi ja puutalotehdas. Ohjelmassa oli tietysti myös jokaiseen IFSAn tapahtumaan kuuluva perinteinen International Evening,
johon kaikki osallistujat toivat kotimaistaan
syötävää, juotavaa ja laulun. Suomen delegaatiomme esitti tietysti jo IFSA-klassikoksi muodostuneen Fröbelin Palikoiden Pumppulaulun.
Näissä piireissä tämä laulu on yleisösuosikki ja
asiaankuuluva leikki on tuttu IFSAlaisille ympäri
maailman.
Mielenkiintoisin kohteemme saattoi kuitenkin
olla Järvselja, jossa oli meidän Hyytiäläämme
vastaava metsäntutkimusasema. Järvseljan pihapiiri oli huomattavasti omaamme suurempi;
tyttöjen majoitukselta oli kymmenen minuutin
kävelymatka ruokailu- ja tapahtuma-alueelle.
Pihapiiristä löytyi myös kaksi tavallista saunaa
ja yksi savusauna sekä valtava metsästysmaja.
Itse ympäröivä metsäkin oli yllättävän kiehtovaa, vaikka olin odottanut jälleen tuttua mänty-kuusi-koivumetsää. Teimme ensimmäisenä
30
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päivänämme kolmen tunnin kävelyn, jolla pääsimme näkemään paikallisen SMEAR-aseman,
koskematonta luonnontilaista metsää, maailman pisimmän männyn ja triploidihaapoja.
Kaksi IFSS:ää kokeneena en silti usko, että workshopit, ekskursiot ja kokoustaminen ovat pääsyyt siihen, miksi tapahtuma onnistuu vuosittain
keräämään lähes sata osallistujaa. IFSS on ainutkertainen oppimiskokemus, mutta monelle tärkein kokemus on kuitenkin uudet samanhenkiset
ihmiset ja yhteisöllisyys. IFSAn kautta monet ovat
löytäneet pitkäikäisiä ystävyyssuhteita ja
IFSA-häitäkin on kuluneena vuonna vietetty kolmesti. IFSS:n jälkeen tulee uusia kavereita heti
ikävä ja seuraavan vuoden symposiumista alkaa
haaveilla ennen kuin ehtii edes kotiin palata.
IFSAlla on IFSS:n lisäksi paljon muutakin toimintaa. Aluetapaamisia järjestetään vuosittain
ympäri maailman ja IFSAlla on näkyvyyttä myös
tärkeissä konferensseissa, joihin lähetetään
IFSAn omia opiskelijoita edustamaan maailman
nuorisoa. IFSAlla on virallinen tarkkailijastatus
monissa YK:n alaisissa organisaatioissa sekä
muita suuria yhteistyöorganisaatioita, joten
konferenssejakin on vuosittain useita. IFSAlla
on jäsenilleen enemmän mahdollisuuksia, kun
aluksi oikein pystyy ymmärtääkään. Toimintaan
on kuitenkin helppo lähteä mukaan ja kaikki
uudet kasvot toivotetaan aina avosylin vastaan.


Juttu on julkaistu aiemmin Forstihuudossa 3/2019.
metsäylioppilas 2019
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Suuria puita ja pieniä metsiä – Havaintoja Uudesta-Seelannista
Teksti ja kuvat: Olivia Kuuri-Riutta (H17/K109)

nsimmäinen asia, johon huomioni kiinnittyi
astuttuani maankamaralle Uudessa-Seelannissa, oli kyltti, jossa tulijaa uhattiin 400
dollarin sakolla. Se on rangaistus yrityksestä salakuljettaa Uuteen-Seelantiin hedelmiä tai muita
bioturvallisuutta uhkaavia tuotteita. Maan endeemisellä lajistolla ei ole vastustuskykyä vieraslajeille, mikä on koitunut valitettavan monen lajin
kohtaloksi. Wellingtoniin saapuvalle vaihto-opiskelijalle kävi heti selväksi, että luonnon monimuotoisuuden suojelu otetaan Uudessa-Seelannissa
vakavasti.

tuhoaminen. Metsän raivaaminen on alkanut heti
ensimmäisten ihmisten saavuttua Uuteen-Seelantiin Polynesiasta 1200-luvulla ja kiihtynyt
eurooppalaisasutuksen
vakiinnuttua
1800-luvulla. Matkustaessani bussilla Pohjoissaaren halki tuijotin silmänkantamattomiin jatkuvia laitumia lampaineen ja mietin menetettyjä
metsiä. Alkuperäisestä metsästä on jäljellä enää
20 %, josta suurin osa on Eteläsaaren saavuttamattomien vuorenrinteiden etelänpyökkimetsää.
Laidunvaltaisia maisemia täplittävät siellä täällä
radiatamänty- ja douglaskuusi-istutukset.

Wellingtonin ympäristöön ennallistetut alkuperäisen kaltaiset metsät endeemisine lintuineen
vahvistivat tätä käsitystä, samoin kohteet joissa
ihmiset maksavat mielellään siitä, että pääsevät
näkemään maan alkuperäistä luontoa. Maksuhalukkuutta tuntui löytyvän myös vierasperäisestä
metsästä: jouduin jonottamaan tovin päästäkseni
näkemään jättimäisiä, jännittävin valotaideteoksin koristeltuja punapuita (Sequoia sempervirens).
Puilla oli ikää vain 120 vuotta, mutta puutavaraa
yhdestä puusta saisi 75 m³. Uuden-Seelannin
ilmastossa ne kasvattavat parhaimmillaan parisenttistä lustoa. Puiden suojelemiseksi niiden
koskeminen oli kielletty.

Uusi-Seelanti näyttäytyi lentokentälle laskeutuvalle vaihto-oppilaalle luonnonsuojelun luvattuna maana, mutta täälläkin metsistä on tullut
tarkoin tuontirajoituksin ja suojeluohjelmin varjeltu kansallisaarre vasta, kun suurin osa niistä on
lopullisesti menetetty. Jäljelle jäävälle luonnolle
on niin ikään omanlaisensa tulostavoitteet: luontoelämyksiä etsivä turisti haluaa luonnollisesti
rahoilleen vastinetta, oli se sitten mieleenpainuvia kohtaamisia endeemisten eläinten kanssa,
magman kuumentamia kiehuvia järviä tai ihmisen luomaa valotaidetta. Tässä maassa luonto
tuntuu aina tarjoavan henkeäsalpaavia maisemia
ja kokemuksia, mutta sellaista arkista, seinäsammalen väristä rauhaa, jota keskiverto suomalainen metsä huokuu, en ole täällä vielä kohdannut.
Ehkä ne henkeäsalpaavat maisemat ovat sitä uusiseelantilaisille. Tai ehkä sitä ei enää ole. 


Puidenhalailukielto tuntui hieman huvittavalta
maassa, jossa ainutlaatuisen lajiston uhanalaistumiseen on johtanut paitsi vieraslajit, myös ihmisen harjoittama systemaattinen ekosysteemien

Tekstin kirjoittaja
luvallisesti halaamassa
800-vuotiasta
radiatamäntyä.

"Matkustaessani bussilla Pohjoissaaren
halki tuijotin silmänkantamattomiin
jatkuvia laitumia lampaineen ja
mietin menetettyjä metsiä. "

Wellingtoniin ennallistettu metsä .
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HYYTIÄLÄN KESÄJUHLIEN
HISTORIAA
KESÄJUHLAT NYKYÄÄN

Teksti: Meri Tuomainen (H16/K108 )

Jokaiselle forstille on tuttua
Hyytiäläkesä. Kesästä kirkkaimmin mieleen monelle ovatkin
jääneet kurssin juhlat, joista
nykyään kirkkainta kruunua
kantaa Kesäjuhla. Vaan miten
on nykyinen kesäjuhlaperinne
aikojen saatossa muotoutunut?
Juhlia forstien keskuudessa
on vietetty jo ennen Hyytiälää
Evolla, jonne juhlien seuralaiset matkasivat hevosvaunuilla
soihduin valaistua tietä pitkin.
Aivan näin pitkälle emme tässä
Kesäjuhlien muistelojutussa
pääse, mutta avataan Kesäjuhlien konseptia ainakin vähäsen.
Ovathan Kesäjuhlat tärkeä osa
metsäläistä kulttuuria.

Vuoden 2019 Kesäjuhlien kurssilounas. Kuva: Meri
Tuomainen

Nykyään kesäjuhlia vietetään Hyytiälässä kerran kesässä usein heinäkuun aikana. Kesäjuhlat
kestävät yhden iloisen viikonlopun, jolloin Hyytiälään kokoontuu suuri joukko kesäkurssilaisia,
vanhempia opiskelijoita ja metsänhoitajia. Kesäjuhlien ohjelmakaava on viime vuosina pysynyt
hyvin ennallaan, sisältäen yhdessäoloa, juhlintaa
ja kisailua. Kesäjuhlat aloittaa kesäkurssin ensimmäinen yhteinen kurssilounas, jossa kurssin
opetusassistentit toimivat tarjoilijoina. Kurssilounaalle pukeudutaan forstiliiviin ja ylioppilaslakkiin. Kurssilounas aloitetaan Juhani Saraston
forsteille opettamalla Äänisen yö -kappaleella.
Lounaan jälkeen iltaa jatketaan vanhassa ruokalassa musisoiden ja tanssien.
Lauantaina ohjelmassa on Metsäylioppilaat
ry:n hallituksen kokous, fuksit vastaan vanhemmat opiskelijat -jalkapallo-ottelu, sekä fuksien järjestämä rastirata. Illalla taas juhlinta
jatkuu vanhassa ruokalassa, saunoissa, ulkona
DJ-teltalla tai vaikka Impivaaran välikaton ”Pub
Escensissä”. Vuoden 2019 Kesäjuhlien rastirata
oli kurssin K111 ansiosta järjestetty televisiosta
tutuksi Amazing Race -tyyppiseksi kisailuksi,
jossa piti vihjeiden avulla suunnistaa Hyytiälän
pihapiirissä tehtäviä tehden. Eräskin vihje pyysi
ottamaan suunnaksi ”Tiedon portaat”, joka on
suuri puusta veistetty taulu Instituutin portaiden
yläpuolella.
Kesäjuhlien aikana juhlakansan kurkkua kostuttaa tietenkin Turmionkujan päädystä löytyvä
kaljakellari, josta nykyään saa alkoholituotteiden
lisäksi myös esimerkiksi limuja. Suosituin kesäjuhlajuoma taitaa kuitenkin olla edelleen olut ja
vahvemmista tuotteista Jaloviina.

RAPUJUHLAT KESÄJUHLIEN
EDELTÄJÄNÄ
Varmoja muistikuvia siitä, milloin Kesäjuhlat
muotoutuivat nykyisenlaiseksi en onnistunut
saamaan. Hyytiälässä työviikot olivat pitkään
kuusipäiväisiä, joten viikonloppuina ei paljoa juhlittu, vaan palauduttiin raskaasta viikosta. Harva
poistui Hyytiälästä ollenkaan koko kesän aikana,
sillä viikonloppuvapaat olivat lyhyitä, ja matkat
kuljettiin usein junalla tai bussilla. Ehdittiin pitkien kesien aikana kuitenkin juhliakin järjestää.
50- ja 60-luvuilla, kun naisforsteja oli hyvin
vähän, haettiin juhliin daameiksi naisia niin Juupajoelta, Orivedeltä, Ruovedeltä kuin Tampereeltakin. Yhdessä vaiheessa oli tapana Hyytiälän
aluksi järjestää Juupajoen naisille suunnattu ”Me
tulimme taas” -juhla, jossa juhlittiin kesäkurssin
alkua. Kylän tyttöjen lisäksi forstien seurustelukumppanit kävivät ahkeraan forstien järjestämissä juhlissa. Maksullisiin juhliin tarvittiin aina
poliisilta lupa, ja luvan saamiseksi tuli juhlissa olla
jotain ohjelmaa. Usein juhlat eivät kuitenkaan
mitään varsinaista ohjelmaa sisältäneet, vaan
poliisin hakemukseen keksittiin ohjelma päästä.
Juhlien päätähtenä toimivat useat musiikkiesitykset, joita pitivät muun muassa kurssibändit,
sekä innokas esiintyjä Juhani Sarasto. Musiikin
tahtiin laulettiin yhteislauluja sekä tanssittiin.
Aina vuoteen 1990 asti pidettiin Hyytiälän elokuisia rapujuhlia muita kesäjuhlia suuremmassa
arvossa. Rapujuhliin ravustettiin itse ravut, ja
ravustus saattoi alkaa jo viikkoja ennen itse juhlia. Rapujuhlat tulivat päätökseensä, kun vuosien
-89 ja -90 aikana ravut kuolivat Kuivajärvestä
sukupuuttoon todennäköisesti rapuruton takia.
Tämä on voinut olla yksi sysäys kohti forstien
nykyään perinteikkäänä tuntemia Kesäjuhlia.

☞
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OHJELMAA URHEILUSTA
RAKKAUTEEN
Kesäjuhlien ohjelma on vaihdellut vuosien saatossa runsaasti. Suosittuja ohjelmanumeroita
ovat olleet varsinkin erilaiset kisailut. Niin perinteikkäät juoksu- ja saappaanheittokisat, kuin
juomakilpailutkin. Nykyisille opiskelijoille Kettupeli, jossa lyödään kaveria takapuoleen, sanoo
jo paljon, mutta vanhemmilla vuosikursseilla
tästä ei välttämättä ole tietoa. Vanhempia kisailuja oli esimerkiksi 80–90-lukujen vaihteessa kilpailu nimeltä Kymppimieskisa, joka toteutettiin
triathlon-tyyppisenä urheilusuorituksena Kesäjuhlien lauantaiaamuna. Kymppikisassa juostiin
ensin Hyytiälän polkuja pitkin isolle saunalle,
uitiin sieltä Kaislarannalle (soutuvenepartion
vahtiessa, ettei kukaan hukkunut), ja viimeiseksi
pyöräiltiin vielä muutaman kilometrin lenkki.
Osa ottelijoista suhtautui kisaan varsin vakavasti,
ja suuren urheilujuhlan tuntua löytyi ilmasta.
Osa taas pyrki selviytymään kisasta hengissä krapulan siivittämänä. Toinen vaarallisen kuuloinen
ajanviettotapa oli esimerkiksi grillin läheisellä
pirunkeinulla keinuminen. Keinu todettiinkin
liian vaaralliseksi ja lukittiin aseman puolesta
lopullisesti vuonna 2001. Muutamana vuotena

Makkarakalliolla toimi kurssilaisten rakentama
mäkihyppytorni, josta pystyi tikkujen uhalla laskemaan sukset jalassa järveen. Valitettavasti hyppyri ei oikein kestänyt pakkastalvia, ja purettiin
muutaman vuoden käytön jälkeen.
Yritettiinpä kesäjuhlien aikana jättää myös
pysyvämpiä muistoja itsestään. Aikaansaavimpia ohjelmanumeroita oli varmasti 60-luvulla
Huikonjoen varteen perustettu Muistomännikkö.
Valitettavasti männikkö kuitenkin tuhoutui muutamia vuosia myöhemmin laajassa versosurmaepidemiassa, eikä ole enää ihailun kohteena
Hyytiälän lähipiirissä. Tätäkin vielä pysyvämpi
oli kuitenkin eräs yksityisempi ohjelmanumero,
joka tapahtui Kuivajärven rannalle hieman syrjempään pystytetyssä Lemmenmajassa. Tässä
hirsimajassa 8.8.1964 Kesäjuhlilla muuan Antero
Honkanen kihlasi tulevan vaimonsa Seijan, ja
liitto on jatkunut siitä asti. Ties kuinka monta
muuta rakkaustarinaa kätkeytyykään Kesäjuhlien historiaan… 

Juttua varten haastatteluun vastasivat Juhani
Järvinen (H59/K51), Uolevi Kantanen (H59/K51),
Juhani Päivänen (H61/K53), Seija Honkanen
(H64/K56), Hannu Valtanen (H70/K62), Ilkka
Korpela (H89/K81) ja Outi Orenius (H01/K93).

Abba esiintyi Kesäjuhlilla 1993. Kuva: Ilkka Korpela

Ohjelmaa 1989 vuoden Kesäjuhlilta. Kuva: Ilkka Korpela

1 95 9

KOMMELLUKSIA JA
HAUSKOJA MUISTOJA

Professori Yli-Vakkuri neuvotellessaan viinan juomisesta Hyytiälässä:
”Minä kyllä puollan alkoholin osto- ja
hallussapitolupaa kurssille. Mutta sillä
ehdolla, että alkoholi käytetään Hyytiälässä eikä mennä kylille heilumaan.’’

1961
Kesäjuhlien aamuna oli tapana kiitellä talonmiehen apulaista Eemeliä.
Annoimme kurssin kesken Eemelille
kolme pulloa IV-olutta. Eemeli kiitteli:
”Kiitos vaan kauhiast poijat. Kylä toiset
kurssit on viinakin antanet.’’

1961
Olimme aloittaneet hyvin etuajassa ravustuksen. Pari päivää ennen juhlia piha-Eemeli kuitenkin oli rantaviivaa siivotessaan ihmetellyt,
miksi puulaatikossa on niin paljon rapuja. Kysyttäessä mitä hän teki ravuille tuli vastaus: ”Päästin ne tietenkin vapaaksi!’’

1961
Lähin viinakauppa Hyytiälästä
oli Mäntässä. Juhlia varten
saimme erikoisluvan alkoholin
hankintaa ja säilytystä varten
Oriveden nimismieheltä.

2001
197

0

Makkarakalliolta hypättiin mäkihyppyä Kuivajärveen vuonna 1995. Kuva: Ilkka Korpela
36

metsäylioppilas 2019

Valmiina Kymppimieskisan lähtöön! Vuosi 1991.

Apulaisprofessori Pekka
Kilkki eräissä juhlissa
mukana ollessaan innostui
nautiskelemaan virvokkeita ja päätyi putoamaan
vanhan ruokalan ikkunasta pusikkoon.

Kesäjuhlien
siivousporukalla otimme kaikki juhlien
jälkeen
löytyneet
väkevät juomat talteen.
Näitä sitten nautiskelimme
mennessämme myöhemmissä juhlissa kesken illan
”siivoamaan’’.
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etki pohjoisen Saksan kosteikkoviljelykohteille toteutettiin 15.–20.9.2019. Retki oli
samalla Suoseuran juhlamatka, sillä seuran
perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi
komeat 70 vuotta. Metsäylioppilaiden matkaa
tuki Metsämiesten Säätiö, jonka rahoitus mahdollisti kustannuksiltaan opiskelijaystävällisen
matkan. Matkalle saatiin vahvistus myös Joensuun Metsäylioppilaista, ja keskustelua käytiinkin
yhteistyön lisäämisestä Helsinki-Joensuu-akselilla. Reissuun lähti yhteensä parisenkymmentä
henkilöä selvittämään kosteikkoviljelyn saloja
Saksassa, jossa aihetta on tutkittu paljon.

Kosteikkoviljelyn

jäljillä Saksassa
Teksti: Henri Jokinen (H15/K107 )

☜

Rahkasammalen kasvatuskoe Hankhauser Moorilla. Kuva: Sini Salko

☜

Matka alkoi sunnuntaina 15.9. Helsingin Vuosaaresta, jonka satamaan oli sovittu tapaaminen klo
14. Kaikki olivat ajoissa paikalla ja pian jo bussi
kyyditsikin joukkomme laivalle. Kulkupelinä
toimi Finnlinesin Finnstar, jossa matkustajat olivat vähemmistönä ja rahti pääosassa. Laivalta

löytyi kuitenkin ravintola, kauppa, saunaosasto,
kahvila ja se tärkein, eli baari. Laiva lähti ajallaan
klo 17 ja siinä vaiheessa nälkä hiipi jo monen matkalaisen sieluun. Onneksi helpotusta oli luvassa
puolentoista tunnin kuluttua, kun seisova pöytä
avautui. Ja sieltähän löytyi varmasti jokaisen
suuhun sopivaa syötävää. Ja toki myös juotavaa,
laivan keikuttaminen kummasti tasapainottui
muutaman viinilasillisen jälkeen…
Maanantai vietettiin lähes kokonaan matkaa
tehden, sillä laivamatka Helsingistä Travemündeen kestää 29 tuntia. Aamupalan ja lounaan
jälkeen matkalaiset pitivät seminaariesityksiä
omista aiheistaan. Esitelmiä kuultiin niin vesipuhveleista, soiden luokittelusta, villiriisistä kuin
turvemaiden
kasvihuonekaasupäästöistäkin.
Oppiminen tunnetusti kuluttaa energiavaroja,
joten päivällinen tulikin tarpeeseen seminaarin
päätteeksi. Ja viimein illalla puoli kymmeneltä
laiva lipui Travemünden satamaan, josta alkoi

Silke Kumar keskellä rahkasammalen kasvatuslohkoa. Toisessa kuvassa keruulaitteella
varustettu kaivinkone, jolla rahkasammalta kerätään. Kuvat: Henri Jokinen

☞

K o st e i kk o v i l j e l y ( e n g . p a l u d i c u l t u r e ) o n
melko tuore termi maa - ja metsätaloudessa ,
j a a i h e e s e e n l i i tt y v ä t t u tk i m u ks e t o v a t
lisääntyneet vasta viime vuosina .
ilmaistuna kosteikkoviljely

L yhyesti
tarkoittaa tur -

vemailla märissä olosuhteissa tapahtuvaa
viljelyä.

M it e n k o st e i kk o v i lj e l y ä t ot e u t e t a a n K o i l l i s -S a ks a ss a ? S i i tä l ä h ti j o u kk o
m e ts ä y l i o p p i l a i t a j a s u o s e u r a l a i s i a o tt a maan selvää .
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Osmankäämin istuttaminen käynnissä Neukalenissa. Kuva: Henri Jokinen

matka kohti majapaikkaa. Noin tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme Hampuriin, jossa
yöpyminen tapahtui jugend-retkeilymajassa.
Ja jugend ei viittaa tässä rakennustyyliin vaan
nuoriin ihmisiin, ja heitä paikalla todella olikin.
Välillä meininki muistutti paluuta yläasteelle.
Tiistaiaamuna lounas pakattiin mukaan retkeilymajasta, ja matka kohti päivän kohdetta alkoi.
Jo tässä vaiheessa mukaan matkaseurueeseen
liittyivät oppaat Greta Gaudig ja Hans Joosten.
Gaudig toimii Greifswald Mire Centren johtajana
ja Joosten Greifswaldin yliopiston professorina.
He molemmat ovat työskennelleet soiden parissa
kauan, joten matkaseurueemme sai nauttia asiantuntevasta opastuksesta koko matkan ajan.
Kolmen tunnin ajon jälkeen bussi kurvasi
määränpäähän, eli Hankhauser Moor -nimiselle
suolle. Paikan päällä oli mahdollista tutustua rahkasammalten viljelyyn. Kohteella oppaaksi saatiin myös pienviljelyn asiantuntija Silke Kumar.
Hankhauser Moor on 14 hehtaarin laajuinen
alue, jolla viljellään rahkasammalia. Yleisimmät
40
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rahkasammalet kohteella ovat etelänrahkasammal (Sphagnum palustre), kalvakkarahkasammal
(S. papillosum) ja sararahkasammal (S. fallax).
Rahkasammalviljely on yksi lupaavimmista kosteikkoviljelyn muodoista, sillä se mahdollistaa
soiden hyödyntämisen ilman turvekerroksen
katoamista. Tavoitteena on kasvattaa rahkasammalia, jotka sitten myöhemmin kerätään esimerkiksi puutarhojen tarpeisiin. Oppaiden mukaan
jopa kolmen vuoden kiertoaika on mahdollista
saavuttaa, sillä rahkasammalkasvustot uusiutuvat nopeasti (ainakin Saksan ilmastossa). Tosin
retkikuntamme näki paikalla myös epäonnistuneen koealan, josta rahkasammal oli kerätty liian
syvältä ja täten uusiutuminen oli huonompaa.
Rahkasammalten kerääminen tapahtuu kaivinkoneella, jossa on tarkoitukseen sopiva niittokauha. Rahkasammalfarmilla retkikuntamme
oppi taas paljon uutta, oikeastaan ainoa miinus
oli kova tuuli, joka haittasi paikoin kuuntelemista.
Loppupäivä kuluikin sitten bussissa, kun edessä
oli yli viiden tunnin ajomatka majapaikkaan.
Matkan varrella osa retkikunnasta lähti eri teille

Retkeläiset tutustumassa maailman suurimpaan suoaiheiseen kirjastoon Greifswaldissa. Kuva: Henri Jokinen

pikkubussilla katsomaan Brudersdorfin tervaleppämetsiä. Lopulta koko retkikuntamme saapui
perille Landhof Trittelwitz -nimiselle majatalolle,
jonka mukava omistajapariskunta hurmasi koko
seurueemme. Illalla omistajat saivat nauttia Äänisen yöstä ja Maija Lampelan (K95) sellonsoitosta,
molemmat esitykset tekivät selvästi vaikutuksen
saksalaispariskuntaan. Ja meihin opiskelijoihin
teki vaikutuksen myös Green Meadow -niminen
juoma, jonka juuret ulottuvat DDR:n aikaan.
Keskiviikkoaamuna maukkaan aamiaisen jälkeen
pakkasimme jälleen lounaan matkaan ja lähdimme kohti Malchinia ja lämpövoimalaa, joka
käyttää energialähteenään esimerkiksi saroja.
Biomassaa tarvitaan noin tuhat tonnia vuodessa, ja lämpöä tuotetaan noin viidellesadalle
kotitaloudelle.
Malchinista matkamme jatkui Neukaleniin,
jossa tutustuimme osmankäämin viljelyyn.
Suoalue on aikoinaan kuivattu maatalouden
tarpeisiin, mutta on sittemmin ennallistettu.
Kilometrin peltomarssin jälkeen saavuimme

kohteelle, jossa osmankäämin istuttaminen oli
käynnissä. Istuttaminen muistutti perunan istuttamista, sillä traktorin perässä istui pari kaveria, joiden tehtävä oli pudottaa taimia maahan
sopivin välein. Tämän lisäksi vielä pari henkilöä
varmisti, että taimet varmasti asettuivat hyvin
uuteen kasvupaikkaansa. Tavoitteena oli kyseisen päivän aikana saada taimet istutettua ja
seuraavana päivänä nostaa vedenpinnan tasoa.
Matkaseurueemme osui siis paikalle täydelliseen
aikaan.
Matkamme jatkui kohti Ivenackin tammimetsää, jonka valtavat tammet tekivät kaikkiin suuren vaikutuksen. Suurin alueen tammista on 35,5
metriä pitkä ja 3,49 metriä rinnankorkeusläpimitaltaan. Kuutioita kyseisessä puuyksilössä on
huimat 180! Tämä tuhatvuotinen puuvanhus on
samalla Saksan ja kenties koko Euroopan suurin
tammi. Sen juurella oli mitä parhain paikka ryhmäkuvan ottamiseen.
Ivenackin tammet vaihtuivat Kampin alueen
osmankäämiviljelmiin matkan jatkuessa. Hollantilainen paikallisoppaamme Aldert van Weeren
metsäylioppilas 2019
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☞

Viimeinen kohteemme ennen paluuta Travemündeen oli Greifswald Mire Centre, joka keskittyy
soiden kestävään käyttöön ja suojeluun. Keskuksessa työskentelee noin 50 soiden asiantuntijaa
eri työtehtävien parissa. Keskuksella ryhmämme
pääsi näkemään jälleen rahkasammalviljelyä
sekä maailman suurimman suoaiheisen kirjaston. Tähän kirjastoon on tarkoitus koota kaikki
maailman suoaiheiset opukset.
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Illalla bussin nokka kääntyi kohti Travemünden satamaa, ja puolilta öin matkaseurueemme
oli jälleen laivassa. Torstaipäivä kuluikin jälleen
seminaarien ja pitopöytien ääressä, ja saunatkin
porealtaineen vetivät matkalaisia puoleensa. Perjantaiaamuna Vuosaari oli sitten edessä ja matka
lopussa. 
Mitä suurimmat kiitokset matkanjärjestäjille ja
koko matkaseurueelle unohtumattomasta reissusta! Danke schön Deutschland, bis später!  

☞

Rahkasammalen kasvatuskoe Greifswald Mire Centressä.
Kuva: Henri Jokinen

☜

esitteli erilaisia osmankäämistä tehtyjä tuotteita,
jotka vaihtelivat eristelevyistä ruoka-astioihin.
Vedenkorkeuden ollessa oikea osmankäämin viljelyllä voidaan saavuttaa suuri biomassan tuotto,
hyvä ravinteiden sidonta ja pienet kasvihuonekaasupäästöt. Yhtälö kuulosti monen matkalaisen korvaan oikein hyvältä, tosin tunnelmaa
hieman laski tiedot osmankäämin melko korkeista glyfosaattipitoisuuksista.

Matkaseurue Ivenackin jättitammen juurella. Kuva: Hans
Joosten
Maija Lampela soittaa ja Harri Vasander avustaa nuottien
kanssa. Kuva: Sini Salko

metsäylioppilas 2019

43

Maaliskuu

Metsäylioppilaat 110 vuotta
– vuosijuhlan huumaa ja kurkistus
kulissien taakse

Teksti: Anniina Jokinen (H16/K108 )
Kuvat: Tuukka Mattlar

R

akas ainejärjestömme täytti tänä vuonna kunnioitettavat 110 vuotta ja tätä tärkeää
ikää juhlittiin asiaan kuuluvin menoin maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Mutta mitä
kaikkea tuona päivänä tapahtuikaan ja minkälaisia haasteita löytyy järjestelyn taustalta?

Kauan odotettu juhlapäivä koitti ja juhlien järjestäjät sekä bändin jäsenet saapuivat paikalle
Tapahtumatalo Bankiin jo puolenpäivän jälkeen.
Jatkojohdot eivät riittäneet, pöytiä oli katettu yksi
liikaa ja havunneulaset peittivät lattian, kun toimikunta levitti pihkaisilla käsillä kuusenoksia pitkin pöytiä. Kauppareissun ja Bankin tehokkaan
henkilökunnan ansiosta ongelmat saatiin ratkaistua nopeasti, vaikka ensimmäisten vieraiden
saapuessa viimeiset silaukset koristeluihin olivatkin vielä kesken. Hallitus sai lahjaksi ainakin jallua, hauen ja paljon lahjoituksia luontokohteiden
suojeluun.
Kun kaikki vieraat olivat vihdoin paikalla,
liput tuotiin saliin ja Äänisen yö soi yhtä kauniisti kuin aina. Alkuruoan aikana Forstihuudon päätoimittaja sai eteensä gluteenittoman

leivän, vaikkei sille ollut tarvetta, ja paljastui,
että Bankin versiossa plassista erikoisruokavaliot olivat pompanneet pois oikeiden ihmisten
kohdalta. Erhe huomattiin onneksi nopeasti, eikä
allekirjoittaneen korviin ole toistaiseksi kantautunut allergisten reaktioiden aiheuttamia
ambulanssihälytyksiä.
Itse pöytäjuhla sujui varsin rennoissa tunnelmissa ja laulunjohtajat pitivät huolen juhlakansan laulattamisesta ja härskeimpien laulujen
pois jättämisestä. Puheenjohtaja Anna Viitamäki (H18/K110) esitti puheensa rakkaalle ystävälle, 110-vuotiaalle Metsäylioppilaat ry:lle, ja
Metsätieteiden osaston johtaja Pasi Puttonen
(H75/K67) puhui metsäalan tärkeydestä ja piti
huolen, että kuuntelijat tiesivät koko ajan, missä
puheen kohdassa ollaan menossa. Puheessaan
rakkaudelle Lauri Kirjalainen (H17/K106/K109)

☞

Syyskuu-joulukuu
Vuosijuhlatoimikuntaan haluavia alettiin houkutella
mukaan syksyllä. Toimikunta vastasi esimerkiksi tilojen
varaamisesta, vuosijuhlan aikataulusta ja sponsorien
hankkimisesta. Jatkopaikan löytäminen osoittautui
haasteeksi, kun sopivimmissa baareissa oli joko yksityistilaisuus tai opiskelijabudjettiin sopimattomia tarjouksia ja lopulta päädyimme pitämään jatkot samassa
tilassa itse juhlan kanssa.

Tammikuu
Joko niitä sponsseja on saatu? Ai ei vielä? Ootko laittanu
sähköpostia? Soittanut? Stressitasot alkoivat nousta,
mutta puolet toimikunnasta nautti vielä joululomasta
maakunnissa tai jossain vielä kauempana. Ehtiihän sitä
myöhemminkin.

Helmikuu
Kuun loppua kohden toimikunnan ja MYOn hallituksen
ahdistus tuntui jo käsin kosketeltavalta. Budjetti huolestutti ja kutsuvieraat heräsivät vastaamaan kutsuihin
jo kauan ilmoittautumisajan päätyttyä. Välillä mietittiin, että tuleeko juhlista ihan täysi floppi. Jos kaikki
muut epäonnistuu, niin ainakin Limasienimaailmanloppu pelastaa vujut huikealla spektaakkelilla.
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kertoi jokailtaisesta tavastaan käydä kumppaninsa kanssa läpi kolme possua eli positiivista
asiaa kuluneesta päivästä. Siitä voi ihan jokainen
ottaa mallia ja muistaa, että jokaisesta päivästä
löytyy monta possua.
Juhlassa palkittiin useita ansioituneita metsäylioppilaita. Ansiomerkit myönnettiin Metsäylioppilaiden vuoden 2017 puheenjohtajalle
Hiljahenna Tommiselle (H16/K108) sekä väistyvälle jahtivoudille Pirkka Peltoselle (H15/K107),
joka nosti Hyytiälän hirvijahdit ennennäkemättömään suosioon. Kirjanpainajapalkinnon
sai Johanna Tuviala (H15/K107) erinomaisesta
työstään Metsäylioppilaiden lehtien taittajana.
Kunniamerkit myönnettiin trooppisten metsien tutkimuksen ja opintosuunnan uranuurtajalle Olavi Luukkaselle (H64/K56) sekä
Maatalous-metsätieteellisen
tiedekunnan
dekaanille Ritva Toivoselle.
Pöytäjuhlan päätteeksi Ken ompi fuksi kaikui
kovaa ja vanhimpien vuosikurssien forstit saivat
ansaitut aplodit noustessaan ylös lasia tyhjentämään. Heti pöytäjuhlan perään samassa tilassa

alkoivat jatkot hartaasti odotetun Limasienimaailmanlopun tahtiin. Kuten odotettavissa oli,
yleisö villiintyi bändin jäsenten ilmiömäisistä
musiikillisista taidoista eikä heitä olisi lainkaan
haluttu päästää pois lavalta. Niin kuin kaikki
hyvä, vuosijuhlatkin päättyivät aikanaan – allekirjoittaneella noin kuuden aikaan aamulla – ja
rohkeimmat raahautuivat vielä seuraavana päivänä Kaskeen sillikselle. Metsäylioppilaat ry:n
ensimmäiset 110 vuotta ovat olleet vaiherikkaat
ja jättäneet jälkensä niin historiaan kuin forstien
sydämiinkin, ja ainakin minä jään innolla seuraamaan mitä rakkaan järjestömme tulevaisuus tuo

tullessaan. 
Juttu on julkaistu aiemmin Vappuhuudossa 2019.

Amatöörejä ammattilaisotteella:
opiskelijateatteri
Viikki-speksi
Teksti: Esko Karvinen (H17/K109)
Kuvat: Tinja Nerkko, Esko Karvinen
ja Viikki-speksin graafikot

J

os ja kun joku kysyy, että mitä se speksi oikein
on, vastaan yleensä sen olevan improvisaatioteatterimusikaali, jossa yleisöllä on oma
ja hyvin keskeinen esitykseen komediallisuutta
tuova roolinsa. Sitten en oikein tiedä, miten jatkaa, joten jään helposti tuijottelemaan kahvikuppini syvyyksiin tai muuten vain luisun ulos
keskustelusta. Periaatteena speksi on yksinkertainen. On näytelmä. On musiikkinäytelmä. On siis
teatteria hiottuine käsikirjoituksineen, puvustuksineen ja lavasteineen, maskeerauksineen ja värivaloineen. On usein kokoonpanoltaan perinteistä
rockbändiä laajempi ja hienovireisempi yhtye,
joka säestää käsikirjoituksen hahmojen yhtäkkiset lauluun purskahtamiset ja tanssijoiden viilatut koreografiat. Siis teatteria.

Kuitenkin merkittävä ero perinteisiin teatteriformaatteihin on se, että speksissä kuka tahansa
yleisön edustaja voi milloin vain yksinkertaisesti
ääntään korottamalla vaatia esiintyjiltä jotain,
jota ei ole käsikirjoitettu eikä todellakaan harjoiteltu. Äskeinen dialogi uudelleen italiaksi?
*viheltää*
-Elias Ervasti (H17/K109), tuottaja

Hoituu. Tähän kohtaan samanaikainen piano- ja rumpusoolo? Selvä
homma. Voisivatko lavastajat kohtauksen lavastuksen vaihdettuaan
tanssia hieman? Tietty.
Toinen
huomion
arvoinen
seikka on se, ettei speksissä periaatteessa kukaan ole teatterin
ammattilainen. Tekijöinä on kirjava joukko opiskelijoita monilta
eri aloilta ja opintojen eri vaiheista.
Eivätkä speksien nimien tasolla
väijyvät kuvitteelliset kampustai opintosuuntarajat muuten

☞
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”Hämmentävä reissu,
mutta tulipahan tehtyä.”
-Anna Viitamäki (H18/
K110), lavastusvastaava

ole laisinkaan rikkumattomia. Treenikauden
kuluessa joku totesikin, kuinka joka kerta koko
produktion yhteisharjoituksissa jaksaa hämmästyttää se, että täällä sitä taas amatöörit
tekevät täysin ammattimaisin ottein jotakin,
jossa voi itse suurella ylpeydellä olla mukana.
Osaltaan speksin voikin nähdä tavallisille
opiskelijoille tarjottuna tilaisuutena päästä
tekemään teatteria todellisille ja varteen

”Speksi on sitä, että puoli vuotta
valmistellaan porukalla jotain
hienoa ja sitten esityksessä yleisö
käskeekin omstart tehkääpä jotakin aivan muuta ja kaikilla on
hauskaa.”
-Teemu Laasio (H17/K109),
kitaristi

lavastustiimissä,
maskeerauksen
puolella, bändin riveissä kuin myös
tuotantovastuussakin.
Tämän lehden mennessä painoon
uusi speksikausi on jo pyöräytetty
vauhtiin. Vanhat tekijät on kaivettu
tynnyreistään
hoipertelemaan
jälleen jonnekin lavan suuntaan,
uudet kasvot on kutsuttu mukaan,
eri osa-alueista vastaavat tiimit ovat
kokoontuneet ja kaikilla on katse
koittavassa keväässä. Tervetuloa
mukaan todistamaan matkan päätä!


Juttu on julkaistu aiemmin Vappuhuudossa 2019.

V I I K K I - S P E K S I
MITÄ? Viikin kampuksen opiskelijoita yhteen keräävä teatteriproduktio, toiminut vuodesta 2016.
MILLOIN? Esitykset kevättalvella, käsikirjoituskilpailu sekä
ohjaajan ja tuottajien haku kesällä, yleinen tekijärekry
alkusyksyllä.
KENELLE? Opiskelijoille ja opiskelijanmielisille, teatterin ystäville, ikuisille improvisoijille.

”Speksi on kivaa ja glitter.”
-Sini Salko (H15/K107), kantelisti

otettaville areenoille, mahdollisuutena siirtyä
välillä kaukokartoituslaskareiden parista valonheittimien lämpimään loisteeseen yleisön
odottavien katseiden alle. Vaikka sitten vain
muutamaksi illaksi.
Tänä vuonna aiheeltaan keskiaikaistunut
Viikki-speksi kutsui yleisön osallistumaan
Metsälän valtakunnassa käytävään valtataisteluun. Ehkä juuri tästä syystä metsäopiskelijoita nähtiinkin tekijäkaartissa (ja katsomossa)
enemmän kuin koskaan. Forsteja hääräili niin
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Kartat ja ilmakuvat
Hoitotyöt ja hakkuut
Luontoarvot

Kurssisuosituksia
Kaikki hyötyvät
Yksityiset
metsänomistajat

Metsätiedot yhdessä paikassa
Sama tieto kaikilla
Helppoa asiointia
ja yhteydenpitoa

Metsäyhtiöt
Metsänhoitoyhdistykset
Metsäpalveluyrittäjät

Tietojen päivitys
Palvelun kehittäminen
Asiakastuki

ME-001 Primäärisen metsänhoidon kurssi, 5 op, I-periodissa
Metsätieteiden kandiohjelma
Maan ulkopuolisen metsänhoidon peruskurssi, jolla opiskelija
perehtyy primaariseen metsäsukkessioon suljetun elossapitojärjestelmän sisällä Marsissa.
Kurssilla opiskelija oppii mataliin paineolosuhteisiin soveltuvien puulajien kasvattamisesta marsperässä sekä metsäpalojen ja
aurinkomyrskytuhojen torjunnasta ja niihin varautumisesta Marsin
kaasukehässä.
Kurssin jälkeen opiskelija osaa luoda Marsin napa-alueiden sääilmiöt huomioivan metsänhoitosuunnitelman sekä tulkita ilman
kosteusvajeen ja kasvualustan lämpö- ja kosteusolosuhteiden haitalliset muutokset puun lehdistä ennen puuston pysyviä vaurioita.
Lisäksi hän osaa arvioida säteilyturvalaitteiston yhteensopivuuden
yhteyttävän biomassan pintarakenteen (havu-/lehtipuu) kanssa.
Kurssi on esitietovaatimuksena primaarisen metsänhoidon soveltavalle jatkokurssille (maist.), jolla opiskelija osallistuu Marsin terraformointiin Mars One -asemalla.

FOR-666 Metsäharavoinnin perusteet, 5 op, IV-periodissa
Ainutlaatuinen kurssi perehdyttää metsäharavoinnin perusteisiin. Tarjolla nyt
ensimmäistä kertaa 4. periodissa. Suositellaan käytäväksi minä vuonna tahansa.
Kurssin aiheita mm.:
Metsäharavointi Suomessa 1800-luvulta nykypäivään
Haravointityylit ja niiden edut taistelussa metsäpaloja vastaan
Kokeelliset kuvioharavoinnit ja änkyrimatojen ekologiset käytävät
Metsäharavoinnin taloudellinen kannattavuus
Vierailijaluennoitsijana Suomen Haravahemmojen ylijohtaja
Kurssiin kuuluu myös 2 viikon käytäntöosuus Hyytiälässä. Kurssin suoritettuasi tiedät perusteet erilaisista haravointityyleistä, osaat arvioida paloriskin haravointijäljen perusteella ja olet haravoinut Hyytiälässä 5 hehtaaria
metsää. Kurssille ehtii mukaan 50 ensimmäistä ilmoittautunutta.
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Tiedä

mitä metsässä tapahtuu.

metsalehti.fi/uutiskirje

Tilaa Metsälehden uutiskirje, niin tiedät mikä metsässä puhuttaa juuri nyt!
Kokoamme kerran kuussa ilmestyvään uutiskirjeeseemme kiinnostavimmat
artikkelit ja metsäalan tuoreimmat puheenaiheet. Uutiskirjeen tilaamalla pysyt
myös vaivatta ajan tasalla eduistamme ja Metsäkustannuksen uutuuskirjoista.

