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Joulukuun alku on aikamoista haipakkaa 
ainakin allekirjoittaneelle. Ihan vielä ei 
tunnu olevan aikaa rauhoittumiselle ja vuo-

den muistelulle, vaikka se ehkä tekisi hyvää juuri 
silloin kun stressi ja flunssakierre painaa päälle. 
Tosiasia kuitenkin on, että vuosi ja sitä myötä 
oma kauteni Forstihuudon päätoimittajana lähe-
nee loppuaan.

Mitä jäi käteen? Neljä valmiiksi saatua lehteä, 
hallittua kaaosta ja epätoivon hetkiä dedisten 
lähestyessä, ilon ja onnistumisen tunneryöppyjä 
valmiita juttuja ihaillessa. Onneksi toimitus-
kunta ja taittajat ovat olleet innostuneita ja 
taitavia, ja sitä joukkoa on ollut ilo vetää viime 
vuosi. Rima oli matalalla, mutta siitä on loikattu 
yli komealla kaarella. 

Metsäläisten oma lehti on arvokas asia, josta 
kannattaa pitää kiinni. Kuka muu kuin me itse 
kertoisi juuri meille tärkeistä asioista, kanavoisi 
Kertsin (fyysisen tai sähköisen) sohvanpohjalta 
kuuluvat mutinat ja tallentaisi jokapäiväistä 
opiskelijaelämää historian kirjoihin. Lehti on 
merkittävä myös tekijöilleen, sillä sen kautta saa 
toteuttaa itseään ja kehittää omia taitojaan. Ei 
tarvitse edes kuulua varsinaiseen toimituskun-
taa, sillä aina saa tarjota juttuja, jos hyvä idea 
iskee. Forstihuudon jutturepertuaari on laaja. 
Se sisältää metsäläisten sielunmaisemaa laidasta 
laitaan matkakertomuksista meemeihin, henki-
löhaastatteluista novelleihin.

Jos jotakin tästä vuodesta pitäisi ottaa opikseen, 
niin varmaan se, että aina kannattaa kysyä. 
Tehokkain tapa saada juttuja on rohkeasti laittaa 
potentiaaliselle kirjoittajalle viestiä: ”Hei! Kuu-
lin, että olet tehnyt asian X/kiinnostunut asiasta 
Y. Voisitko kirjoittaa siitä Huutoon?” Samalla 

PÄÄKIRJOITUS

Taustan kuva: Senni Kanerva

tekniikalla on saatu jopa maa- ja metsätalous-
ministeri kirjoittamaan Metsäylioppilaaseen.

En yleensä harrasta uudenvuodenlupauksia, 
mutta näitä hyviksi havaittuja periaatteita pyri-
tään toteuttamaan myös ensi vuonna:

1. Ole ystävällinen ja reilu
2. Ole sopivasti röyhkeä
3. Lähde kokeilemaan uutta
4. Pyydä apua, äläkä yritä tehdä kaikkea yksin
5. Pidä kiinni ja nauti kyydistä

Näillä eväillä lähdetään kohti vuotta 2022. 
Katsotaan, miten pitkälle ne riittävät, mutta 
varmaa on se, että metsäläishenki elää ja voi 
hyvin sekä Forstihuudon sivuilla että oikeassa 
elämässä, ihmisten välisissä kohtaamisissa. 
Nähdään taas ensi vuonna, nyt on toivottavasti 
hetki aikaa hengähtää ja rauhoittua. Päätoimittaja 
itse aikoo karata jouluksi maakuntiin elikkä 
Savvoon, ja suosittelee samankaltaista peliliikettä 
kaikille, joille se on mahdollista.

Glögihuuruisin terveisin,
Venla Luttinen
Forstihuudon päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJALTA

On allekirjoittaneen viimeisen 
puheenjohtajan palstan aika. 
Mietin pitkään, mistä ja miten 

kirjoittaa tätä, sillä sanottavaa tuntuu 
olevan, mutta ei tapoja sanoa.

Puheenjohtajan testamentti on 
perinteisesti alkanut "tee tämä heti 
aluksi" -huomioilla ja listalla, jossa 
huutomerkkien kera painotetaan kes-
keneräisiä asioita. Se taitaa kuvata 
vuoden (ja vallan) vaihtumisesta 
aiheutuvaa kiirettä ja stressitason nou-
sua. Luova kaaos alkaa pikkuhiljaa ja 
kasvaa loppuvuotta kohden.

Itselleni testamentin tekeminen on 
ollut haastavaa, sillä en halua antaa 
liian valmista listaa seuraavalle vuo-
delle. Hallituksen on tarkoitus tehdä 
vuodesta itsensä näköinen. Perinteiset 
tapahtumat toki pysyvät ja muuttuvat 
tarpeiden mukaan, mutta järjestön (ja 
toimijoiden) vireyden takia on hyvä, 
että erilaisia asioita kokeillaan ja luo-
daan ihan uusia perinteitä. 

Vuoden 2022 hallitus on valittu, jär-
jestäytynyt, perehtynyt ja aloittanut jo 
suunnittelemaan tulevaa. Koossa on 
pätevä ja innokas hallitus, jotka var-
masti saavat asioita aikaan ja vietyä 
järjestöämme eteenpäin. Toivotankin 
teille hyvää vuotta ja lupaan jakaa kai-
ken tietämykseni, jos sitä tarvitsette.

Kulunut vuosi on ollut onnistunut ja 
ansiokas, vaikka puheenjohtajan pöy-
dällä on edelleenkin vino pino asioita, 
joita pitäisi tehdä. On mahdollisia 

sääntömuutoksia, tilojen siivousta, 
uutta opetussuunnitelmaa, kärrysau-
naa ja ties mitä. On pieniä asioita ja 
suuria asioita. On asioita, joista vuosi 
sitten ei ollut tietoakaan, mutta myös 
paljon pieniä, mukavia asioita. 

Vuosi sitten en vielä täysin tiennyt, 
mitä tämä vuosi tulee pitämään sisäl-
lään. Joten, ehkä juuri siitä syystä, 
jätän tämän puheenjohtajan palstan 
seuraavalle kirjoittajalle luottavaisin 
ja odottavaisin mielin. Vuosi on hyvin 
mahdollisesti raskas, mutta samalla 
myös hyvin rakas. 

Viimeiseksi haluan kiittää tästä 
vuodesta 2021 hallitusta, yhdistyksen 
jäseniä ja kaikkia muita, jotka ovat 
olleet tänä vuonna matkassa mukana. 
Erityisen kiitoksen saa rakas MYO, 
jonka ansiosta kaikki tämä on ollut 
mahdollista. 

Iloisia jälleennäkemisiä odotellessa,
Vilma

Puheenjohtajalta puheenjohtajalle

Vaalikokouksen 
jälkeinen iloinen 
tunnelma vuoden 
2022 pj:n 
Veeran kanssa. 
Luultavasti 
vuosi menee 
yhtä rennosti, 
nauretaan niin 
että itkettää.
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Tule tekemään Forstihuutoa!

Osallistuitko hauskaan tapahtumaan, haluatko jakaa oppimasi jännittävät fak-
tat tai päästä toteuttamaan taiteellisia visioitasi? Tule mukaan toimittamaan 
Forstihuutoa, metsäläisten tärkeintä mediaa. Artikkelit, henkilöhaastattelut, puu-
hanurkka, meemit... Kaikenlaisille kirjoittajille, kuvittajille ja taittajille on tehtävää.  
 
Tule mukaan kivaan porukkaan! Toimituksen jäsenenä pääset esim. Fors-
tihuudon karonkkaan ja muuhun yhteistoimintaan. Ainejärjestölehden 
tekeminen opettaa monia taitoja ja on hyvä lisä myös CV:ssä. Moni enti-
nen Huudon kirjoittaja työskentelee toimittajana ja viestinnän parissa.  
 
Kiinnostuitko? Voit liittyä toimituksen vakituiseksi jäseneksi, tai kirjoittaa sil-
loin tällöin oman mielenkiinnon mukaan. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä 
päätoimittajaan! 
Forstihuudon päätoimittaja Venla Luttinen 040 029 3985
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VEERA KORSIMO
Puheenjohtaja

Miltä nyt tuntuu? Fiilikset melko jännittyneet ja ehkä jopa hie-
man pelonsekaiset, mutta samaan aikaan olen intoa täynnä ja 
pää kuhisee ideoita niin järjestön toiminnan edistämiseksi kuin 
tapahtumiin liittyen     Päällimmäisenä tunnen olevani erittäin 
etuoikeutettu ja kiitollinen, että saan toimia näinkin vastuullisessa 
tehtävässä rakkaassa Myossa! <3
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Järjestötoiminta ja vaikut-
taminen ovat aina kiinnostaneet. Nyt vuoden järjestön toimintaa 
hallituksesta seuranneena ja upean puheenjohtajan Vilman mallia 
katselleena into toimimaan Myon hallituksessa ja erityisesti jatkaa 
Myon nousujohteista kehitystä on kasvanut eksponentiaalisesti.
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Korona-aika on verottanut paljon yhteistä aikaamme 
teidän ihanien kanssaopiskelijoiden kanssa. Sormet ristissä toivonkin, että ensi vuonna pääsi-
simme sekä jatkamaan vanhoja perinteitä ja ystävyyssuhteita eri järjestöjen kanssa että luomaan 
uusia tapahtumia ja poikkitieteellisiä kontakteja! Lisäksi haluan kehittää Myon toimintaa niin, että 
toimisimme yhä ympäristöystävällisemmin sekä yhdenvertaisemmin ja jokaisella jäsenellä olisi 
turvallinen ja hyvä olla. Jatketaan sitä hyvää suuntaa, mihin aikaisemmat hallitukset ovat järjestöä 
vieneet
Kuka on suosikkiprofessorisi? Paljastetaan se nyt näin julkisestikin kaikille, että olen rakastunut 
Heljä-Siskoon <33 ps. hyviä eläkepäiviä
Miten aiot viettää joulua? Rauhallisesti perheen kanssa. Ja pitäähän sitä yksi jouluolutkin nauttia

TERO PUUKKA
Varapuheenjohtaja, ympäristövastaava

Miltä nyt tuntuu? Hyvältä aina tuntuu, kun joku luulee päteväksi virkaan.
Miksi hait hallitukseen?Koin minulla olevan vielä annettavaa MYOlle.
Se mikä tehdään, tehdään kunnolla.
Suosikkiprofessorisi: Jari Vauhkonen
Joulusuunnitelmat: Jouluisten kalatarjoilujen ääressä

METSÄYLIOPPILAAT RY:N 
HALLITUKSEN ESITTELY 

2022
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KAARLO KOIVUKOSKI
Juhlamestari (Isäntä)

Miltä nyt tuntuu? Jännältä, mutta innolla odottelen tehtävien alkua 
ja työhön pääsemistä ainejärjestön hommissa. 
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Päädyin hakemaan halli-
tukseen, sillä halusin mukaan ainejärjestötoimintaan, sekä edeltävän 
hallituksen jäsenet suosittelivat toimintaan hakemista ilmaistuani 
mielenkiintoni.   
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Enemmän poikkitieteel-
listä toimintaa niin omalla kampuksella kuin muillekin kampuksille. 
Myös vanhojen yhteystyökumppaneiden suuntaan siteiden ja 
yhteistyön palauttamista. Mahdollisia vanhoja perinteitä voisi myös 
koittaa elvyttää sekä kaikenlaisia uusia ideoita kalenterista muihin 
rientoihin voisi toteuttaa.
Kuka on suosikkiprofessorisi? Pasi Puttonen
Miten aiot viettää joulua? Joulua vietän perheen kanssa rauhallisesti nauttien ruuasta sekä mah-
dollisuudesta hieman levähtää opintojen ja koronan keskellä.

IIDA IITTAINEN 
Tiedottaja 

Miltä nyt tuntuu? Ihan mahtavalta 
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Jodelissa kehotettiin kaik-
kia lähtemään rohkeesti mukaan ainejärjestötoimintaan niin päätin 
ottaa neuvosta vaarin! :)
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Jos vaan olosuhteet sal-
lii, matalan kynnyksen tapahtumii kaikille tasapuolisesti 
Kuka on suosikkiprofessorisi? Kanninen on idoli
Miten aiot viettää joulua? Kotikotona perheen kanssa

ANNA KAPONEN
Fuksivastaava

Miltä nyt tuntuu? Odotan superinnolla tulevaa vuotta ja olen iloi-
nen, että päästään yhdessä hallituksen kanssa kehittämään MYOn 
toimintaa!
Miksi päädyit hakemaan mukaan hallitukseen? Pidän järjestötoi-
minnasta ja fuksivastaavan pesti kuulosti mielenkiintoiselta. Lisäksi 
hallituksessa toimiminen antaa hyvät mahdollisuudet tutustua 
ihmisiin eri vuosikursseilta.
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Haluan fuksivastaa-
vana tehdä parhaani, että jokainen aloittava opiskelija tuntee olonsa 
mahdollisimman mukavaksi ja näin ollen kehittää uusien opiskeli-
joiden integrointia osaksi MYOa entistäkin pidemmälle.
Kuka on suosikkiprofessorisi? Suurimmaksi osaksi etäluentoja katsoneena en tähän vielä osaa 
sanoa oikein mitään.
Miten aiot viettää joulua: Perheen kanssa hyviä ruokia syöden ja yhteisestä lomasta nauttien.
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TAKI VEPSÄLÄINEN
Sihteeri ja yhdenvertaisuusvastaava

Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä!
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Alun perin kiinnosti yhden-
vertaisuusasioiden edistäminen, ja kaverit kannustivat lähtemään 
siihen. Koska hallitukseen ei ollut hirveästi tunkua, päätin asettua 
siihenkin ehdolle nähdäkseni järjestön toimintaa lähempää.
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Haluan edistää van-
hanaikaisten käytäntöjen – esimerkiksi sitsi-istumajärjestyksen 
– muokkaamista sellaisiksi, etteivät ne sulje järjestön jäseniä 
ulkopuolelle. Toivon myös, että edellisen hallituksen aloittama jäse-
nyysuudistus saadaan hoidettua.
Kuka on suosikkiprofessorisi? Ei vielä ole.
Miten aiot viettää joulua? Käyn kotona syömässä joulukalaa ja puu-
roa (erikseen).

LEEVI HIRVI
Työelämävastaava (ent. Ulkoasiainvastaava)

Miltä nyt tuntuu? Hyvältä, hieno on fiilis, ei tätä vielä oikein 
tajua ;)
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Meidän kurssilla jäi 
fuksivuonna työelämäekskursiot todella vähälle muuan pan-
demian tähden niin aattelin lähteä korjaamaan ongelmaa. 
Toivottavasti saadaan järkätä kivoja juttuja!
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Tekemällä toiminnasta entistä läpinäkyvämpää ja 
vastuullisempaa.
Kuka on suosikkiprofessorisi? Harri Vasander.
Miten aiot viettää joulua? Rauhoittumalla läheisten kanssa.

JANI MÄKIPÄÄ
Taloudenhoitaja

Miltä nyt tuntuu? Olen otettu valinnastani ja odotan innolla, että pääsen 
istumaan rahakirstun päälle.
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Hallitukseen hakeminen kiinnosti 
hieman jo fuksivuonna, mutta en silloin tullut lähteneeksi mukaan. Nyt sain 
tilaisuuden korjata asian.
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Toivoisin näkeväni MYOn toi-
minnassa yhä enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa myös Viikin 
ulkopuolelta. Pyrin itsekin edistämään tätä asiaa parhaani mukaan.
Kuka on suosikkiprofessorisi? Kaikki laitoksemme opettajat ovat mahtavia 
ja olisi mahdotonta valita vain yksi heistä, mutta Mika Rekolan Urasuunnit-
telun kurssista en ole vielä saanut arvosanaa, joten…
Miten aiot viettää joulua? Joulu menee perheen kanssa Kuusankoskella.
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PINJA KUOPPA
Emäntä 

Miltä nyt tuntuu? ihan mukavalta :) 
Miksi päädyit hakemaan Myon hallitukseen? Sisäinen järjestöak-
tiivini heräsi eloon syyskokouksen aikana ja jälkijunassa päädyin 
vasta seuraavana yönä mukaan. Virallisesti minut hyväksytään hal-
litukseen vasta seuraavassa vuosikokouksessa maaliskuussa. 
Miten haluaisit kehittää Myon toimintaa? Järjestää jäsenistöl-
lemme monipuolisia ja keskenään erilaisia tapahtumia, joista 
kaikille jäisi käteen mukavia kokemuksia opiskeluajoilta.
Suosikkiproffa: Suosikkiprofessorini on ehdottomasti Pasi 
Puttonen
Miten aiot viettää joulua? joulua aion viettää rauhallisesti perheen kesken syöden ähkyyn asti 
jouluherkkuja. Joulun perinteiset lastenohjelmat on kanssa pakko katsoa!

TYYNE VUORELA
Harrastevastaava

Miltä nyt tuntuu? luottavaisin mielin kohti uutta vuotta
Miksi päädyit hakemaan hallitukseen? Tykästyin ainejärjestötoimin-
taan ja harrastevastaavan hommiin kuluvalla kaudella. Gorren takia 
kaikkia villejä ideoita ei päästy toteuttamaan joten niitä luvassa ensi 
vuonna!
Miten haluaisin kehittää Myon toimintaa? Haluan järjestää jäsenistön 
tarpeisiin vastaavaa harrastetoimintaa: kulttuuria, sporttia, retkiä… You 
name it!
Kuka on suosikkiprofessorisi? Vaikea valita yhtä parasta, mutta Hel-
jä-Sisko Helmisaari pääsee ainakin kärkisijoille.
Miten aiot viettää joulua? Siikaisissa perheen kanssa löhöten ja 
herkutellen.
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Metsäylioppilaat ry on pitänyt perinteitä 
yllä monella tapaa. Yksi näistä perin-
teistä on opettajakunnan keskuudesta 

valittu esimies, jonka keskeisenä tehtävänä on 
olla yhdyshenkilönä opiskelijoiden ja yliopiston 
henkilökunnan välillä. Tehtävänkuvaan liittyy 
myös kaikenlainen metsäylioppilaiden etujen 
valvonta niin yliopistolla kuin sen ulkopuolella. 
Toisen koranasyksyn kääntyessä loppusuoralle 
sain ilokseni kutsun Metsäylioppilaat ry:n vuo-
sikokoukseen, ja tulin valituksi esimieheksenne. 
Olen nimityksestä ylpeä, kiitos! Hyödynnän 
tilanteen, ja kirjailen muutamat lähtöajatukset 
kolmen vuoden yhteiselle matkallemme.

Opiskelijat ovat yliopiston tärkein voima-
vara. Jos ajatellaan laajasti ja pitkäjänteisesti, 
niin yliopiston ja myös osastomme keskeinen 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline on, 
että koulutamme asiantuntijoita Suomen ja 
maailman metsätieteisiin: koulutus on yliopis-
ton tärkeintä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
Tämän hetken koulutuksen vaikutus ja aikajänne 
(nuorten metsänhoitajien työura) on seuraa-
vat 40–50 vuotta: eli meillä on suuri vastuu ja 
toisaalta mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden 
Suomeen ja maailmaan pitkällä aikajänteellä. 
Toinen yliopiston keskeinen tehtävä on tuottaa 
korkeatasoista tutkimusta ja tiedettä sekä siirtää 
tutkimustietoa opetukseen ja käytäntöön. Tut-
kimus, opetus, työelämä ja yhteiskunta kulkevat 
siis käsikkäin. 

Metsätieteiden osaston ja koulutusohjelmien 
lähivuosien keskeinen haaste on opettajakun-
nan eläköitymisbuumi. Korona-aikana usea 
vanhemman opiskelijasukupolven tuntema 
legendaarinen metsäopettaja on siirtynyt eme-
ritus- tai emeritakastiin, ja sama meno jatkuu 
myös ensi vuonna. Vuosien 2019–2022 aikana 
noin puolet opettajakunnastamme vaihtuu. Par-
haillaan on siis menossa Helsingin yliopiston 
metsätieteiden osaston suurin muutos vuosikym-
meniin. Tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, 
että eläköityvien tähtiopettajiemme professuurit 
ja lehtoraatit saadaan täytettyä. Yliopistomaail-
man myrskyissä tämä on oma taistelunsa. Mutta 
toisaalta tilanteemme on mielenkiintoinen ja 
mahdollisuuksia täynnä: voimme saada uusia 
ideoita ja virtaa niin tutkimukseemme kuin 
opetukseen. Uusien opettajien jalkautuminen 
Metsätieteiden talon käytäville osuu yksiin 
opetussuunnitelmiemme (2023–2026) uudista-
misen kanssa. Toisin sanoen tiedossa on myös 
uusia kursseja ja uudenlaista opetusta.

Pitkässä juoksussa metsätieteiden kohtaloa eivät 
kuitenkaan ratkaise nykyiset tai lähitulevaisuu-
den opettajat, vaan te opiskelijat. Ratkaisevaa on, 
että saamme myös jatkossa riittävästi motivoitu-
neita opiskelijoita alallemme. Eli koulutuksemme 
houkuttavuuden lisääminen on edelleen tärkeä 
tehtävä. Alamme imagon nostaminen onkin 
erinomainen esimerkki työstä, jota opetus- ja 
tutkimushenkilökuntamme voi tehdä yhdessä 
opiskelijoiden kanssa.

MYON UUDEN ESIMIEHEN TERVEHDYS

MARKUS HOLOPAINEN
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Opetussuunnitelman uudistamisen lisäksi 
meillä on lähitulevaisuuden asialistalla opiske-
lijoiden työelämäyhteyksien lisääminen. Emme 
mielestäni ole täysimääräisesti hyödyntäneet 
erinomaisen laajaa yhteistyöverkostoamme 
(metsäalan organisaatiot ja yritykset, luonnon-
vara- ja ympäristöalan organisaatiot ja yritykset, 
kansainväliset tehtävät, tutkimus), joka on syn-
tynyt etenkin tutkimusprojektien kautta. Meillä 
on hyvä mahdollisuus luoda urapolkuja, joiden 
kautta edistämme opiskelijoiden sekä meiltä 
valmistuneiden metsänhoitajien työllistymistä. 
Yksi tehtävä, jota kaavailen myös itselleni, 
on tuon työelämäpolun edistäminen yhdessä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Ylpein 
mielin seuraan myös metsäopiskelijoiden omia 
ponnisteluja työelämäyhteyksien ja yrittäjyyden 
poluilla, joista esimerkkeinä ovat Uniforst ja 
Metsäylioppilaiden kuusikauppa.

Aloitin tarinani perinteistä. Ei pidä kangistua 
perinteisiin, mutta toisaalta hyvillä perinteillä on 
suuri arvo. Yksi tuollainen perinne on Hyytiälä. 
Ensi vuonna tulemme saamaan uudet, nyky-
aikaiset puurakennukset Hyytiälän vanhojen 
rakennusten viereen. Uudistunut Hyytiälä on 
lähivuosina meidän kaikkien käytössä ja ilona. 
Sillä on ollut ja tulee olemaan keskeinen rooli 
Helsingin yliopistosta valmistuneiden metsän-
hoitajien brändissä.

Yksi vahvuutemme on ollut opiskelijoiden sekä 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan välittömät 
välit. Hyytiälä ja muut kenttäkurssimme ovat 
varmasti yksi syy tälle yliopistomaailmassa ken-
ties jopa ainutlaatuiselle yhteydelle; olemme 
samaa joukkuetta. Näkisin, että korona-ai-
kana tällä on entistäkin suurempi merkitys. 
Jos korona vain suo, haluaisin edistää kaikkea 
mahdollista opettajakunnan ja opiskelijoiden 
välistä yhteistyötä ja tapahtumia. Esimerkkejä 
perinteisistä tapahtumista ovat yhteiset kevät- 
ja joulujuhlat, joiden paluuta innolla odottelen. 

Lisäksi innostan ja haastan teitä keksimään uusia 
tapahtumia ja perinteitä.

Olin edellisen kerran metsäylioppilaiden esimie-
henä 2006–2009. Tuo aika päättyi suuriin juhliin 
(mm. Metsäylioppilaat 100 vuotta), mutta myös 
kovaan krapulaan: metsäala oli vuosikymmenen 
vaihtuessa vaipumassa auringonlaskun alaksi. 
Nykyisin tilanne on toinen; nyt jos koskaan tut-
kitulle tiedolle on kysyntää, ja metsätieteet ovat 
monen globaalin haasteen keskiössä. Metsä-
teollisuus on uudistunut, ja sillä menee hyvin. 
Metsänhoitajien ammattitaidolle on taas kysyn-
tää ihan eri tavalla kuin reilu kymmenen vuotta 
sitten.

Ajassamme on myös uusia uhkia. Nuoruu-
dessani oli helppoa erottaa ”hyvä” ja ”paha” 
toisistaan: Rocky-elokuvia lähdeaineistona käyt-
täen oli selvää, missä oli hyvä, vapaa maailma ja 
missä pahuus. Nykyisin ei ole enää niin yksin-
kertaista. Vai onko vain niin, että hyvä ja paha 
ovat mielessäni latistuneet harmaan eri sävyiksi. 
Toisaalta nykymaailmassa harmaa on ihan hyvä 
väri. Lähivuosien suuri uhka niin metsätieteissä 
kuin yhteiskunnassamme on mustavalkoinen 
ajattelu ja sen tietoinen ruokkiminen ja lisäämi-
nen. Tätä kehitystä vastaan kannattaa taistella.

Mielestäni metsätieteiden osasto on maail-
man paras työpaikka. Ja te Metsäylioppilaat 
olette keskeinen syy, miksi yliopistolla viihdyn. 
Olkaapa siis ihmeessä jatkossakin yhteydessä; 
minut tavoittaa huoneestani (Metsätieteiden 
talo, 417) päivittäin (myös korona-aikana) tai 
sähköpostilla (priorisoin opiskelijoiden viestit). 
Jos ei muuta, niin viimeistään juhlissanne tava-
taan – lupaan osallistua niihin niin kauan, kun 
kutsu tulee.

Nautitaan syksyn harmaudesta!

t. Markus  ■
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Vanhan laulukirjan läpi-
laulajaiset 4.11.2021

Hirvi- ja taimijuhlat 10.11.

Hoilattiin puoli kirjaa läpi. Sitten fuksit 
tekivät itselleen foliohatut ja lentokone-
peli laskeutui pöytään. Vielä tämänkin 
jälkeen metsälaulut yrittivät tunkeutua 
ohuen foliokerroksen läpi Korvissa soi - 
spotifylistalta. Mikä tärkeintä, fukseilla 
oli hauskaa.

MARIA SELIN

Marraskuisena keskiviikkoiltana kokoonnuttiin 
kastamaan taimista forsteja ja toivottamaan heidät 
osaksi metsäläisyhteisöä.

Hirvijahdit eivät olleet tuottaneet tulosta, joten kei-
ton eläinproteiini koostui viime vuoden jäämistöstä. 
Keittomestari Lauri Kirjalainen ja oppipoika Eero 
Väänänen olivat loihtineet apukäsien kanssa ”sitke-
ästä vanhasta lehmästä” kuuleman mukaan parhaan 
hirvikeiton vähään aikaan. Vaihtoehtokeitossa oli 
yllätyksenä tulisempia vegenakinpaloja. 

Koska hetkeen ei oltu HT:ta vietetty, puheenvuo-
roissa kuultiin ja yritettiin saada selvää kahden 
kesän hydetarinoista. Loppuiltaa kohti kakofonia 
voimistui. Virallisen osan jälkeen, kuten aikaisem-
pina vuosina, viralliseen jatkopaikkaan päätyivät 
vain harvat, jos hekään. 

TAPAHTUMIA

12 FORSTIHUUTO 4/2021



Kertauksena vielä sikapöydälle. 
Piirros: Maria Selin

Luonnontieteilijöiden jouluristeily 2.-3.12.

To Do List

☐ Ompele pari merkkiä haalariin
☑ Etkot
☑ Ajoissa bussilla
☑ Kukaan ei huomaa nesteitä turvatarkastuksessa
☑ Ajoissa laivassa
☑ Avajaisissa, koska arvonta
☑ Loimun drinkkilippu! 
☐ Karaoke
☑ Välikuolema hytissä
☐ Keinuntaan tottuminen
☑ Kasmir ja Vadelmavene
☐ DJ ja tanssia
☐ Hyttibileet
☑ Peräaallot sun deckillä 
☐ Tanssia ilman musaa
☐ Titanic pose!
☑ Unta muutama tunti
☐ Ruotsinkieliset lastenohjelmat
☑ Tax free -ostokset
☐ Viuhahdus kannella
☑ Aamiainen
☐ Jekkuaamiainen ja -lounas, tai -brunssi
☑ Loimun kahvi tai tee
☐ Jekkulounas
☑ Bingo tai joku visailu
☑ Sponssipussin kalastus
☑ Tanssimaan vielä kerran
☑ Pakkaus!
☐ Jatkoille!
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KANNANOTTO JÄRJESTÖLEHTITUKIEN 
LEIKKAAMISTA VASTAAN

Me allekirjoittaneet vastustamme Hel-
singin yliopiston ylioppilaskunnan 
talousjohtokunnan esitystä lakkauttaa 

järjestölehdille myönnetyt tuet ylioppilaskunnan 
vuoden 2022 budjetissa ja ylioppilaskunnan hal-
lituksen esitystä puolittaa ne.

Helsingin yliopiston järjestölehdet ovat olleet 
tärkeä osa yliopistokulttuuria ja -demokratiaa 
jo yli 150 vuotta. Kaikille avoimena alustana 
lehdet tarjoavat jäsenistölleen mahdollisuuden 
kritisoida ylioppilaskuntaa ja yliopistoa. Tällai-
sen alustan katoaminen supistaisi yhteisömme 
moniäänisyyttä merkittävästi. Vanhimmat leh-
det ovat olleet toiminnassa yli 150 vuotta, joten 
niiden toiminta on ehtinyt nivoutua korvaa-
mattomaksi osaksi yliopistokulttuuria. Lisäksi 
yliopistolain 46. pykälä erityisesti ilmoittaa 
ylioppilaskuntien tehtäväksi valmistaa opiskeli-
joita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 
kansalaisuuteen. Järjestölehdet ja niiden mahdol-
listama opiskelijajournalismi ovat äärimmäisen 
tärkeässä osassa tämän työn tekemisessä.  

Järjestölehdet luovat HYY:n järjestöissä identi-
teettiä ja yhteisöllisyyttä, sekä tukevat yliopiston 
ja ylioppilaskunnan tavoitteita jäsenistönsä ja 
opiskelijoidensa sivistämisessä. Ne antavat opis-
kelijoille vaihtoehtoisen keinon osallistua oman 
järjestönsä ja ylioppilaskunnan toimintaan. 
Järjestölehdet ovat monelle järjestölle tärkeä 
väylä kohdata jäsenistöään ja kommunikoida 
sen kanssa niin opintoasioista, vapaa-ajan toi-
minnasta kuin myös omasta tieteenalasta. Ne 

tarjoavatkin opiskelijoille mahdollisuuden 
syventyä omaan tieteenalaansa ja siihen liitty-
viin teemoihin tavoilla, joita yliopiston kurssit 
tai muu ylioppilaskunnan toiminta ei tarjoa. 

Vapaa-ajan kirjoitustyö on erittäin tärkeää 
oman kirjallisen ilmaisun kannalta, erityisesti 
jos suorittaa opintojaan englanniksi. Järjestö-
lehdillä on myös suora vaikutus työllistymiseen 
ja oman alan työelämään tutustumiseen. Ei 
ole parempaa tapaa oppia ja kerätä kokemusta 
viestinnästä kuin järjestölehdessä toimiminen. 
Esimerkiksi lehdissä kerätty kirjoitustaito ja tai-
tossa käytettävä InDesign ovat tärkeitä työkaluja 
ammateissa, joihin liittyy viestintää. Järjestöleh-
dissä toimijat oppivat viestinnän lisäksi myös 
työelämälle keskeisiä organisoinnin ja yhteis-
työskentelyn taitoja. 

Yksi talousjohtokunnan perusteista tukien lak-
kauttamiseksi on lehtien ympäristövaikutus. 
Pidämme ympäristövaikutuksiin vetoamista 
lähtökohdiltaan ongelmallisena, sillä painetun 
lehden ympäristövaikutus ei ole yksiselitteisesti 
positiivinen tai negatiivinen. Ympäristövaiku-
tuksia ei ole myöskään tutkittu tarpeeksi, että 
niihin voisi vedota ylioppilaskunnan päätök-
senteossa. Järjestölehdet antavat nykyisellään 
lukijoilleen mahdollisuuden valita digi- ja pape-
rilehden välillä.

Oleellinen osa järjestölehtien sisältöä on myös 
kuvitus ja kaunokirjalliset tekstit, kuten runot, 
novellit ja satiirit. Visuaalinen ilme ja taitto ovat 
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merkittävä osa taideteoksia, jotka vaativat pai-
netun lehden julkaisun – kaikki taidemuodot 
eivät taivu verkkoon lainkaan. Printtimedian 
katoaminen vaikuttaisi siis merkittävästi toi-
mitukselliseen sisältöön. Ei myöskään tule 
unohtaa printtijulkaisun merkitystä sille, että 
kuvittajien ja valokuvaajien taide tulee nähdyksi. 
Järjestölehdet ovat ponnahduslauta ja matalan 
kynnyksen alusta tuleville taiteilijoille julkaista 
teoksiaan, minkä vuoksi päätöksellä olisi vaiku-
tusta myös Suomen taidekentän tulevaisuuteen. 
Lehden painaminen on usein ehto sille, että 
myös yliopiston henkilökunta lukee lehtiä.

Järjestölehtitukia maksetaan tällä hetkellä 20 000 
euroa HYY:n 3,8 miljoonan euron budjetista, eli 
vain noin 0,5 % koko ylioppilaskunnan toimin-
takuluista. Monet järjestölehdet ovat kuitenkin 
toiminnassaan riippuvaisia näistä tuista. Vaikka 
useiden lehtien kuluja kustannetaan myös 
osittain mainostuloilla, on korona rokottanut 
monien yritysten kukkaroa, eikä sponsoreita 
ole ollut helppo löytää. Jokainen mainostulo 
on ollut juhlan paikka jo ennen koronaa, eikä 
niiden varaan voi laskea koko lehden toimintaa. 
Osa lehdistä elää puhtaasti lehtituen varassa, 
ja sen kutistaminen olisi suoraan printtilehden 
kuolinisku.

Toimintakulttuurin radikaali ja asteeton muu-
tos on iso isku lehtien toiminnan jatkuvuudelle. 
Mielestämme kaikki muutokset nykyiseen järjes-
telmään pitää tehdä asteittain ja järjestöjä pitää 
tukea toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. 

Myös vaikeassa taloustilanteessa tehdyt päätök-
set täytyy tehdä pitkäjänteisin ottein ja päätösten 
vaikutukset huomioiden.  

Allekirjoittajat:

Forstihuuto, Groteski, Kapitaali, Kompleksi, 
Kronikka, Ksoidin, Kyyhkynen, Minervan Pöllö, 
Pieni Puukello, Poleemi, Policy, Siulaset, Tut-
kain, Väki, Ostro, Käkriäinen, Diskurssi, Teema, 
Maatiainen, Vapaa Radikaali (Helix ry), Bios-
fääri ry, Symbiontti ■
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AIKUISENA TAKAISIN PARTIOON

TEKSTI JA KUVA: HILLA LAAKKONEN

Ajatus palata partioharrastuksen pariin 
yli 10 vuoden tauon jälkeen nousi pin-
taan korona-aikana. Kaipasin uusia 

rutiineja ja yhdessä tekemistä rytmittämään 
opiskeluarkea. Muutamia partion paikallisyh-
distyksiä, lippukuntia kartoitettuani päädyin 
ottamaan yhteyttä meripartiolippukunta Kala-
sataman Fisuihin. Kyselin, josko heillä olisi 
tarvetta sudenpentualauman (7–9-vuotiaden 
ryhmä) johtajalle eli akelalle. Ja olihan heillä. 
Sain paikan ja minut ohjattiin kouluttautumaan 
uuteen pestiin, sillä olihan jo omista sudariajois-
tani yli 15 vuotta aikaa. 

Mitä kaikkea partiossa onkaan päässyt näin 
aikuisiällä tekemään kursseille ja koulutuksiin 
osallistumisen lisäksi? Olen päässyt ohjaamaan 
nuoria. Eräs ohjattavani halusi suunnitella ja 
toteuttaa haikin Helsingin edustan saaristoon 
vertaisryhmälleen. Sitten äkkiä opiskelemaan, 
mikä on haikki ja mitä kaikkea sen johtaminen 
vaatii. Otin haikin nopeasti haltuun ja ohjasin 
työn. Ymmärsin, että parasta ei ole se, että minä 
opin jotakin vaan, että mahdollistan oppimisen 
kokemuksen jollekin toiselle. Yliopisto-opinto-
jen jalostamaan lukutaidon ansiosta oli helppo 
löytää oleellinen ja soveltaa lähdemateriaalia.  
 
Olen vienyt lapsia ja vanhempia merelle ja met-
sään. Olemme oppineet luonnosta, mutta myös 
erilaisista tavoista kokea luonto. Tarjoamalla eri-
laisia aktiviteetteja luontoympäristöissä koettuna 
olemme osaltamme olleet mukana luontosuh-
teiden moninaistamisessa ja syventämisessä. 

Luontodatan kerryttäminen kansalaistutkimuk-
sen (citizen science) metodein onkin varmasti 
seuraava askel otettavaksi. Kesällä tosin mitta-
simmekin jo Itämeren näkösyvyyttä biologian 
opiskelijan johdolla, mutta valitettavasti emme 
vieneet tuloksia arkistoitavaksi mihinkään tie-
tokantaan tällä erää. 

Yksi hienoimmista hetkistä koloillassamme oli, 
kun yksi 8-vuotiaista piti vaikuttavan puheen-
vuoron väkivallattomuuden puolesta. Koko muu 
ryhmä kuunteli samalla keskittyneesti askarrel-
len huivimerkkejä. Tämän jälkeen olen tietoisesti 
rikastanut ohjelmaamme rauhankasvatuksella. 

Lemmikkieläimet kiinnostavat myös kovasti 
ryhmässämme. Puhummekin aina aika ajoin 
lasten aloitteesta kasvisruokailusta ja eläinten 
oikeuksista. Olen pystynyt käsittelemään eläin-
ten tunteet ja hyvinvointi -tematiikkaa hyvin 
lasten kanssa, maisterivaiheen korkeakoulu-
harjoitteluni jälkeen Eläinten tunteet näkyväksi 
-tutkimushankkeessa. 

Lapset ovat uteliaita luonnostaan, mutta olemme 
silti sopineet, että partiossa innostumme yhdessä 
uusista asioista. Tämä on opettanut suvait-
sevaisuutta toisia kohtaan, sillä meillä on eri 
kiinnostuksen kohteita. Kaikki eivät välttämättä 
pidä askartelusta, mutta toisille se on parasta 
hupia. Kunnioitamme toisiamme. 

Mitä partio voisi tarjota yliopisto-opiskelijalle? 
Kokemukseni perusteella yhteisöllisyyttä, uusia 

16 FORSTIHUUTO 4/2021



taitoja ja kavereita. Meripartiossa voi antaa 
lapsille ja nuorille toimijuutta partioaluksella, 
kun itsellä on riittävät tiedot ja taidot johtaa 
purjehdusta. Siellä saa myös varmuutta pelas-
tautumiseen vaara- ja onnettomuustilanteessa 
meriympäristöstä sekä pääsee siirtämään hil-
jaista tietoaan kouluttaessa merenkulkutaitoja. 
Eri-ikäisten niin lasten, nuorten kuin vanhem-
pien kanssa toimiminen tuo perspektiiviä omaan 
arkeen. Harrastuksen mahdollistaminen vapaa-
ehtoisena luo merkitystä omalle olemiselle. 

Jos et vielä tiennyt, niin partiossa on myös met-
säryhmä, joka osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun metsien kestävästä käytöstä. Vuo-
sien varrella metsäryhmässä onkin ollut mukana 
metsäylioppilaita käymässä dialogia poliittisten 
päättäjien, yritystenjohtajien ja muiden kansa-
laisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Kaiken edellä mainitsemani lisäksi partiossa on 
suosittuja taitokursseja kuten eräopaskoulutusta. 
Kansainvälisenä liikkeenä partio tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia myös yli valtiorajojen. Seuraava 
kansainvälinen suurleiri, maailmanjambo-
ree järjestetään vuonna 2023 Etelä-Koreassa. 
Vaikka leiriläiseksi ei yliopisto-opiskelija ikänsä 
puolesta enää pääsekään, on tarjolla paljon kiin-
nostavia tukipestejä.

Aineeton lahja hakusessa jouluksi? Mahdollista 
partioharrastus lapselle tai nuorelle osoitteessa:
https://www.partio.fi/lahjoita/aineeton-lahja/  ■
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UNIFORST OSANA METSÄYLIOPPILAIDEN 
YHTEISÖÄ

Metsällä tuntuu olevan kerhoja ja 
järjestöjä jokaisen makuun. On esi-
merkiksi palikkakerho, klapistiklubi 

ja koko opiskelijayhteisön yhteen kokoava 
ainejärjestö. Lisäksi toimeliaisuudesta tunne-
tut metsäylioppilaat pyörittävät kahta yritystä, 
jotka eivät pelkästään työllistä metsäylioppilaita, 
mutta lisäävät metsäylioppilaiden tunnettuutta 
opiskelijayhteisön ulkopuolella ja varsinkin työ-
markkinoilla. On nimittäin hyvä välillä nostaa 
katse kaljatuopin pohjalta ja miettiä tulevai-
suutta yhteiskunnan tuotteliaana yksilönä. 
Meillä metsäylioppilailla kuitenkin on koko 
maailma avoinna ja helpommin siihen peli-
kenttään pääsee, kun tutkinnon suorittaneet on 
leimattu osaaviksi ja ryhdikkäiksi tekijöiksi. Tätä 
tärkeää leimausta tekevät Metsäylioppilaiden 
Kuusikauppa ja Metsäylioppilaiden osuus-
kunta Uniforst. Tässä tekstissä pureudutaan 
jälkimmäiseen.

Uniforst on Helsingin yliopiston metsäyliop-
pilaiden vuonna 2013 perustama osuuskunta, 
jonka tarkoituksena on edistää metsäylioppilai-
den työllisyyttä ja tunnettuutta alan luotettavina 
tekijöinä. Osuuskunta on täysin metsäylioppi-
laiden pyörittämää metsäylioppilaiden tarpeita 
varten. Toiminta on saanut ilmaa siipiensä alle 
niinkin hyvin, että osuuskunnan liikevaihto 
pyörii kymmenissä tuhansissa, tultuaan hieman 
alas muutaman vuoden takaisesta neljännes-
miljoonasta. Osuuskunnan jäseneksi pääsee 
metsäylioppilas, joka on maksanut 50 €:n liitty-
mismaksun, jonka saa erotessaan takaisin. Tällä 
hetkellä Uniforstiin kuuluu yli 200 jäsentä.

Metsäylioppilaiden arjessa Uniforst näkyy työ-
keikkoina, joita on yleensä jatkuvasti haussa. 
Keikkoja on eri kokoisia ja pituisia päivän 
työstä viikkojen pituisiin osa-aikatöihin. Lisä-
tuloja opiskelujen oheen on varmasti tarjolla. 
Osuuskunnan kautta on oltu töissä esimerkiksi 
markkinointiin, metsävaroihin ja erilaisiin met-
säalan tapahtumiin liittyvissä tehtävissä. Tällä 
hetkellä pyörii muun muassa UPM:lle tehtävä 
asiakaskontaktointi ja 4H:n koulukäyntien luen-
noitsijan työ.

Uniforst myös työllistää tarpeidensa mukaan 
toimihenkilöitä, joita tällä hetkellä on viisi. Toi-
mihenkilöt tekevät tuntipalkallista työtä noin 
5–10 tuntia viikossa. Heidän toiminta-alueensa 
ovat talous, henkilöstö ja myynti- ja markki-
nointi. Osuuskunnassakin on siis mahdollisuus 
saada kokemusta kirjanpidosta ja laskutuksesta, 
hr-hommista, myynnistä sekä markkinoinnista, 
johon kuuluu myös osuuskunnan markkinointi 
metsäylioppilaille erilaisissa tapahtumissa. Tii-
viisti opiskelijayhteisöön kuuluvana Uniforst 
nimittäin järjestää myös tapahtumia, jotka val-
litsevan koronatilanteen takia ovat olleet hieman 
tauolla. Kolmas opiskelijoille suunnattu toiminta 
on kurssit, joita viime vuosina ovat olleet esi-
merkiksi johtaja-akatemia ja drone-kurssit.
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Uniforstin toimihenkilön, Taija Marttilan (K-113), 
kokemuksia toimihenkilöajastaan:

-Mitä toimenkuvaan kuuluu?
Toimin Uniforstilla henkilöstövastaavana, 
joten toimenkuvaani kuuluvat kaikki henkilös-
tön toimintaan ja hyvinvointiin liittyvät asiat. 
Vastuullani ovat esimerkiksi rekrytointipro-
sessit, työsopimukset ja -todistukset, uusien 
työntekijöiden auttaminen työhön liittyvissä 
kysymyksissä sekä jäsenistön kysymyksiin 
vastaaminen. 

-Mistä koet olevan hyötyä työssäsi?
Henkilöstövastaavan työhön kuuluu monia pie-
niä ja toisistaan erillisiä asioita, joten on tärkeää 
pysyä ajan tasalla kaikista tehtävistä ja muistaa 
hoitaa kaikki ajallaan. Työtehtävissäni on siis 
hyötyä omatoimisuudesta ja hyvistä ajanhallin-
tataidoista. Usein tarvitaan myös luovuutta ja 
uusia ideoita esimerkiksi työpaikkailmoitusten 
laadinnassa ja markkinoinnissa.

-Mitä olet oppinut työssäsi ja kuinka hyödylli-
senä itsellesi pidät toimihenkilön työtä?
Töitä vuoden tehneenä olen oppinut paljon 
rekrytointiprosessista, työntekijöiden löytämi-
sestä ja työsuhdeasioiden hoitamisesta. Näistä 
taidoista on varmasti hyötyä tulevassa työ-
elämässä, sillä henkilöstöä löytyy jokaisesta 
yrityksestä ja henkilöstöasioiden hallinta voi olla 
eduksi esimerkiksi johtotehtävissä.

-Kuinka tärkeänä osana metsäylioppilaiden 
yhteisöä pidät Uniforstia?
Uniforst on mielestäni todella tärkeä osa metsäy-
lioppilaiden yhteisöä. Uniforstin tavoitteena on 
auttaa meitä kaikkia ja tehdä metsäylioppilaista 
kiinnostavia työnantajien silmissä. Osuus-
kunnan tehtävissä myös tutustuu muiden 
vuosikurssien opiskelijoihin kätevästi (erityisesti 
näin koronafuksina).

-Kenelle suosittelet Uniforstin toimintaan 
mukaan lähtemistä?
Kaikille! Uniforstilla on monipuolisesti osuus-
kunnan sisäisiä tehtäviä, joista saa hyödyllisiä 
kontakteja yritysmaailmaan sekä kokemusta 
yrityksen pyörittämisestä. Uniforstin kautta 
asiakasyritykselle työllistyminen taas antaa 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja 
työkeikan avulla voi saada jalan vaikkapa tule-
van harjoittelupaikan oven väliin.

Työkeikkojen ja toimihenkilöiden lisäksi 
Uniforstista voi saada kokemusta yrityksen 
hallituksesta. Vuosittain valittavaan seitsen-
henkiseen hallitukseen kuuluu muun muassa 
hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja eri 
toiminta-alueiden vastaavat. Uniforstin hallituk-
sen tehtävä on ohjata osuuskunnan toimintaa 
päättämänsä strategian mukaisesti.
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-Mitä luottamustoimeesi kuuluu, kuinka 
kauan olet sitä tehnyt ja viekö toimesi paljon 
aikaa?
Kiteytettynä tehtävänä on huolehtia siitä, että 
hallitus ja toimihenkilöt toteuttavat Uniforstin 
yhdessä sovittua strategiaa. Käytännössä tämä 
tarkoittaa kokonaisuuden hallintaa hallitusten 
kokousten sekä muiden palaverien ja yhteyden-
pidon kautta. Vaikka Uniforstilla ei hierarkisia 
rakenteita olekaan, toimi pitää sisällään paljon 
esimiestehtävän teemoja. Tärkeimpinä vastuu 
yrityksen toimista yhdessä toimitusjohtajan 
kanssa sekä erilaiset edustustehtävät. Koska liik-
kuvia osia on paljon, ottaa tehtävä viikosta aina 
oman aikansa. Vuodenvaihteessa tulee täyteen 
kolme vuotta puheenjohtajana, eikä sen aikana 
ole vielä tuntunut, että hommaa olisi ollut liikaa. 
Tehtävän monipuolisuus ja mielenkiintoisuus on 
pitänyt siitä huolen.

-Mistä koet olevan hyötyä hallitustoiminnassa?
Tärkeänä pidän kykyä hahmottaa kokonaisuuk-
sia ja taito pitää laajemmat asiakokonaisuudet 
itsellä hallussa. Sen jälkeen, jos pystyy näistä 
kokonaisuuksista selkeästi viestimään muille ja 
onnistuu jakamaan tehtäviä sujuvasti, pääsee jo 
pitkälle. Toki vastuuntunto yrityksen toimin-
nasta ja rohkeus puhua yleisölle tulevat myös 
tarpeen. Moni asia puheenjohtajana on vaati-
nut myös tiettyä aloitteellisuutta ja kykyä pistää 
asioita pyörimään. Näitä taitoja oppii Unifors-
tilla helpossa ympäristössä.

-Mitä olet oppinut toimessasi ja kuinka hyö-
dyllisenä itsellesi pidät oppimaasi?
Lähdin puheenjohtajaksi ilman erityisempää 
kokemusta vastaavasta tehtävästä, joten käy-
tännössä kaikesta äsken mainitsemastani olen 
oppinut valtavasti. Toki opittavaa ja parannet-
tavaa on paljon. Uniforstilla työskentelyssä on 
kyse yrityksen pyörittämisestä 10–15 kaverin 
kanssa, joten yrittäjyydestä ja ryhmätyöskente-
lyn dynamiikasta on tullut paljon oppia. 

-Kuinka tärkeänä osana metsäylioppilaiden 
yhteisöä pidät Uniforstia?
Mielestäni sillä on hyvin tärkeä rooli opiskeli-
joiden työelämävalmiuksien kartuttamisessa. 
Metsäalalla suuri osa työnhakijan kompetenssista 
muodostuu tämän aiemmasta työkokemuksesta 
ja työpaikan saaminen riippuu paljolti siitä missä 
opiskelija on työskennellyt aiemmin. Uniforst 
avaa ovia yritysmaailmaan ja tiedän monien 
Uniforstin keikkojen johtaneen lopulta vaki-
tuiseenkin työsuhteeseen yrityksessä. Toisaalta 
Uniforst myös järjestää tapahtumia ja koulutuk-
sia ja on sitä kautta näkyvillä metsäylioppilaiden 
yhteisössä. 

-Kenelle suosittelet Uniforstin toimintaan 
mukaan lähtemistä?
Jokaiselle, joka on kiinnostunut yritystoimin-
nasta ja halukas tekemään palkkatöitä muiden 
opiskelijoiden eduksi. Uniforst on räätälöity 
opiskelijalle sopivaksi työpaikaksi, jota ehtii 
tehdä mukavasti opintojen ohessa. Osuuskun-
nan jäseneksi kannattaa jäsenetujen takia liittyä 
jokaisen metsäylioppilaan ja itselle sopivia töi-
täkin löytää varmasti jokainen, joko Uniforstilta 
tai Uniforstin kautta toiselta työnantajalta.  ■

Uniforstin hallituksen puheenjohtajan, Väinö Vahteriston 
(K-110), mietteitä:
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Ensimmäistä kertaa ikinä järjestetyissä VM-kisoissa neljä viikkiläistä ainejär-
jestöä taistelivat Viikin urheilumestaruudesta lajeina kaikkea suunnistuksesta 
laitesoutuun ja koripalloon. Joukkueelta vaadittiin siis monenlaisia kykyjä, 
mutta tärkeimmiksi osoittautuivat kuitenkin into, yhteishenki ja hauskanpito.  

 

”Tiikeri, tiikeri!” raikaa Myllypuron urhei-
luhallissa, kun Johannes Pitkäranta hyppää 
viimeisten joukossa korkeushyppyriman yli kuin 
villitiikeri konsanaan. Iltapäivällä mitellään vielä 
koripallon ja voimailun merkeissä. 
 

URHEILUHUUMAA VIIKISSÄ

TYYNE VUORELA

Noniin tervehdys kaikkiin kotikatso-
moihin ja tervetuloa seuraamaan 
historiallisia Viikin mestaruuskisoja! 

Ota hyvä asento, sillä seuraavaksi pääset todis-
tamaan Viikin jännittävintä urheilutapahtumaa.  
 
Kauan odotettu keskiviikkoaamu sarastaa ja Sil-
vican huonosti tiivistettyjen ikkunoiden väleistä 
asuntoihin kantautuu Tri Poloski. Mitä helvettiä, 
kello on vasta seitsemän? Mutta ulkona kylmän 
viiman keskellä seisovat metsän majesteettiset 
chiefit Roope ”Norde” Nordström ja Isabella 
”Isku” Lievonen. Norden hanapakkauksesta 
lorisee jo iloisesti urheilunektaria lasiin. Tämä 
enteilee seuraavan kolmen päivän olevan suurta 
urheilujuhlaa ja no – juhlaa. Viikin mestaruus-
kisat ovat alkaneet. 
 
Bussi kohti Myllypuroa. Aamu-uniset siviilit 
matkaavat töihinsä, kun taas metsäylioppilaiden 
kisajoukkue on aloittamassa suurta taistoa Vii-
kin muita ainejärjestöjä vastaan. Ensimmäisenä 
vuorossa on yleisurheilu. Forstien taival alkaa 
lupaavasti, kun Juho Koivisto juoksee helposti 
nopeimman ajan miesten 60 metrillä. Metsän 
kannustushuutojen desibelit kohoavat sekoitta-
maan jopa kisatoimitsijoiden keskittymiskyvyn. Hätäsoihtukulkue. Kuva: Eetu Räty  

FORSTIHUUTO 4/2021 21



Illalla urheiluhuuma jatkuu Grundilla, kun tee-
mana on Suomisport. Chieffimme Norde todistaa 
urheilugurun voimiaan päihittämällä muut 
chieffit nopeuskisassa ja DJ tanssittaa sinival-
koisiin pukeutunutta sporttikansaa. Railakkaat 
bileet jatkuvat aamun pikkutunneille saakka, 
kunnes kovimmatkin kisakonkarit luovuttavat 
unelle. Juhlista jää käteen hyvä fiilis, pieni dar-
ranpoikanen seuraavalle kisa-aamulle ja Eetu 
Rädylle sekä Lassi Kangasmäelle sulaneet sor-
menpäät metsänpunaisesta hätäsoihtushow'sta. 
 
Torstaina luvassa on futista hyisessä Viikissä. 
Chiefien äänihuulet ovat ensimmäisen kisapäi-
vän jäljiltä niin tulehtuneet, että huudatusvastuu 
on siirtynyt lopulle joukkueelle. M – Y – O! Ala-
koulun oppilaatkin ovat tulleet kannustamaan 
metsän tiimiä, kun jalkapallon mestaruudesta 
mittelevät kaksi kovaa, Vita ja Metsä. Dramaat-
tinen käänne, Simo Myllymäki kierähtää kentän 
pintaan. Filmaako Simo? Myllymäen kovia kes-
tänyt akillesjänne on paukahtanut poikki ja peliä 
joudutaan jatkamaan ilman luottopelaajaa. 
 
Iltapäivällä vuorossa on lentopalloa Monarilla. 
U. Koivula, tuo Humppilan lahja lentopallolle, 
on niin hävyttömässä jurrissa, että punnertaa 
lattialla kasuaalisti kesken matsin. Samanaikai-
sesti viereisellä kentällä mitellään sulkapallon 
merkeissä. Olli Liski ja Ida Siik lätkivät metsälle 
sulkapallomestaruuden! Oi metsä on niin ihana! 
 

Illalla kisaväki suuntaa baariin palautumaan päi-
vän suorituksista. Itse en pääse paikalle, mutta 
joukkueen kuntoisuudesta perjantaiaamuna voi-
daan päätellä, että hauskaa on ollut. Nyrkitkin 
ovat illan aikana heiluneet, mutta onneksi vain 
puolustuskyvytöntä nyrkkeilykonetta vastaan.  
 
Perjantaina, viimeisenä kisapäivänä, mitellään 
salibandyn ja keilauksen merkeissä. Otetaanpas 
pieni haastattelu kentän laidalta ennen mittelön 
alkua: -Miltä nyt tuntuu, Veera Korsimo? -Mää 
vaan toivon etten laattaa tonne kentälle. Korsimo 
hörppää tasoittavan oluen ja on jälleen pelikun-
nossa. Metsän tiimi taistelee kovalla tarmolla ja 
veskari Arttu Helomaa pitää maalilla melkein 
kuin muuri. Metsäveitikoiden vuoroilla tarkoin 
hiotuista pelikirjoista huolimatta viheliäiset 
sampsat ja vitalaiset onnistuivat viemään palloa. 
Sen sijaan keilaaminen vaikuttaa yllättäen ole-
van forstien heiniä ja kullasta jäädäänkin vain 
pisteen päähän. 
 
Metsä lärvää banketissa hei, hei! On aika sine-
töidä kisojen tulokset suuressa päätösjuhlassa. 
Kaikkien ainejärjestöjen kisatiimit kokoontu-
vat Agroksenmäen holvikellariin hulppeaan 
bankettijuhlaan ja joukkueet juhlivat sopuisasti 
yhdessä, vaikka juuri hetki sitten onkin käyty 
veristä taistoa Viikin urheiluherruudesta.  
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VM-kisojen lopulliset tulokset olivat seuraavat; 
1. Vita 2.Lipidi 3.Myo 4. Sampsa.
Metsän joukkue saa olla ylpeä pronssistaan, 
mutta ennen kaikkea mahtavasta joukkuehen-
gestään! Kolmipäiväisellä kisataipaleella unen 
saanti jäi vähäiseksi ja kankkunen painoi ajoin 
päälle, mutta joukkuekavereiden tsempillä 
jokainen sai puristettua itsestään irti huippusuo-
rituksia. Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin VM- ja 
PM-kisoihin. Kiitos järjestäjille, joukkueelle ja 
mahtaville chiefeille! Ja takaisin studioon.  ■
 
Tyyne Vuorela, 
MYOn harrastevastaava 

Metsä todellakin lärväsi banketissa  

Sija/Laji Yleisur-
heilu

Koripallo Voimailu Jalka-
pallo

Suunnis-
tus

Sulka-
pallo

Lento-
pallo

Keilaus Sali-
bandy

1. Lipidi Vita Lipidi Vita Sampsa Myo Sampsa Lipidi Vita

2. Myo Lipidi Myo/
Vita

Myo Vita Vita Vita Myo Sampsa

3. Sampsa Myo Sampsa Lipidi Lipidi Sampsa Myo Vita Myo

4. Vita Sampsa Sampsa Myo Lipidi Lipidi Sampsa Lipidi
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PRE-XMAS STORY
— BEHIND THE SCENES —

 — Pre-December — 

— Pre-sitsit— 
Decorating and messing up

MARIA SELIN
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— Peri-sitsit — 
The staff also eats, and drinks their refreshments

— Post-sitsit — 
 Trying to achieve a clean floor without stripes

— The End — 
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KÖYHÄN OPISKELIJAN 
JOULU

Mummonsa tavaroita roskalavalle viedessä 
anonyymi metsäopiskelija kohtasi uskomatto-
man löydön: Köyhän opiskelijan keittokirjan, 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan resepti-
julkaisun vuodelta 1994! Koska opiskelijoiden 
taloudellinen tilanne ei ole juurikaan kohen-
tunut kuluneiden vuosikymmenien aikana, 
päätimme Forstihuudon toimituksessa laittaa 
reseptit jakoon. Koostimme niistä ylellisen, mutta 
huokean jouluaterian alkukeittoineen ja jälkiruo-
kineen. Bon Appetit!

Kyseinen JYY:n sosiaalivaliokun-
nan julkaisu, jonka reseptiikka on 

pullollaan perinteisiä ja eksoottisia 
herkkuja

AlkupAlA
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JälkiruokA

JouluAteriA
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COCK-MIKE´S COOKING CORNER 

Forstihuutoon on toivottu pitkään ja hartaasti omaa ruoka-aiheista pals-
taa. Nyt toiveisiin on vastattu ja lehdessä aletaan julkaista mitä mainioimpia 
ruokaohjeita. 

Ensimmäiseksi reseptiksi valikoitui kesän 2021 hittituote. Resepti on oma, 
mutta myönnän siinä olevan pohjalaisia vaikutteita. Avotulella valmistettava 
herkku on parhaimmillaan loppukesän utuisessa ehtoossa, mutta soveltuu 
oivasti myös alkutalven nuotiohetkiin. 

Suklaabanaanit avotulella 

AINEKSET: 
Banaani, mieluiten kypsä 
Suklaa, n. 4 palaa per banaani 
 
VALMISTUS: 
Valmistus alkaa nuotion/grillin sytytyksellä. 
Paistoritilä helpottaa toimintaa huomattavasti, 
mutta ilmankin pärjää. Banaanin kylkeen viil-
letään pitkittäinen viilto, jonka syvyys on n. ¾ 
banaanin paksuudesta. Suklaapalat upotetaan 
peräkkäin viilteeseen. Banaania kypsennetään 
ritilällä tai hiilloksen päällä 5–10 minuuttia. 
Herkku on valmis syötäväksi, kun suklaa on 
sulanut. Nauttiminen tapahtuu lusikan avulla 
avoimesta viillosta. 

Kokki Mikko (Cock-Mike) 
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Tee-se-itse Jallutähti 

Tarvikkeet: Sakset, keltaista kartonkia, musta tussi, neula, lankaa

1. Leikkaa lehdestä tähden kaava ja piirrä sen avulla tähti paperille. Piirrä myös kuvanmukaiset 
viivat.

2. Väritä tussilla tähden sakaroiden oikeanpuoleiset puolikkaat mustiksi kartongin vastakkaiselle 
puolelle kuin missä jo piirretyt viivat ovat. Värittämisen voi tyylitellä haluamallaan tavalla (kts. 
kuva).

3. Taivuta tähden sakaroita keskellä olevia viivoja pitkin, eli taita sakaroiden sivut sisäänpäin toi-
siaan vasten. Sisäpuoli on se, jolle on piirretty viivoja.

4. Taivuta katkoviivoja pitkin ulospäin eli vastakkaiseen suuntaan kuin kohdassa 3.
5. Jos haluat hifistellä, kiinnitä kaksi tähteä vastakkain, jolloin tähtesi on yhtä kaunis joka puolelta.
6. Tee neulalla tähden kärkeen pieni reikä, ja tee siihen ripustuslenkki langasta. Voit myös kiinnittää 

useamman tähden samaan lankaan, jolloin saat hienon nauhan esim. kuuseen ripustettavaksi.

PUUHANURKKA
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Seilaako purtesi maailman meriä käsittämättömyyden rannatto-
massa sumussa? Älä huoli, sillä airoina matkallasi toimii tänään 
Kalevalan mahtavin tietäjä, Antero Vipunen. Hän vastaa jokai-
seen mieltäsi piinaavaan kysymykseen tieteellisen akkurantisti ja 
ennen kaikkea hyvää journalistista tapaa noudattaen. On tullut 
aika kääntää nokka kohti faktatiedon turvallista satamaa ja kiin-
nittää tikkaat laituriin. 

Kuinka estää ihastuminen itselle vääränlaiseen kumppaniin? 
Hyvä kysyjä, oletko aivan varma, ettei ihastumisesi sittenkin osu oikeaan? Kuitenkin, jos seuraat 
mieluummin järkeäsi, ole aikuinen ja tee itsellesi selväksi, miksi et voi antautua tunteidesi vietä-
väksi. Kirjoita vaikka lista kaikista huonoista asioista, joita ihastumisen sallimisesta seuraisi ja palaa 
siihen, jos aiot livetä päätöksestäsi.

KYSY ANTERO VIPUSELTA
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Tuoreen voudin alkukausi on ollut 
harvinaisen raskas; kaksi tyhjää 
ajomiesjahtia on syönyt välillä 

omaakin uskoani Hyytiälän hirvien ole-
massaoloon. Mutta vihdoin onni on 
kääntynyt! Kovaksi karaistuneista erän-
kävijöistä koostunut iskujoukko (itsehän 
en tähän joukkioon kuulunut) kävi jou-
lukuun ensimmäisenä viikonloppuna 
tonkimassa Hyytiälän hirvet esille. Vaikka 
Tapio heitti urhojemme eteen kovimmat 
alkutalven pakkaset miesmuistiin, eivät 
nämä lannistuneet, vaan saivat peräti 
kaksi aikuista hirveä saaliiksi! 

Edeltäjäni Ukko palasi siis Hyytiälän jah-
din johtoon minua tuuraamaan varsin 
onnistuneesti. Liekkö hän eläkepäiviä 
viettäessään löytänyt jonkin perinteisen 
kantahämäläisen konstin miellyttää met-
sän jumalia ja näin taata onnistuneen 
jahdin? Muinaiset eränkävijäthän tiesivät, 
että metsästäjän tulee uhrata joko hopeaa, 
viinaa tai vertaan muurahaiskekoon saa-
lisonnen saamiseksi...

Jahtivoutinne
Matias Virta

JAHTIVOUDIN PALSTA
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Arvoisat forstit!

Tämä tiedottajan palsta on viimeinen kirjoit-
tamani ja tahdonkin kiittää lukijakuntaa tästä 
vuodesta. Vuosi 2021 on ollut edeltäjäänsä 
huomattavasti vilkkaampi, jopa siinä määrin 
että tiedottajalla on ollut vaikeuksia pysyä 
mukana kaikessa. Vauhti ei kuitenkaan ole 
haitannut! Toivotaan että maailman tilanne 
sallii tämän jatkossakin. Paljoa tiedotettavaa 
ei jää tämän lehden tultua painosta, joten 
tässä tärkeät päivämäärät lyhykäisyydessään:

13.12.–9.1. 
Ilmoittautuminen Kielikeskuksen kursseille 
III periodiin 

20.–23.12. 
Tentti- ja lukuviikko

17.1. 
III periodi alkaa

Ihanaa joulunaikaa!

Pian eläköityvä tiedottajanne
Riina

TIEDOTTAJAN PALSTA
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