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PÄÄKIRJOITUS

L

oppusuora häämöttää. Tämä
lehti on viimeinen Forstihuuto,
joka ilmestyy tämän lukuvuoden
aikana, ja ehkä myös viimeinen täydessä
pandemiatilanteessa ja etäopiskelussa.
Vaikka tätä vappua ei vielä päästä juhlimaan perinteiden mukaan, kannattaa
silti kaivaa lakki kaapista ja kaataa lasillinen simaa, sillä olemme ansainneet
juhlistaa tästä vuodesta selviämistä.
Forstihuudolla harvemmin on teemaa,
sillä ei tämä sentään mikään Metsäylioppilas-lehti ole. Tällä kertaa halusimme
toimituksessa kuitenkin vähän piristystä
lukuvuoden loppuun, ja lehtemme kantaa
nimeä ”Rakkauden kevät 2021”. Rakkaus
sen monissa muodoissa tutkitusti lisää
onnellisuutta, vähentää sairastumista ja
pidentää elinikää. Suosittelemme sitä siis
aivan kaikille kohdistuipa rakkaus siten
ystäviin, kumppaniin, perheeseen tai
mihin tahansa.
Erityisen tärkeää on rakastaa itseään.
Vapun ajan voikin hyvällä omallatunnolla käyttää itsensä hemmotteluun.
Lepääminen, rentoutuminen, hyvä ruoka
ja hetkeksi ulkomaailman kiireiden
unohtaminen tekee hyvää.
Koittakaa jaksaa, mutta jos ei jaksa, niin
sekin on ihan ok. Ihan kohta on kesä.
Päätoimittaja
Venla Luttinen

Taustan kuva: Johanna Tuviala
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PUHEENJOHTAJALTA
V-sana ja rakkaussuhde

O

n taas se aika vuodesta. Nyt sen
uskaltaa jo sanoa: vappu.
Metsäläisten vapunjuhlinta on
edelleen auki, valitettavasti. Loppua kohden
kaikki kuitenkin selviää, mutta ainakaan
Mantan lakitusta ei tänä vuonna käydä katsomassa. Livenä siis, turvallisesti kotona
etäyhteydellä se onnistuu.
Vappu on ennen kaikkea ystävien kanssa
vietettävä juhla, jossa juhlitaan kesän alkua
ja tehtyä työtä. Opiskelijoilla tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosi on ohi ja siitä on
selvitty. Aivan sama siis, onko selvitty kunnialla, sillä lukuvuosi on ohi ja sitä pitääkin
juhlia. Vappu saa monet hyvälle tuulelle ja
puistoihin haalareiden, ylioppilaslakin ja
kuohuviinin kanssa.
Tämän takia olenkin hieman huolissani
kanssaopiskelijoistani. Mitä sinä aiot tehdä
vappuna?

Suosittelen tänä vuonna juhlimaan vappua
edes jollakin tavalla. Perinteistä on tärkeä
pitää kiinni, ja melkeinpä vielä tärkeämpää
on muuttaa niitä. Tällä hetkellä muutosten pitää olla tilanteeseen sopivia, mutta
varsinkin opiskelijaperinteet muuttuvat
suunnilleen jokaisen vuosikurssin kohdalla.
Uudet tavat, uudet ideat, uudet tyypit. Vappu
pysyy silti aina.
Vappu on minulle itselleni ollut aina rakas.
Se aloittaa kesän, ja tarkoittaa samalla sitä,
että kesälavakausi alkaa. Olen tolkuttoman
aktiivinen tanssija, jolle kesäiset tanssit ovat
sielun ja ruumiin hoitoa parhaimmillaan.
Itse ajattelin siis tanssia läpi vapun tänäkin
vuonna, vaikka en pääsisikään tansseihin.
Toivotankin hyvää loppukesää ja rakasta
vappua teille kaikille seuraavien sävelin:
On pimeys ohi, taas kuljetaan valoon päin
Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset
käsikkäin
On pimeys ohi, taas kuljetaan valoon päin
Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset
käsikkäin
Tommi Läntinen, 1995
Vapputerveisin,
Vilma

Kuvassa minä ja Iina, fuksivappu vuodelta 2019.
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LOIMUN PALSTA
Loimu <3 opiskelijat
Moikka metsätieteilijä!
Loimu on opiskelijan tuki ja turva työelämässä, mutta se on myös opiskelijan paras ystävä.
Lue alta muutama vinkki, joilla loimu auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi tai unelmatyösi!
Terkuin,
Jade Sivén, Viikin uusi kampuspromoottori

Kevät on pitkällä ja työelämä yhden askeleen lähempänä.
Opiskelijan kevät huipentuu usein horisontissa häämöttävään unelmien kesätyöhön, harjoitteluun tai valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan. Töihin mennessä ei kannata jäädä
yksin, vaan liittyä oman alan iloiseen porukkaan – Loimuun!
Loimu ry, eli luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto on sinun alasi oma liitto.
Meillä on loimussa välitön ja pirteä matalan kynnyksen meininki. Me haluamme tukea sinua
työurallasi aina opiskelijasta eläkeläiseen.
Päästyäsi töihin Loimu on tukenasi esimerkiksi mahdollisissa työsuhteen riita- ja ongelmatilanteissa tarjoamalla jäsenyytemme kuuluvaa laki- ja työsuhdeneuvontaa. Kauttamme
voit myös liittyä työttömyyskassaan ja alkaa kerryttää itsellesi niin sanottua työssäoloehtoa,
jonka täytyttyä olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ansiosidonnainen
työttömyyspäiväraha on suurempi kuin mitä saisi työttömyysajalta, jos olisit vain Kelan
peruspäivärahan tai työmarkkinatuen varassa. Ajattele työttömyyskassa vakuutuksena siltä
varalta, että sattuisit joskus joutumaan työttömäksi tai etsimään uutta työtä vähän pidemmän aikaa!
Kun syksyllä palaat kesätöistä tai harjoittelusta takaisin kampukselle, on Loimu sinua
jo siellä odottamassa. Aktiiviset opiskelijayhdistyksemme järjestävät monipuolista ohjelmaa
pitkin vuotta, juuri sinua varten. Kesätyön tai harjoittelun jälkeen autamme sinua jälleen
matkallasi kohti työelämää. Tarjoamme opiskelijajäsenillemme vuodessa satoja työelämän
kannalta hyödyllisiä tapahtumia, sekä laajat ura- ja työelämäpalvelut. Voit esimerkiksi tarkistuttaa työhakemuksesi, CV:si ja LinkedIn-profiilisi meillä, jotta sinulla on jälleen parhaat
mahdolliset edellytykset seuraavassa työnhaussasi – kenties tällä kertaa jo opintojen jälkeiseen ensimmäiseen vakituiseen työhön.
Loimu on alojemme opiskelijan ja työntekijöiden paras kaveri, liity siis opiskelijajäseneksemme ja nauti näistä jäsenelle maksuttomista laajoista henkilökohtaista ura- ja
työelämäpalveluistamme. Tervetuloa mukaan Loimuun!
Terveisin
Henri ja Toni Loimun toimiston opiskelijasektorilta
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VAIHTO-OPISKELU METSÄLÄISITTÄIN
TEKSTI: MARIA SELIN
MyForin vaihtoiltassa vaihdossa olleet opiskelijat kertovat kokemuksistaan. Esittelijät olivat
tänä vuonna olleet Tšekissä, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Lisäksi kuulimme slovenialaisen vaihdosta korona-Suomessa.

T

apansa mukaan vaihtoillasta sai irti paljon
käytännön vinkkejä: jos vaihtoonlähtö
taloudellisesti mietityttää, niin vaihtoon
saa rahoitusta yliopistolta ja sitä voi hakea myös
Metsämiesten säätiöltä; kauimpien kohteiden
hakuprosessi voi kestää jopa yli vuoden; kun
kohde on varmistunut, kannattaa liittyä kohdeen
vaihto-opiskelijoiden Facebook-ryhmiin.
Entä mikä saa metsäläisen lähtemään opiskelemaan suureen maailmaan?
"Viimeinen sysäys syntyi eräällä matematiikan
aamuluennolla syksyllä 2017, kun elämä tuntui
poikkeuksellisen tylsältä. Päätin, että nyt on
oikea aika tehdä muutos", Olivia Kuuri-Riutta
kertoo, kuinka haaveilu vaihdosta muuttui todellisuudeksi. Hakuaika maailman toiselle puolelle,
Uuteen-Seelantiin oli silloin käynnissä.
Opiskelijavaihtoon ulkomaille lähtee vuosittain noin tuhat opiskelijaa, metsäläisiä viiden
lukuvuoden aikana noin 17 opiskelijaa. Vaihtoon
lähdön huippuvuodet olivat 2015–2016 aikana,
mistä lähtijöiden määrä on hiipunut. Metsätieteissä "vaihtoikkuna", eli tutkintorakenteeseen
suunniteltu aika lähteä vaihtoon, on nykyään
kandissa kolmannen vuoden syksyllä ja maisterissa oman opiskeluaikataulun mukaan, niin
ettei vaihtoon lähteminen venytä opintoja liikaa.
Heti jo fuksisyksynä Marikki Nygård selvitti
vaihtomahdollisuuden. Nygård oli lukiossa lyhyellä vaihtoreissulla Ruotsissa ja päätti lähtevänsä
6
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vaihtoon uudelleen. "Vaihto on mahtava tilaisuus
päästä hetkeksi asumaan täysin uuteen maahan ja kulttuuriin, kehittää kielitaitoa ja saada
uusia ystäviä ja verkostoja ympäri maailmaa",
hän kertoo. Kuten Kuuri-Riutta, Nygård halusi
myös lähteä Euroopan ulkopuolelle. Kanadassa
University of Toronto tarjosi vakuuttavan kurssivalikoiman sekä mahdollisuuden kehittää
englannin kielen taitoja.
Metsäläisistä Euroopan ulkopuolelle opiskelemaan suuntaa vain noin neljäsosa vaihtoon
lähtijöistä, selviää Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden tilastoista metsäläisten
vaihdosta lukuvuosilta edellistä vuotta edeltävältä viideltä lukuvuodelta. Jos kohdeyliopisto
on Euroopan ulkopuolella, hakuprosessi voi
kestää jopa yli vuoden. Vaihto-ohjelma Erasmuksen (European Region Action Scheme for
the Mobility of University Students) kautta on
haussa useita kohteita Euroopassa. Suositumpia
vaihtokohteita ovat Keski-Euroopan maat, kuten
Saksa ja Itävalta.
Hiljahenna Tommisella oli aiempaa kansainvälistä kokemusta ulkomailla asumisen kautta.
Vaihtoon lähteminen oli "extempore ajatus", joka
toteutui helmikuussa 2020 täysin hänelle tuntemattomaan paikkaan, Tšekkiin Brnoon. Mendel
University oli Tommiselle sopiva sijainniltaan
sekä kaupungin ja yliopiston yhdistelmältä: "Ja
mikä ihanan outo pikkukaupunki tämä onkaan!"

Olivia Kuuri-Riutta
Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS)
Uusi-Seelanti, Victoria University of Wellington
"Koin ihanan virkistäväksi katsoa maailmaa jostain oman
maanosansa ulkopuolelta ja ystävystyä eri kulttuureita edustavien ihmisten kanssa."

Hiljahenna Tomminen
Metsätieteiden maisteriohjelma, metsävarojen hallinta ja
käyttö
Tšekki, Brno, Mendel University, Faculty of Forestry and Wood
Technology
"Meksikolaisen ystäväni kanssa vihdoin koronarajoitusten hieman hellitettyä, tästä kuvasta paistaa juuri se ilo ja onni mitä
viime kevät ja vaihtokokemus on minulle antanut!"

Marikki Nygård
Metsätieteiden kandiohjelma, metsäekonomia ja
markkinointi
Kanada, Toronto, University of Toronto, Faculty of Arts
and Science, St. George Campus
"University College on vain yksi monista Tylypahkaa
muistuttavista rakennuksista kampuksella. Normaalisti
kadulla ja nurmikolla käveli kampuksen 62 000 opiskelijasta muodostuva loputon virta. Koronavirus kuitenkin
sulki kampuksen ja tyhjensi kadut."
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Vaihtoon lähteminen ei ole vain opiskelemista
ulkomailla vaan myös seikkailu tuntemattomaan
sekä itsestään ja maailmasta oppimista. Niin
Kuuri-Riutan, Nygårdin kuin Tommisenkin
tavoitteena oli haastaa itseään ja oppia pärjäämään uusissa tilanteissa. "Vaihto synnytti suuren
onnistumisen kokemuksen siitä, että todellakin pärjään yksin toisella puolen maapalloa, ja
pystyn sopeutumaan uuteen ympäristöön. Vaihdossa sain siis lisää itseluottamusta ja rohkeutta
ottaa vastaan uusia haasteita. Samalla, kun jouduin pärjäämään yksin, opin suhtautumaan
yllättäviin tilanteisiin aiempaa rauhallisemmin",
Kuuri-Riutta kertoo.
Kansainvälisyyttä pidetään tärkeänä. Samaa
mieltä olivat 75 vuotta sitten Hyytiälän kenttäkurssin käyneet metsänhoitajat, jotka kehottivat
kesän 2020 fukseja kansainvälistymään. Kansainvälistyminen näkyy vaihdossa olleille
kehittyneenä kielitaitona, kulttuurien ymmärtämisenä, maailmankuvan laajenemisena ja
erityisesti maailmanlaajuisena kaveripiirinä.
"Vaihtokokemus avarsi maailmankuvaani
enemmän, kuin osasin odottaakaan, ja iso kiitos kuuluu solukeittiön pöydän ääressä käydyille

lukemattomille keskusteluille kulttuureista ja
niiden eroista", kertoo Nygård. Vaihdossa paikallisten lisäksi ystävystytään myös muiden
vaihto-opiskelijoiden kanssa: "Minulla on ihania
ystäviä ympäri maailmaa: Hong Kongista Kanadaan ja kaikkialta siltä välitä."
Tommisen kohdalla kansainvälinen arki vain
jatkuu. "Minulle tosiaan kävi niin onnekkaasti,
että kun en vaihtoni jälkeen ollutkaan vielä valmis palaamaan kauniiseen kotimaahan, lohkesi
Mendelusta Visitor student -paikka graduntekoa
varten. Täällä ollaan maassa siis ainakin vielä
yhden lukukauden verran", hän kertoo, " Kansainvälistyminen näkyy myös jatkuvassa halussa
oppia enemmän ja enemmän uusista maista ja
kulttuureista, sekä haaveillessa tulevista ulkomaanreissuistani vaihtoystäviä moikkaamaan!"■
Juttua muokattu Forstihuutoon, julkaistu vuoden
2020 Metsäylioppilaassa.

Vaihtoonlähtijöiden suosikkiyliopistot 2014–2019
Metsätieteet
TOP5
University of Natural Resources and
Life Sciences (BOKU), Itävalta 			

11

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Saksa 7
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ruotsi		

7

Czech University of Life Sciences Prague,
Tsekki						5
Estonian University of Life Sciences Eesti Maaülikool, Viro				5
8
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Lähde: HY Liikkuvuuspalvelut

UUTISET
Tekstit: K-113 ja Venla Luttinen
FUKSIT JÄRJESTIVÄT UUDENLAISEN
YSTÄVÄNPÄIVÄN TAPAHTUMAN
Perinteisten ystävänpäiväbileiden tilalle piti
tänä vuonna kehitellä jotain täysin uutta. Fuksihallituslaisista koostunut ystävänpäivätiimi
löi viisaat päänsä yhteen ja keksivät interaktiivisen ja hauskan ystävänpäivähaasteen.
Joukkueet suorittivat tehtäviä, joita yhden
miehen tuomaristo arvosteli. Illan aikana
nähtiin esimerkiksi uusia marvauslaitteita,
parhaita saunajuomia sekä kuultiin kauniita
lauluja ja runoja Hydestä.
UUSIA NIMITYKSIÄ OSASTON
VIRKOIHIN
Metsätieteiden osastolle on saatu kaksi uutta
professoria ja metsänhoidon yliopistonlehtori.
Metsäentomologian professorina aloittaa
Carita Lindstedt-Kareksela, joka on aiemmin
työskennellyt tutkijana Jyväskylän yliopistolla
erityisesti eläinten ekologian ja evoluutiobiologian parissa.
Metsämaatieteden professoriksi on nimetty
Jussi Heinonsalo. Hän on opiskellut Helsingin yliopistossa alunperin ympäristötieteitä
ja jatko-opinnoissa keskittynyt mikrobiologiaan. Hän on tutkimuksessa ollut kiinnostunut
etenkin ravinteiden kierrosta ja sienten vaikutuksesta siihen.
Uusi metsänhoidon yliopistonlehtori
Marjo Palviainen on toiminut erilaisissa
tutkimushankkeissa etenkin metsätalouden
ekologiseen kestävyyteen liittyen.

HYDEN SIIRTO AIHEUTTI HÄMMENNYSTÄ
Hyytiälän kenttäkurssia siirrettiin yliopiston koronaohjeiden vuoksi myöhemmäksi.
Kurssit on nyt tarkoitus järjestää aikavälillä
28.6.-27.8.
Yliopiston viestintä kurssien siirrosta kuitenkin epäonnistui pahasti, sillä fuksit ja muut
kursseille osallistujat saivat tiedon kurssien
siirrosta vasta sähköpostissa, jossa haettiin
assistentteja kesälle uudella aikataululla.
Kurssin järjestäjät pahoittelivat asiaa myöhemmin, ja vakuuttivat, että kenttäkurssien
hyvä onnistuminen on yliopistolle erittäin
tärkeää.
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KERRO SE KUKKASIN
(TAI KUUSEN KÄVYIN)



KIRJOITTANUT BELINDA MÄKI

N

äinä kinkkisinä aikoina kasvokkain
tapahtuvat kohtaamiset saattanevat
olla sangen mutkikkaita. Mitä tehdä,
kun sähköinen kommunikointi ei
tunnu enää riittävän ja bittiavaruudessa leijailevien viestien merkitykset jäävät laimeiksi,
tunteen palon ja tuiman katseen oleellisesti
puuttuessa?
Kuinka ilmaista tukahdutetut tuntemukset
sille naurettavalle naapurille, hankalalle hyvänpäivän tutulle, leiskuvan lemmen kohteelle tai
kammottavalle arkkiviholliselle?
(Yksi mahdollisuus on toki vanha kunnon
heippa-lappu, mutta sen olemassaolon hyödyllisyyttä ja käyttötarkoituksen syvintä merkitystä
ei käsitellä tässä kohtaa, sillä siitä kirjoittaisi varmasti useamman laajamittaisen romaanin).

Perinteisesti tummanpunaiset ruusut ovat
kuvanneet intohimoista rakkautta, keltaiset
ruusut ystävyyttä, siniset ja valkeat kukat kuolemaa. Kasvimytologisesti kataja symboloi
pitkäikäisyyttä, kuusama kuvastaa totuudellisuutta, lumpeiden historia vie kreikkalaisen
mytologian nymfien luo ja suopursua sen omintakeisine tuoksuineen on yleisesti pidetty
taikakasvina.

Vaikka haasteita selvästikin riittää, ei ole kuitenkaan mitään syytä vaipua epätoivon aallokkoon,
sillä ratkaisu sanoin kuvaamattomien tunteiden
ilmaisuun löytyy viime vuosisadan alusta! Polttavaa rakkauden paloa, myllertävää melankoliaa,
kolkkoja kommentteja ja myöskin hirvittävää
häpeää voi nimittäin ilmaista kukkaiskielen
avulla. Historiallisestikin kukkaiskielellä eli floriografialla on ollut merkittävä rooli erityisesti
1800-luvun Englannissa. Silloisen ajan etiketin
mukaan viisainta oli pitää suu tiukasti supussa ja
ilmaista syvimmät tunteensa symbolisin keinoin.
Parhaimmat keinot tunteiden välittämiseen
olivat tietenkin kasvit, joita saattoi vaivihkaa
poimia ja ujuttaa vastaanottajan hihanvarteen.
Menetelmä sopinee edelleenkin nykyajan suomalaisen sielunmaisemaan.

tämänhetkistä tunnetilaasi parhaiten
kuvaava kasvi.
2. Metsään reippahasti käy ja kasvi
kaunoinen etsi. (Huom. käytä mielikuvitustasi, jos se on rauhoitettu tai
uhanalainen)
3. Tipauta kasvi onnellisen vastaanottajan postiluukkuun tai varmista perille
meno muilla keinoin.
4. Odota kärsivällisesti odottamattomia
seuraamuksia.

Kasveissa on siis arvaamatonta voimaa, joten nyt
vain tuumasta toimeen!

Ohjeita nykyihmiselle
kukkaiskielen käyttöön:

 1. Valikoi oheisesta kasvikatalogista

10
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Näillä metodeilla purkamattomien tunteiden kohde saa ainakin päänvaivaa
muutamiksi päiviksi ja lähettäjä lievennettyä tunnekuormaansa.





Seuraavaksi joitakin oivallisia poimintoja Ilmari Kallion teoksesta Kukkaiskieli (1925):
Johdatus kukkaiskieleen:
”Tämän kirjan tarkoitus on seuraawa. Jos tyttö pojalle tai poika tytölle lähettää tai antaa jonkin tästä
kirjasta mainituista kukista eli kasweista, woi tyttö eli poika eli kuka tahansa ilmaista ajatuksensa
sanoitta kukkien ja kaswien awulla. Tätä ajatusten waihtotapaa kutsutaan kukkaiskieleksi.” 
■
Lähteet:
Kallio, Ilmari 1925. Kukkaiskieli. Kustannusliike Sampo, Uusikaupunki.
Readers Digest: The secret language of flowers.
https://www.readersdigest.co.uk/lifestyle/home-garden/the-secret-language-of-flowers






Kasvi-



ABC
tukahdutettujen tunteiden ilmaisuun:

Haavan lehti: Tahtoisin aina suojella sinua.
Hopeapoppelin lehti: Minun aivoitukseni
meniwät hukkaan.
Horsma: Olet lahjoittanut minulle useita onnellisia tunteja.
Juolukan oksa: Sinun rakkautesi on minun
onneni.
Kahila: Sinä olet noitunut minut warmasti.
Katajan marja: Ota nainen niin kuin hän on.
Katajan oksa: Tulen warmasti, rakkaus ajaa
minua kuin koira jänistä.
Kielo: Terve tuloa kotiin, rakastettuni.
Koirankumina: Waara uhkaa, tue minua.
Kourun lehti: Ketä sinä odotat?
Krassi: Punnitse mitä puhut.
Kumina: Älä rehentele.
Kuusen käpy: Sinä teet minusta narrin warmasti.
Lehtikuusen oksa: Onko totta mitä silmäsi
puhuwat.
Lepän lehti: Mene pois, sinä olet auttamaton.
Lumpeen lehti: Sinä olet walloittaja.
Metsätähti: Minä olen kärsivällinen ja odotan.
Mustikka: Läsnäolosi poistaa kaiken iloni.
Männyn oksa: Lohduta minua ystäwäni.
Männynkäpy: Pyöreys sinua kaunistaa.
Pajun lehti: Minkä wuoksi teit minulle näin?
Pajun oksa: Me woimme tulla onnellisiksi.




Pihlajan kukka: Ole wakaa kun elämän myrskyt
raiwoo.
Pihlajan marja: Minä luotan sinun
uskollisuuteesi.
Poppelin lehti: Nyt tai ei koskaan.
Porkkanan lehti: Ota esimerkkiä minusta.
Potaatin kukka: Miksi olet kylmä ja rakkaudeton
Puna-apila: Varo itseäsi.
Punajuuren lehti: Ainoastaan sinun on syy.
Punaruusu: Warmasti olen sinun.
Päivänkukka: Älä puhu siitä asiasta.
Ruoko: Minä toivon pikaista wastausta.
Saarnin lehti: Sinulle tahdon elää ja sinulle tahdon kuolla.
Sammal: Emmekö voi saada toisiamme.
Sananjalka: En tahdo tietää sinusta enempää,
poistu kiireesti.
Sinappi: Ole wahva kuin minä.
Sinivuokko: Näen sinut mielelläni.
Sirenin lehti: Miksi olet synkkämielinen.
Suopursu: Sinä taidat aawistaa rakkauteni.
Tuomen oksa: Kiitän sinua sydämellisesti.
Walkovuokko: Sinä olet kevyt ja suruton.
Wariksenmarja: Hywästi rakastettuni, me
näemme taas pian toisemme ja jatkamme
lupaawaa keskusteluamme.

(Loppuhuomautus: Kirjoittaja ei ota vastuulleen
mahdollisia kasvien mukanaan tuomia ei-toivottuja
seuraamuksia.)
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RESEPTI PIHKASALVAN TEKOON
TEKSTI JA KUVAT: SABLEENA BACULUM

Itse kunkin siirtyessä näyttöpäätteen kalvakan silmän alta metsäisille kesälaitumille on täydellinen
hetki aloittaa hauskoja pieniä luonnon antimista ammentavia projekteja. Yksi viihdyttävimmistä
tällaisista projekteista lienee varmasti pihkasalvan valmistaminen. Sijaitessamme monesti maantieteellisesti kaukana farmasian tiedekunnan lääkkeiden valmistuksen taitavasta opiskelijakunnasta,
voi olla tärkeää kyetä valmistamaan itse esimerkiksi juuri tätä tököttiä. Forstihuuto tuo siis lukijoilleen reseptin lievän antibakteeriseen salvaan, jolla voi parannella niin hyönteisten puremia,
ihottumia kuin pieniä haavojakin – ja joka kaiken lisäksi tuoksuu mahtavalta!

Työn vaiheet:
1. Pihkan kerääminen metsästä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, joten siihen tarvitaan
maanomistajan lupa. Varminta on kerätä omasta
metsästä.
Pihkaa ei tarvita paljon, ½ - 1 dl kovettunutta
ja vanhaa pihkaa riittää hyvin. Ei haittaa, vaikka
kökkäreen päällä kasvaa levää tai mitälie rohjoa;
se irtoaa kätevästi salvanteon myöhemmässä
vaiheessa. Männynpihka käy yhtä hyvin kuin
kuusenkin.

12
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2. Lisäksi tarvitaan mehiläisvahaa ja ruokaöljyä.
Mehiläisvahaa tulee olla saman verran kuin pihkaa, ja öljyä suunnilleen yhtä paljon kuin pihkaa
ja mehiläisvahaa on yhteensä (eli 25 % pihkaa,
25 % vahaa, 50 % öljyä). Määrät eivät ole kovin
tarkkoja, mutta kannattaa muistaa että mitä
vähemmän öljyä, sitä kovempaa salvasta tulee.

3. Tee vesihaude jossa keität pihkaa ja öljyä. Itse
seos kannattaa tehdä vaikka puhtaaseen säilyketölkkiin – tämä on nimittäin se vaihe, jossa
pihkan pinnalla oleva rohjo putoaa tölkin pohjaan ja jumittuu sinne ikiajoiksi.

4. Kun öljy ja pihka ovat muodostaneet tasaisen,
notkean seoksen, lisää joukkoon vielä mehiläisvaha. Kun sekin on sulanut seokseen, salva on
valmis.

5. Kaada salva pieniin purkkeihin, esim. pastillirasioihin. Kun se on jäähtynyt ja jähmettynyt,
voit käyttää salvaa jopa huulirasvana. (Sivuhuomautus: maku ei ole hyvä). Jee! 
■

Taustan kuva: Johanna Tuviala
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Vappuhuuto 2021 Tutkiva journalismi

www.metsaylioppilaat.fi/jarjestolehti

Metsäylioppilaiden reaktiovaste
opettavaiseen filmiin ”Erämaan armoille”
Kalle Tihveräinen
Tihveräinen, K. 2021. Metsäylioppilaiden reaktiovaste opettavaiseen filmiin ”Erämaan armoilla”.
Vappuhuuto 2021: 14.

1 Johdanto
Varoitus: seuraavat kappaleet sisältävät yksityiskohtia juonesta. Jos et ole kyseistä elokuvaa
nähnyt, etkä halua paljastaa loppua itsellesi, käy
katsomassa se ennen lukemista.

2 Aineisto ja menetelmät
Forstihuudon karonkka katsoi yhdessä striimin
välityksellä elokuvan Erämaan armoille (2007)
(Into the Wild), ja kommentoi sitä jälkikäteen
Discordissa.

3 Tulokset

saavutus selvitä noinkin kauan hengissä”
”Vähän kyllä mietin et aika uhkarohkea tyyppi”
”jäin tutkimaan wikipedia-artikkelia siitä alkuperäisestä henkilöstä”
”Leffasta tuli sellainen olo että oispa mökillä
luonnon keskellä eikä keskellä kaupunkia. Ei
tarvis olla noin alkeelliset olosuhteet kuin tossa
leffassa mutta ehkä ihminen vähän kuuluu
muualle kuin neljän seinän sisään”
”Ton leffan jälkeen tekee kans aika paljon mieli
varata heti road trip Amerikkaan.”
”Hyvä leffa. Oletin, että se ois päässy pois sieltä,
mutta ei sit päässytkää”

4 Johtopäätökset ja yhteenveto

Erämaan armoilla onnistui iskemään metsä”kasvituntemus kannattaa”
läiseen sieluun ja luontokaipuuseen. Loppujen
”mitä tästä opimme: jos reputat kasvitentin --> lopuksi se tarjosi paljon kysymyksiä, mutta vain
kuolema”
vähän selviä vastauksia.
”Kannattaa kuivata lihaa ohuina siivuina”
Halu ryhtyä kulkuriksi ja muuttaa erämaahan
”--luontokuvat oli hienoja.”
elokuvaa katsoessa (% ajan funktiona)
”Miten se bussi on päätynyt sinne? Miksi sen
120
numero oli 142?”
”Mäkin luin äsken wikipediasta et toi perustuu 100
80
tositapahtumiin, huono tuuri sillä vaeltajalla kun
60
jäi jumiin”
40
”Vois lukea sen kirjan kans”
20
”Ärsytti miten huolettomasti päähenkilö tekee
0
kaikkea tyhmää/vaarallista, mut ihan kova
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
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Liity Loimuun ja
työttömyyskassaan
osoitteessa
www.loimu.fi.

VAKUUTA ITSESI PAHAN PÄIVÄN VARALTA!
Kesätöiden alla on hyvä muistaa
liittyä työttömyyskassaan, jotta
ehdit kerryttää työssäoloehdon
täyteen ennen valmistumistasi.
Työttömyyskassa toimii kuten
muut vakuutukset, et voi ottaa sitä
takautuvasti.

Loimun alojen opiskelijoiden kesätöiden
keskiansio on noin 2 000 € kuukaudessa.
Näillä tuloilla ansiosidonnaisen päivärahan
suuruus olisi noin 1 200 € kuukaudessa,
joka on noin 500 € Kelan maksamia tukia
suurempi.

Työssäoloehdon kriteerit pähkinänkuoressa:
• Voimassaoleva palkkatyösuhde liittymishetkellä
• Opiskeluaikana yhteensä 26 työviikkoa,
minimityöajan ollessa 18 tuntia viikossa.
Opetustyössä työaika on 8 opetustuntia viikossa.
• Korkeakouluopinnot pidentävät tarkastelujaksoa
korkeintaan seitsemällä vuodella. Muutoin
tarkastelujakso jonka aikana työviikot tulee kerryttää,
on 28 kuukautta.
• Kokopäiväisessä työsuhteessa palkan pitää olla
vähintään TES:n mukainen. Jos alalla ei ole työ
ehtosopimusta, palkan on oltava vähintään vuosittain
vahvistetun minimipalkan tasolla. Osaaikaisten ja
tuntityöläisten palkat suhteutetaan työaikaan.

Työttömyyskassaan kuuluminen on fiksua!

"Havis Amanda" (Ville Vallgren, 1908)
Photo: Nokelainen/Yle.

Selviytymisopas: Etävappu 2.0
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FORSTIT <3 RAKKAUS
Forstien sanotaan olevan sisäänpäinlämpiävää sakkia, eikä ole ihme, että moni on löytänyt kumppaninsa
omiensa joukosta. Tavoitimme yhden näistä ns. forstipareista paljastamaan suhteensa salat.

Nimet ja kurssit:

Entä onko jotain huonoja puolia?

Venla Kiviniemi (k-109) ja Kari Karhula (k-107) Ei kai.

Miten romanssi syttyi?

Minkä neuvon antaisit romantiikkaa
kaipaavalle metsäläiselle?

Ensikohtaaminen oli VAMin illanvietossa
Venlan fuksivuonna. Lähemmin tutustuttiin Myöhäisiltana kärrysaunan lämmössä voi tapah■
yhteisillä automatkoilla kotipuoleen, puukkoje- tua ihmeitä.
hujen luvatulle maalle eli Pohjanmaalle.

Onko siitä jotain hyötyä, että opiskelee samaa alaa kumppanin kanssa?
Ilman muuta. Mielenkiinnon kohteet ja harrastukset ovat molemmilla hyvin metsäiset. Tuki
opiskelussa ja työelämässä on myös aina lähellä.
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MYON TEATTERI-ILTA:
SAATANA SAAPUU MOSKOVAAN
TEKSTI: VENLA LUTTINEN
KUVA: HEIDI VERKKOSAARI
Metsäylioppilaat tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden lähteä virtuaaliselle teatteriretkelle hyvin
edulliseen opiskelijahintaan. Livestriimin välityksellä jokainen osallistuja sai katsoa omalta
laitteeltaan Tampereen teatterin esittämän Saatana saapuu Moskovaan.
Puvustus ja tekniikka esityksessä oli upeaa,
joten jo pelkästään sen vuoksi kannatti katsoa.
Savuiset kohtaukset ja vaikuttavat hahmot loivat
näyttäviä kohtauksia. Myös näytelmän tapahtumat olivat omalaatuisia ja mielenkiintoisia,
vaikka juonen seuraaminen olikin ajoittain
haastavaa. Vaikka tarina on ehkä nimellisesti
rakkaustarina, johon alkuperäisen kirjan nimi
Mestari ja Margarita viittaa, nousevat pääosaan
aivan muut hahmot, joista parhaiten jää mieleen
itse Saatana.
Päällisin puolin olo jäi aika hämmentyneeksi.
Alkuperäinen kirjakin on teos, jossa tapahtuu
monta asiaa ja tarinaa, joten se ei ole kovin yllättävää. Kotikatsomossa keskittyminen ei ollut
aivan niin helppoa kuin teatterissa, jossa muut
ärsykkeet on karsittu. Tämä esitys olisi varmasti
toiminut paremmin paikan päällä, mutta toisaalta livestriimissä ainakin sai hyvät paikat ja
näkymät lavalle.
Usein teatteriesityksen katsomisen ajatellaan
olevan kokonaisvaltainen elämys, jossa päästään irtautumaan arjesta ja tuntemaan yhteyttä
yleisön ja näyttelijöiden välillä. Tekniikan puolesta kaikki toimi hyvin, ja esitystä oli helppo
katsoa omalta kotisohvalta käsin. Vaikka ei
päässytkään paikan päälle, esitys tuntui aidolta
ja tunnelmalliselta.

Teatteri oli virkistävää vaihtelua, sillä se
oli hyvin erilaista ruudun tuijottamista kuin
etäluennot tai ainaiset sarjat tai elokuvat. Katsomiseen myös asennoitui heti eri tavalla, ja
sitä varten halusi järjestää muutamaksi tunniksi
rauhallisen ympäristön. Etuna varsinaiseen teatterissa istumiseen verrattuna oli, että esityksen
aikana sai nauttia vapaasti haluamaansa ruokaa
ja juomaa, eikä tarvinnut lähteä Tampereelle.
Ehkä jatkossakin olisi kiva, että useammat teatterit tarjoaisivat vaihtoehtona myös livestriimiä,
että voisi katsoa ympäri maata ja maailmaa
näytettäviä esityksiä, joihin muuten ei ole mahdollisuutta päästä. 
■
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PROOSAHUUTO
Forstihuudon luovan kertomakirjallisuuden alajaosto, tuttavallisemmin Proosahuuto,
tarjoaa leveitä ja oksattomia ponnahduslautoja kaunokirjallisille sirkkataimille opintosuuntaan tai kurssinumeroon katsomatta. Epäsäännöllisyydessään lähestulkoon
säännöllinen palsta antaa kaikkien pajukoiden rehottaa, jänisten rouskuttaa ja kääpien lahottaa. Kiinnostuitko kirjoittamaan? Hyvä, sillä me olemme kiinnostuneita julkaisemaan juuri sinun tekstisi! Tämänkertaisella palstalla käsitellään maailmantuskaa,
valmistumisen tuskaa, ikääntymistä, romantiikkaa ja tietysti metsänhoitoa.

Itsemurhakuusikko

Asiat ovat liikkeessä. Kaikki äkkiseltään pysähtyneeltä vaikuttava liikkuu vain äärimmäisen
hitaasti. Aika tuntuu seisahtavan isovanhempien tarjoillessa hitain ja rauhallisin ottein sokeroituja lusikkaleipiä kristallimaljasta, kun samaan aikaan kevään ensimmäiset jo varovaisesti
lämmittävät auringonsäteet siilautuvat ohuiden pitsikirjailtujen verhojen lävitse kutittelemaan
käsivarsia kutsuen kävelemään meren rantaan tai istumaan ystävien seuraan satamaravintolan
terassille. Isoisä katselee ikkunasta ehkä jonnekin 30-luvulle ja mummo tiedustelee kolmatta
kertaa, että kuinkas ne maisteriopinnot ovat sujuneet ja onkos sieltä yliopistolta vielä löytynyt
ketään kaveria. Seinäkellon, herätyskellon ja jostakin syystä käyntiin unohtuneen munakellon
tasaisen epätasaisesti raksuva kakofonia kuitenkin sitoo tämänkin hetken kosmisen aikajatkumon lineaariseen vääjäämättömyyteen. Aika kuluu. Minun aikani kuluu.
Alan laskea sekunteja; yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista. En jaksa enää laskea sekunteja, joten herkeän. Muistan matematiikan
peruskurssin tentissä joutuneeni samankaltaiseen tilanteeseen. Ajauduin tehtäviä ratkoessani
umpikujaan ja sekunnit tuntuivat hidastavan kulkuaan. Erona nykyiseen ynnäilyyni oli kuitenkin se, että käytössäni oli laskin. Niinpä aloin selvitellä sekuntieni määrää. Syntymänsä jälkeen
kahdeksankymmentä vuotta elossa sinnittelevällä ihmisellä on aikaa laskea noin kaksi ja puoli
miljardia sekuntia, minkä jälkeen hän kuolee. Vaikka kuolisi jo 45-vuotiaana esimerkiksi edellä
ajavan auton katolle puutteellisesti kiinnitetyn suksiboksin survoutuessa väkivaltaisesti tuulilasin lävitse suoraan henkilökohtaiseen tilaasi moottoritiellä Lahden ja Helsingin välillä, ehtisi
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silloinkin päästä sekuntilaskuissaan jo lähes puoleentoista miljardiin. Lyhyen hetkensä elävien
kirjoissa voinee kuitenkin käyttää myös muutoin kuin laskemalla kaikki sekuntinsa, ajattelin
tuolloin, ja palautin puolivalmiin vastauspaperini salin etuosassa päivystäneelle tentaattorille.
Pieni hopealusikka osuu sokerikon reunaan ja päästä äänen, joka karkottaa osan itseni ja
todellisuuden välillä lipuvista ohuista ajatuskalvoista. Niin onkos sitä sellaista, kaveria, löytynyt
sieltä yliopistolta, toistaa mummo nyt mahdollisesti jo neljänteen otteeseen. Saatan ravistella
päätäni poissaolevasti, mutten ole aivan varma. En ole oikein hyvä tällaisissa, viattomiksi kahvipöytäkeskusteluiksi häthätää naamioiduissa ristikuulusteluissa. Enkä taida myöskään olla kovin
hyvä parisuhteissa. Yliopistolla vietettyjen vuosien mittaan hyvän metsänhoidon suositukset
ovat kyllä tulleet tutuiksi, mutta voisikohan tiedekirjaston syrjäisemmiltä hyllymetreiltä löytyä
teos hyvistä parisuhteen hoidon suosituksista? Voisiko sen tenttiä esimerkiksi osana maisterin
kirjallisuustenttiä?
Viimeisimmät koeasetelmani läheisten ihmissuhteiden tutkimuskentällä ovat kaikki päättyneet hyvinkin pian ennenaikaisiin avohakkuisiin. Primäärivaiheen hunajaisen ravinteikkaan ja
valoisan kuherruskuukauden jälkeen paikalle pistämättömän nopeasti löytäneet pikikärsäkkäät,
hirvet ja taimia nopeammin kasvavat heinikot ovat kerta toisensa jälkeen torpanneet haaveeni
kauniista hauraan vihreistä koivikoista, joiden lohdullisessa mikroilmastossa käveleskellä kesäiltaisin lämpenevän rantasaunan savukiehkuran johdattelemana. En oikeastaan tiedä, jaksanko
edes uskoa tällaisen haavekoivikon olemassaoloon. Useimpia pitkiä parisuhteita tarkastellessani
mieleeni hahmottuu ennemmin pimeä paksusammalkuusikko, jonka tieltä heleän kesäkoivikon
suojuspuut on jo kauan sitten kaadettu, ja talon yhteyteen rakennettu sähkösauna on helppoudessaan korvannut rantasaunan hitaat, hekumallisen kosteat löylyt. Itsemurhakuusikko. Sillä
nimellähän näitä metsäsukkession hypoteettisia kliimakseja viime vuosituhannella kutsuttiin.
Hoitamaton metsä päätyy lopulta umpikujaan, jossa mikään ei enää kasva, kaikki ränsistyy ja
kuolee hiljaa pois. Puulajiseoksessa pitkän aikaa huomaamattomasti juroneet kuuset tukahduttavat lopulta kaiken valon.
Havahdun mietteistäni oikeastaan vasta linja-autossa matkalla mummolasta takaisin kaupunkiin. Katselen ohitse juoksevaa metsämaisemaa. Ajatus itsemurhakuusikosta on aikanaan
toiminut hyvänä kannusteena metsien intensiiviselle hoitamiselle, mutta sittemmin vanhan
metsän dynamiikan on osoitettu olevan tyystin toista maata. Kuolleet puut kaatuvat omia aikojaan muodostaen pienaukkoja, jotka tarjoavat taas uusille taimille lupaavan tulevaisuuden.
Ekosysteemi on rikas, monimuotoinen ja kukoistava. Vasta nyt metsänhoidossa on hiljalleen
alettu ymmärtämään tällaisen dynamiikan merkitys. Vasta nyt minäkin tunnun ymmärtävän,
että jatkuvan kasvatuksen menetelmillä voisi kenties saavuttaa kestävämpiä tuloksia myös metsänhoidon ulkopuolella.

Taustan kuva: Johanna Tuviala
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DISCORDIN UUSI TULEMINEN – ELI KUINKA
METSÄLÄISET LÖYSIVÄT DISCOON
Teksti: Heidi Verkkosaari

V

uosi sitten maailmanlaajuinen
koronapandemia pakotti yliopistomme sähköistämään luentonsa ja
opiskelijaelämä vaipui maan – tai vähintään
kunttakerroksen – alle. Opiskelijaelämän
ylläpitämiseksi rakas ainejärjestömme Metsäylioppilaat loi jo vuosi sitten Discordiin
kampuksen kerhohuoneen korvikkeen
eli Discord-kertsin. Sähköisellä kertsillä
ehdittiin kevään aikana viettää vain parit
kertsikahvit, jotka eivät suurta suosiota
silloin saavuttaneet. Kevään 2021 aikana
Discord-kertsi on noussut jälleen eloon
omasta tuhkastaan ja on MyFor, metsäylioppilaiden kansainvälisyyskerhokin jo itsensä
Discordiin (tutummin Discoon) löytänyt.
Discord tuntuu kuitenkin olevan edelleen
monelle metsäläiselle suuri mysteeri. Mikä
tämä Disco on ja miten siihen voi liittyä?

videolla tai ilman. Discordiin on helppo liittyä mukaan erilaisiin sähköisiin peli-iltoihin
tai ihan vain juttelemaan kavereiden kanssa,
sillä sovellus vaatii vain hyvin lyhyen kirjautumisen. Discordia voisi kutsua lyhyesti
ehkä epävirallisemmaksi ja vapaa-ajan viettoon tarkoitetuksi Zoomiksi, joka lienee
kaikille opinnoista tutumpi sovellus. Discord
koostuu tekstikanavista (#-merkityt) ja puhekanavista (äänitorvet kuvina, Myon kertsillä
lukee perässä myös ”voice”). Tekstikanavilla
voi nimensä mukaan lähettää ryhmäläisille
mitä tahansa tekstimuotoista informaatiota
eli kysellä kuulumisia, apuja koulutehtäviin
tai jakaa kiinnostavia uutisia muille. Äänikanavilla puolestaan pystyt keskustelemaan
esim. koulutehtävien tai pelien ohessa
kaveriesi kanssa videokuvalla tai ilman ja
ruudunjakotoiminnolla jakamaan näyttöäsi.

Discord on alun perin videopeliyhteisöille
suunniteltu pikaviestintäsovellus, jonka
kenties tärkein ominaisuus on näin etäaikana puhekanavien keskustelumahdollisuus

Sitten olisi se varmasti tärkeämpi kysymys, eli mitä siellä Discordissa voi tehdä?
Oikeastaan mitä vaan, mitä etäyhteyksillä
muutenkin! Kevään 2021 ensimmäisessä
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Esimerkki 2: Puhekanavalla ollessasi voit kytkeä
videokuvan tai ruudunjaon helposti päälle kuvassa
alalaidassa näkyvistä kuvakkeista. Puhekanavalta
voit poistua luuri+ruksi -kuvakkeesta.

Esimerkki 1: Myo:n Discord-kertsin keskustelualueita (#-merkityt) ja puhekanavia (äänitorvella
merkityt), joista osa on nimetty kampuksen kertsistä
inspiroituneena. Voit keskustella sohvilla etänäkin!

opiskeluavussa (study-help) voi pyytää ja
saada apua erilaisiin opiskeluongelmiinsa.
Avun saanti on todistettu, joten kyselkää
siellä hyvät metsäläiset, jos jokin askarruttaa
opinnoissa.

kertsikahvi-tapahtumassa osallistujista suurin osa osallistui (liikkuvaisen elämäntapansa
takia) keskusteluun tekstikanavien välityksellä. Monta vanhempaa opiskelijaakin
oli löytänyt tiensä paikalle, joten Discord
voisikin toimia opinnoissaan eri-ikäisten
opiskelijoiden keskustelu – ja ajatustenvaihtopaikkana, aivan kuin kampuksen kertsikin
on vuosikymmeniä toiminut. Fuksitkin voisivat kysellä vanhemmilta opiskelijaelämästä
ennen ja työllistymisestä opintojen jälkeen (ota vinkki talteen). Myon kertsin

Kertsikahvien lisäksi Discordissa on järjestetty Temptation Island -katsomo (striimaus)
ja MyForin syntymättömyyspäivän sitsit sekä
sitsien jatkot. Sitseillä MyForin Discord toimi
muun muassa kuppikakkujen tuunauskisan
ja asukisan järjestämisessä sekä jatkojen
käyttöön vallattu Myon kertsi Among Us
-pelin keskustelualustana. Tällaisen n. vuoden tätiopiskelijan tiedossa ei ole, että Myon
kertsiä olisi koskaan vallattu kampuksella jatkojen paikaksi, mutta näin sähköisenä aikana
on sellainenkin villiintyminen mahdollista!
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Millä Discord toimii?
Tietokoneella sovelluksessa ja selaimessa, tableteilla ja älypuhelimilla sovelluksessa (eli lataa
sovelluskaupastasi)
Miten toimii?
Tekstikanavat tekstin, linkkien jne jakamiseen, puhekanavat keskusteluun kuvalla tai ilman
ja ruutusi jakamiseen (kaikkiin näihin löytyy kuvakkeet vasemmasta alalaidasta, kun liityt
puhekanavalle eli klikkaat puhekanavaa). Huom! Puhekanavilla olevien äänet eivät kuulu
muille, ennen kuin muut liittyvät kanssasi samalle puhekanavalle.
Missä jengiä on/missä voi kokoontua?
Myon kertsi:
https://discord.gg/y5K4kVM7fN
MyForin Discordissa:
https://discord.gg/9EdvDVcRgG
Halutessasi voit myös perustaa ystävillesi oman kahvittelu/peliringin, jos haluat vaihtaa
kuulumisia yksityisemmin.
Ongelmia Discordin käytössä?
Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai vaikka Myon tai MyForin hallitukseen. Osaavia ihmisiä
löytyy ympäriltäsi varmasti!

Myös striimaus onnistuu Discordin ruudunjako-toiminnolla näppärästi, mutta videon
sujuvaan jakamiseen tarvitaan riittävän
tasainen ja vahva nettiyhteys (upload lähetyspäässä). Mikäli tämä on kunnossa, voi Discon
kautta katsoa isommallakin porukalla ohjelmia tai jopa elokuvia kommentoiden niitä
samalla sekä puheella että äänellä!
Jään odottamaan innolla sitä, että Myo
järjestäisi ensimmäisen etä-elokuvaillan
(juomapelin kera) tai striimaisi sinkuille
ja romantiikannälkäisille Maajussille
morsiamen uuden kauden avausjakson.
Discordin käytön jatkumisesta metsäläisten
keskuudessa en vielä tiedä, mutta toivottavaa tietenkin olisi, että Discord vakiintuisi
kaikkien, monen sadan metsäläisen omaksi,
ison porukan WhatsAppiksi, jossa Among Us
yms. peliseuraa voisi saada toisista yksinäisistä tai opinnoissaan ahdistuneista milloin
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vain. Myös mieltä askarruttavat kouluhuolet
haihtuisivat, kun joku toinen lyö kanssasi
viisaan pään yhteen, paikasta riippumatta.
Matalimmalla kynnyksellä tämä onnistuu, kun metsäläiset tulevat vain paikalle
Discord-kertsille ja vaikka klikkaavat itsensä
roikkumaan puhekanavalle. Aina joku sinut
sieltä keksii ja voi tulla jutulle.		

--------------------------------------------Huom! Muistathan, että kaikki muutkin, kuin vain lähimmät kaverisi voivat
liittyessään nähdä aiemminkin lähetetyt
tekstit. Kehotammekin siis käyttäytymään julkisilla Discord-kanavilla hyviä
tapoja noudattaen (kuten metsäläiset yleensäkin tekevät)!
Iloisia hetkiä Discordin parissa!

■
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KUKA PROFESSORI
ON KESÄHEILASI?
Teksti: Anniina Jokinen

O

nko etäopetukseen siirtyminen jättänyt aukon sosiaaliseen elämääsi?
L ähesty ykö helluntai huolestuttavaa vauhtia, vaik ka heila puuttuu
vielä? Kaipasit kesääsi sitten rauhallisia kalareissuja tai bileitä toisella
puolella maailmaa, deittiseuralainen saattaa löytyä yllättävän läheltä!
Forstihuudon leikkimielinen testi kertoo, kuka Metsätieteen osaston professoreista
olisi juuri sinulle sopiva kesäheila.

Millainen on unelmalomasi?
a Kulttuurimatka lähelle tai kauas.
b New York, Tokio tai vaikka Berliini – viihdyn
suurkaupungin sykkeessä.
c Viikon vaellusreissu Lapin erämaassa.
d Mitä enemmän hellettä ja aurinkoa, sen
parempi!

Miten opintosi sujuvat?

a Haahuilen eteenpäin enkä itsekään oikein tiedä
mitä teen, mutta jotenkin asiat aina järjestyvät.
b Olen jo toinen jalka työelämässä, joten opinnot etenevät siinä sivussa.
c Teen tehtäväni säntillisesti aikataulun mukaan ja olen onnistunut pysymään
opintosuunnitelmassani.
d Välillä opinnot etenevät vauhdilla, toisinaan
Entä miten valmistaudut reissuun lähtemiseen? en avaa tietokonetta kolmeen viikkoon. Valmistumisajankohdasta ei ole tietoakaan.
a En valmistaudu, ja yleensä joudun palaamaan
kotiin hakemaan hammasharjan ja passin.
b Pakkaan edellisenä iltana ja olen aivan varma, Mikä on sinulle tärkeintä kumppanin
että jotain unohtui.
valinnassa?
c Teen listan mukaan tulevista asioista ja pakkaan sen mukaisesti.
a Kumppanini on oltava hauska!
d Aloitan suunnittelun vähintään puolta vuotta b Kaipaan menoa ja meininkiä ja kumppanin on
ennen reissua ja ehdin pakkaamaan ja purka- pysyttävä vauhdissani.
maan laukkuni useaan kertaan.
c Luotettavuus.
d Yhteiset seikkailut.
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Mikä on tyypillinen
aktiviteettisi?

sunnuntaipäivän b Yllätän hänet ja alan myydä oman yritykseni
tuotteita ja palveluita.
c Kuuntelen myyntipuheen, mutta en osta
a Poden krapulaa pitkälle iltapäivään, kun mitään.
edellisillan ”yhdet oluet” venähtikin kärrysau- d En vastaa.
najatkoille asti.
b Herään aikaisin käydäkseni salilla tai lenkillä
ja loppupäivän puuhastelen muiden harrastus- Mikä on bravuuriruokasi?
ten parissa.
c Käyn kävelyllä tai päiväretkellä lähimetsässä. a Hallitsen kaikki suomalaiset perinneruoat kard Suunnittelen jo seuraavan viikon menoja.
jalanpaistista sahtiin ja lanttukukosta rönttösiin.
b Lasketaanko pakastenugettien paistaminen
kokkaamiseksi?
Miten reagoit, kun puhelinmyyjä soittaa?
c Vaikea sanoa – olen kelpo kokki ja minulta
onnistuvat melkein kaikki ruoat.
a Kuuntelen myyntipuheen ja usein päädynkin d Curry tai jokin muu mausteinen ruoka.
tilaamaan jotain.

ENITEN A-VASTAUKSIA: Kesäheilasi on suometsätieteen professori Harri Vasander! Sinua ja
Harria yhdistää rento asenne elämään. Harrilla on ymmärrystä niin tieteistä kuin taiteistakin ja
hänen juttunsa saavat sinut takuulla nauramaan. Ette kumpikaan oikeastaan tiedä, minne elämä
seuraavaksi vie, ja sehän vasta onkin jännittävää! Kenties tuomaroitte sahtikilpailua tai sitten lähdette ihailemaan Siperian palsasoita.
ENITEN B-VASTAUKSIA: Kesäheilasi on myynnin professori Petri Parvinen! Petrillä on jatkuvasti
meno päällä, eikä hänen kanssaan tule tylsiä hetkiä. Teillä molemmilla riittää energiaa ja harva muu
edes pysyisi vauhdissanne. Petri yllättää sinut matkalla New Yorkiin (ja jotenkin onnistui neuvottelemaan teidät lentokoneen ykkösluokkaan) ja mikä sopisikaan teille paremmin kuin kaupunki,
joka ei koskaan nuku.
ENITEN C-VASTAUKSIA: Kesäheilasi on metsänhoidon professori Pasi Puttonen! Myöskin rakkaan metsätieteiden laitoksemme johtajana tunnettu Pasi on henkilö, jolla on monta rautaa tulessa
– mutta myös kaikki langat käsissä. Pasi on vakaa kuin peruskallio, ja voit aina luottaa häneen.
Yhdessä pääsette kokemaan Suomen luonnon kauneuden aina Ahvenanmaalta pohjoisimpaan
Lappiin asti.
ENITEN D-VASTAUKSIA: Kesäheilasi on trooppisen metsänhoidon emeritusprofessori Markku
Kanninen! Markku viettäisi mielellään kaikki talvensa jossain, missä lämpötila kohoaa hellelukemiin. Olette seikkailunhaluisia ja välillä arkisemmat askareet jäävät uusien suunnitelmien jalkoihin.
Mutta kuka jaksaisikaan miettiä laskareiden palauttamista ajallaan, kun tiedossa on uusi seikkailu!
Markku vie sinut matkalle maailman ympäri ja ostaa teille joka kohteesta yhteensopivat, värikkäät
paidat.
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KYSY ANTERO VIPUSELTA

S

eilaako purtesi maailman meriä käsittämättömyyden rannattomassa sumussa? Älä huoli,
sillä airoina matkallasi toimii tänään Kalevalan mahtavin tietäjä, 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 tikkaat laituriin.

Kumman kautta varmemmin löytää seuraa, Tinderin vai Badoon?

Miksi Discord-kertsillä ei käy
ketään?

Sehän riippuu aivan siitä, millaista seuraa
etsii, hyvä lukija. Vipusen aikojen virrassa
virittynyt vaisto kertoo, että Tinderistä löydät helpommin yhden illan iloa, Badoosta
ehkäpä paremmalla todennäköisyydellä
pitkäaikaisen pallon nilkkaasi. Jaksathan
kuitenkin säästää seuran jahtaamisen koronan jälkeiseen aikaan.

Hyvä lukija, kaikki metsäläiset ovat liian
kiireisiä moiseen toimintaan viettäessään
rakkauden kevättä pimeissä kotiyksiöissään tai maakuntapiilopirteissään muhien.
Lisäksi Discord-kertsiltä puuttuu kertsin
tärkein ominaisuus, karmean makuinen
kahvi, jota ei kotona voi jäljitellä.

Miksei elämä voi olla ku
romanttista komediaa?
Ollaan yhdessä onnellisia, että se ei ole,
rakas lukija. Jos elämä koostuisi vielä
nykyistäkin tyhjäpäisemmistä ihmisistä ja
kliseisemmistä tapahtumasarjoista kuin
mistä se todellisuudessa jo rakentuu, voisi
toivottomimmilla romantikoillakin olla
liikaa kestämistä, meitä muita lukuun
ottamattakaan.
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Tuleeko tää vuosi oleen edellistä
pahempi?
Enpä usko, hyvä lukija. Katsohan positiivisia uutisia ja ennusmerkkejä ympärilläsi.
Pidä tauko, lähde ulos ja ime itseesi lämmintä kevätilmaa, auringonvaloa ja lintujen laulua, niin tulevaisuus näyttää ainakin
hetken aikaa vähemmän synkeältä.

JAHTIVOUDIN PALSTA

T

aas on se aika vuodesta, jolloin
rekisteröidyt yhdistykset pitävät
sääntömääräisiä kokouksiaan, eikä
Hyytiälän hir vestäjät r y ole poikkeus
t ä hän la kis ääteis e en velvol lisuute en.
Aiemmin olen koittanut vältellä näihin kokouksiin osallistumista niiden
luonteenomaisen puuduttavuuden takia
(p oi k keu ks ena mainitt a ko on VAMin
kokoukset niissä tarjottavan erinomaisen boolin johdosta). Nyt kuitenkin koin
velvollisuudekseni ottaa osaa hir vestäjien kevät- (talvi?) kokoukseen, sillä siellä
minut virallistettaisiin uudeksi jahtivoudiksi ja yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.
Ja näin kokouksessa tosiaan kävikin.
Viimeist ään johtokunnan kokouks en
aikana alkoi minulle valkenemaan, mihin
olin ryhtynyt. Talkoo- ja kirjanpitovastuilla kyllästetty pestini alkoi uhkaavasti
muistuttaa järjestöhommia, joihin ryhtymisestä minua on ahkerasti varoiteltu. No,
mutta nyt kun tässä kerran ollaan niin ei
auta muu kuin hoitaa asialliset hommat
asiallisesti ja kunnialla. Joka tapauksessa
mieltäni lämmittävät edeltäjäni rohkaisevat sanat: ”Jos mää oon tähän pystyny, nii
kyllä pystyt sääki”.
(Virallistettu) jahtivoutinne
Matias Virta

Voudin uran lupaava alku. Kuva Niilo Häkkinen
Taustan kuva: Johanna Tuviala
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TIEDOTTAJAN PALSTA
Moikka!
Tätä kirjoittaessa metsäylioppilaiden vapun vieton suunnitelmat
ovat vielä auki. Vaikka tämä vappu menee vielä etäillessä, toivoa
toistemme näkemisestä on jo kesälle! Koronatilanne elää edelleen
ja varmaa on vain epävarmuus. Kesäjuhlien järjestämisestä loppukesästä ollaan kuitenkin hallituksessa varovaisen optimistisia,
mikäli ennusteet pitävät paikkansa. Aika näyttää pääsisimmekö
syksyllä jo normaalimpaan opiskelijaelämään, sitä ennen nautitaan kuitenkin kesästä!

Vapputerveisin,
tiedottajanne Riina

Tulevia tapahtumia:
27.4. Metsäwebinaari jatkuvasta 		
kasvatuksesta
28.4. MYO X JMYO - zoomissa
?? Vappu ??
19.-20.6. Jukolan viesti (koronavarauksella)
?? Kesäjuhlat ??
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Taustan kuva: Johanna Tuviala

