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MYO:n puheenjohtajan terveiset
Hei kaikki uudet fuksit,
ja tervetuloa Viikkiin! Huolimatta siitä päädyitkö hakemaan tätä opiskelupaikkaa enemmän
kutsumuksen tai sattuman ohjaamana, voin luvata, että olet tehnyt hyvän valinnan. Metsät ovat päivä
päivältä polttavampi puheenaihe, ja tulevaisuuden osaajille on kysyntää enemmän kuin koskaan. Jos
minulta kysytään, metsätieteiden opiskelun parhaat puolet ovat ehdottomasti opintojen monipuolisuus
ja toisaalta metsäläisyhteisön maanläheinen asenne ja (pääasiassa) saumaton yhteishenki.
Yhteisön virallisena edunvalvojana toimii forstien ainejärjestö Metsäylioppilaat ry, jonka tehtävänä on
tarjota jäsenilleen tapahtumia, vapaa-ajan ohjelmaa ja verkostoitumismahdollisuuksia (opintoihin
liittyvää tukea unohtamatta). Kokemuksen tuomalla valtuutuksella uskallan suositella jokaiselle
opintonsa aloittavalle paitsi luonnollisesti jäseneksi liittymistä, myös järjestötoimintaan osallistumista.
Ensimmäinen ja helppo askel on fuksikurssin kurssihallitukseen hakeminen, mutta rohkaisen jokaista
harkitsemaan myös Metsäylioppilaat ry:n hallitukseen pyrkimistä vallan vaihtuessa taas
vuodenvaihteessa. Itse opiskelu on kuitenkin vain vaihtelevan pieni osa opiskelijaelämästä.

Syksyllä nähdään!

Anna Viitamäki
Metsäylioppilaiden puheenjohtaja 2019
anna.viitamäki@helsinki.fi

2

FUKSIOPAS 2019

Fuksivastaavan terveiset
Moi, ja tervetuloa metsälle!

Ensinnäkin, onnittelut opiskelupaikasta! Olet tehnyt loistavan valinnan, sillä tulet varmasti viihtymään
meidän kanssamme seuraavat vuodet. Metsällä pääset tutustumaan niin monimuotoiseen porukkaan,
että löydät joukosta varmasti hyviä ystäviä, joten yksinjäämistä sinun ei tarvitse pelätä. Metsälle
kerääntyy ihmisiä joka puolelta Suomea, niin maalta kuin kaupungeistakin, ja alakerhot takaavat sen,
että jokainen varmasti löytää tekemistä.
Olen koonnut tähän lehtiseen toivottavasti sinua kiinnostavia asioita tulevista opinnoistasi ja
opiskelijaelämästä. Asiaa olisi niin paljon enemmän, mutta takaan, että opit ja kuulet kaiken tärkeän
myöhemmin orientaatioviikolla 26.8.-30.8.2019 ja syksyllä. Älä koskaan epäröi kysyä, sillä meille on jo
kaikki tuttua, joten saatamme välillä unohtaa kertoa jotakin tärkeää.
Toivon, että kun tapaamme sinä elokuisena maanantaiaamuna, olet liikkeellä avoimin mielin ja
valmistautunut siihen, että uutta asiaa tulee paljon. Minun täytyy siis varoittaa, että orientaatioviikosta
tulee raskas, mutta suosittelen silti kaikkia osallistumaan mahdollisuuksien mukaan iltaohjelmiin, sillä
porukkaan tutustuminen tapahtuu parhaiten siellä. Myös vanhempia opiskelijoita saattaa vilahtaa
iltaisin, ja heitä saa ja pitääkin rohkeasti lähestyä.
Odotamme sinua jo innolla, kun suunnittelemme tuutorien kanssa teille kaikkea kivaa ohjelmaa!
Nähdään orientaatioviikolla!

Vilma Toivonen
MYO:n fuksivastaava 2019
vilma.toivonen@helsinki.fi
0443085651
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Sanastoa
Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, on tässä vaiheessa hyvä käyttää muutama hetki ja tutustua
keskeiseen sanastoon, jotta metsäläisyyden salat aukeavat paremmin. Osa asioista voi vielä tuntua
hämäriltä, mutta tänne voit aina palata, kun joku epämääräinen termi osuu kohdalle.

A-talo
Approt
Forsti
Grundi
HOAS
HT
HY
Hyde eli Hyytiälä
HYY
Infokeskus
Kaski
Kasvitentti
Kertsi
Kesäjuhlat
Klubi
Kurssihallitus
Ladonlukko
Loimu
Marvi
Metsäkliimaksi
MMYL
MYO
Noppa
Osakunnat
Sampsa
Sillis
Silvica
Sitsit
Unicafe
Vujut
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Monet luentosalit ovat täällä, kertsin ja Ladonlukon välissä
Opiskelijatapahtuma, jossa yleensä kierretään baareja ja kerätään leimoja
Eli sinä! Metsätieteen opiskelija, metsäylioppilas, metsäläinen…
Tai C-grundi, jossa järjestetään bileitä ja sitsejä Viikissä
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, tarjoaa opiskelijahintaisia asuntoja
Hirvi- ja taimijuhlat, vuoden kohokohta!
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston metsäasema Juupajoella, tulee kaikille tutuksi syksyllä
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Sininen rakennus Viikin kampuksella; luentosaleja, kirjasto ja Korona
Viikin parasta pizzaa, Latokartanonkaari 23
Pakollinen suorittaa ennen kesän Hyytiälää, älä unohda!
Metsäläisten valtaama kerhohuone kampuksella metsätieteiden talolla
Juhannuksen jälkeen monet metsänhoitajat kokoontuvat Hydeen viikonlopuksi
Silvicalla kaikkien yhteinen olohuone, tulee tutuksi jo orientaatioviikolla
Ks. sivu 15
Opiskelijahintainen ravintola kertsin läheisyydessä
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto
Selviää sitten keväällä…
Metsäläisten kakkosjuhla, vuosijuhlan vastine
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto, järjestää toimintaa
Metsäylioppilaat ry
Opintopiste, kartuta näitä, jos toivot joskus valmistuvasi
HY:n poikkitieteellisiä järjestöjä, kannattaa liittyä maakuntarajoista huolimatta
Maatalouspuolen opiskelijat, esiintyy usein keskusteluissa
Joskus juhlien jälkeen järjestettävä yhteinen krapula-aamiainen
Metsäylioppilaiden asuntolasäätiö Viikissä, ks. sivu 10
Akateeminen pöytäjuhla, jossa juodaan ja lauletaan
HYY:n opiskelijaravintolaketju, lounas 2,60e opiskelijakortilla
Vuosijuhlat, hieno akateeminen iltapukutilaisuus, joka toinen vuosi
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Metsäylioppilaat ry
Metsäylioppilaat ry, tai tuttavallisemmin MYO, on Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijoiden
ainejärjestö. Metsäylioppilaat ry:n tarkoituksena on edistää metsäalan opiskelijoiden yhteistä etua ja
yhteisöllisyyttä tukemalla sekä opiskelua että vapaa-ajan toimintaa. MYO on perustettu vuonna 1909,
samoihin aikoihin, jolloin metsänhoitajien opetus siirrettiin Evolta Helsinkiin. Vuosijuhlapäivää
vietetään 1.3., jolloin MYO järjestää vuorovuosittain vuosijuhlat ja Metsäkliimaksin, joka onkin edessä
keväällä 2020.
Melkein jokainen metsätieteen opiskelija liittyy MYO:n jäseneksi, mikä kannattaakin tehdä jo opintojen
alussa, jotta pääsee hyötymään kaikista jäsenistölle tarjotuista eduista, kuten kertsikahvista tai
halvemmista hinnoista tapahtumiin. Liittyä voi netistä löytyvällä lomakkeella tai tuutorien opastamana
syksyllä. Metsäylioppilaiden juhla-asuun kuuluu hobitin pukeutumista muistuttava forstiliivi, jota
käytetään perinteisesti muutaman kerran vuodessa. Liivi kannattaakin hankkia, vaikka se ei ole
pakollista.
MYO järjestää jäsenilleen monenlaisia tapahtumia juhlista ekskursioihin ja kahvituksesta urheiluun.
Perinteisiin kuuluvat muun muassa laulukierrokset, Hirvi- ja taimijuhlat marraskuussa sekä suositut
fuksien järjestämät kesäjuhlat! Metsäylioppilaat kokoavat usein myös joukkonsa Jukolan viestiin tai
joensuulaisten kanssaopiskelijoiden järjestämään Räkä poskella -hiihtoon. Kaiken tämän lisäksi MYO
järjestää myös pienempiä ja rennompia tapaamisia, kuten keilausta ja laulukirjan läpilaulajaisia. Näistä
kannattaa pysyä kuulolla.
MYO:n yhtenä perinteenä on myös jakaa aktiivisille fukseille Pro fuksi -merkkejä, jotka jaetaan keväällä
laitoksen kevätjuhlassa. Ideana on kerätä pisteitä, joita saa tapahtumista ja esimerkiksi forstiliivin
hankkimisesta tai kerhotoimintaan mukaan lähtemisestä. Vuonna 2019 jaettiin ennätykselliset 20
merkkiä, toivottavasti uudet fuksit ovat yhtä aktiivisia.

Lisää tietoa ainejärjestöstämme ja liittymisohjeet nettisivuiltamme www.metsaylioppilaat.fi !
Asioista perillä pysymiseen auttaa Facebookin Metsäylioppilaat ry -sivu ja Metsäylioppilaat-ryhmä,
johon kannattaa rohkeasti liittyä!
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Tuutorit
Seuraavilla sivuilla esitellään henkilöt, jotka ovat valmistautuneet kaikessa urheudessaan ja
ennakkoluulottomuudessaan luotsaamaan uudet fuksit läpi uuden ja ihmeellisen, eli orientaatioviikon.
Vastuu harteillamme on iso, sillä meidän tehtävämme on sekä toimia uusien opiskelijoiden tukena, että
siirtää metsäläisyyden perinteitä uudelle sukupolvelle. Tartumme toimeen pelottomasti, onhan takana
vankka omakohtainen käytännönkokemus siitä, miten fuksivuodesta selviää ja pystyy samalla jopa
pitämään kohtalaisen hauskaakin. Jos sinulla herää kysymyksiä syksyllä, tai vaikka jo aiemminkin,
meidät kaikki tavoittaa sähköpostilla ja WhatsAppilla, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Tuutorit järjestyksessä vasemmalta oikealle, ylärivi: Arttu, Mikko, Sara, Shaheena ja Emma.
Alarivi: Anni, Veera, Kiia, Vilma ja Riina.
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Nimi ja vuosikurssi: Arttu Tujula, K-111
Tuntomerkit: Silmälasit ja pyöreet posket
Motto: Hetikö mennää?
Miksi metsälle: Mikään muu paikka ei kiinnostanu
Paras muisto fuksivuodesta: Niitä on liian monta, mutta uusien
hyvien kavereiden saaminen oli aika siisti juttu.
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Kannattaa tehdä kouluhommia
porukalla ja nauttia alkoholia kohtuudella.
Yhteystiedot: 0442810730, arttu.tujula@helsinki.fi

Nimi ja vuosikurssi: Mikko Manninen, K-111
Tuntomerkit: Se pidempi äijätuutori, välillä kovaääninen, mutta
yleensä rauhallinen
Motto: Loistavaa tennistä”
Miksi metsälle: Kaupallisesta koulutuksesta kiinnostuneena ja
vuoden liiketaloutta lukeneena kuulin mahdollisuudesta opiskella
metsäekonomiaa Helsingin yliopistolla ja siitä se idea sitten lähti.
Paras muisto fuksivuodesta: Mm. Wappu, MYO:n aamusitsit,
marvin uusintatentin läpäisy, Pikkulaskiainen jne. Ylipäätään
opiskelijatapahtumat ja tenttien suorittaminen kunnialla, sekä
uusien kaverien saaminen.
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Opintoihin kannattaa panostaa,
mutta pitää muistaa nauttiakin. Metsällä kaikki on yhtä isoa
porukkaa ja toimintaa ja porukkaan pääsee aina halutessaan
mukaan. Järjestöissä kannattaa olla aktiivisesti mukana. Ja silloin
kun juhlii, kannattaa välillä ottaa iso hörppy vettä.
Yhteystiedot: 0505572092, mikko.st.manninen@helsinki.fi

Nimi ja vuosikurssi: Sara Sundberg, K-111
Tuntomerkit: Kengänkoko 34.5
Motto: Stuntti seis!
Miksi metsälle: Lottosin yhteishaussa
Paras muisto fuksivuodesta: Tapahtumia on kertynyt aikalailla,
mutta parhaimmat muistot ehkä Rukan reissu ja Vujut
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Varokaa jallua.
Yhteystiedot: 0404112443, sara.sundberg@helsinki.fi
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Nimi ja vuosikurssi: Shaheena ”Sannu” Turak. K-111
Tuntomerkit: Liian pitkät irtoripset, todennäköisesti puhun
kasveista
Motto: You´re basically a houseplant with complicated emotions.
Miksi metsälle: Koska luonto ja monimuotoisuus ja kohta kuollaan
kaikki + metsät on jees.
Paras muisto fuksivuodesta: Syyshyde on kirous, mutta on siellä
ihan hauskaakin.
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Unohda vappu, lue marvin
tenttiin!!!
Yhteystiedot: 0407732929, shaheena.turak@helsinki.fi
Nimi ja vuosikurssi: Emma Siltala, K-111
Tuntomerkit: Hiukset aina niin kun herätessä
Motto: ”I`m not short, I`m a hobbit”
Miksi metsälle: Aina on ollut kiinnostusta luontoon; niin partion
kautta, kuin pienenä avaraluonnon katselusta. Ehkä puoli
vahingossa myös kun 1. hakukohteeni oli maantiede enkä päässyt,
mutta päädyin jäämään kiinnostuksen ja kavereiden takia.
Paras muisto fuksivuodesta: Ystävänpäiväbileet (myös
kasvitentistä selviäminen)
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Tee sitä mikä kiinnostaa ja
tutustu uusiin ihmisiin
Yhteystiedot: 0442974056, emma.siltala@helsinki.fi
Nimi ja vuosikurssi: Anni Järvinen, K-111
Tuntomerkit: Blondit hiukset ja aina myöhässä
Motto: Miksi metsälle: Halusin opiskella kaupallista alaa, jolla on laaja
yhteiskunnallinen ja globaali merkitys. Myös pientä sukurasitetta oli
ehkä havaittavissa.
Paras muisto fuksivuodesta: PM-kotikisat heti fuksivuoden
alkuun ja erityisesti säbäkulta <3
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Osallistu, ole aktiivinen, tutustu
uusiin ihmisiin myös muista ainejärjestöistä. Ja on ihan ok juoda
välillä vettä.
Yhteystiedot: 0503072522, anni.järvinen@helsinki.fi
Nimi ja vuosikurssi: Veera Schildt, K-111
Tuntomerkit: Leveä hymy
Motto: On vaikeaa olla vaatimaton kun tulee Sysmästä
Miksi metsälle: Luonnontieteet on aina olleet mun vahvuus.
Viikkiin päädyin, kun löysin Viikin alojen esitteen opon hyllystä ja
innostuin.
Paras muisto fuksivuodesta: Wiskin reissu Rukalle
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Uskalla lähteä mukaan vaikket
vielä tuntisi porukkaa! Viikki on täynnä huipputyyppejä, joten viihdyt
varmasti, minne ikinä menetkin.
Yhteystiedot: 0440612126, veera.schildt@helsinki.fi
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Nimi ja vuosikurssi: Kiia Roininen, K-111
Tuntomerkit: Blondi, silmälasit, aina paikalla
Motto: Asioilla on tapana järjestyä!
Miksi metsälle: Koska tää pallo on vielä pelastettavissa
Paras muisto fuksivuodesta: Fuksisitsit
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Pitäkää hauskaa mut myös
huolta toisistanne!
Yhteystiedot: 0449730628, kiia.roininen@helsinki.fi

Nimi ja vuosikurssi: Vilma Toivonen, K-111, fuksivastaava
Tuntomerkit: Pieni tyttö isojen ihmisten haalareissa
Motto: Aina on aikaa tanssia
Miksi metsälle: Metsällä on parhaat työllisyysnäkymät
Paras muisto fuksivuodesta: Se koko kurssin yhteinen
ryhmäpaniikki ennen marvin tenttejä
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Suojele laulukirjaa hengelläsi, ja
muista ottaa se mukaan sitseille! Kaverit saa kirjoitella sinne sitten
kaikkia kivoja muistoja.
Yhteystiedot: 0443085651, vilma.toivonen@helsinkin.fi

Nimi ja vuosikurssi: Riina Alitalo, K-111
Tuntomerkit: Se punapää
Motto: Aina nälkä
Miksi metsälle: Päädyin vaihtaan alaa ja metsä on aina ollut
lähellä sydäntä (moi oon maalta). Enkä ole päivääkään katunut!
Paras muisto fuksivuodesta: Syyshyden metsässä rämpiset,
monet hauskat tapahtumat ja metsäläisperinteet… Täällä on
päässyt tutustumaan aivan mielettömän ihaniin persooniin!
Tuutorin vinkki selviytymiseen: Ole oma itsesi. Osallistu
tapahtumiin aina kun voit. Niissä tutustuu muitten kurssilaisten
lisäksi vanhempiin opiskelijoihin, joilta voi kuulla viisaita sanoja
opintoihin ja elämään liittyen.
Yhteystiedot: 0405903688, riina.alitalo@helsinki.fi
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Infopläjäys
Metsäiset:
Silvica: Silvica on metsäylioppilaiden asuntolasäätiö, joka sijaitsee Viikin kampuksen välittömässä
läheisyydessä, osoitteessa Talonpojantie 23 ja 25. Silvica kattaa käsitteenä siis kaksi rakennusta, joissa
majailevat metsäylioppilaat asuvat yksiöissä, joiden koot ovat joko 18 tai 32 neliömetriä, ja niiden
hinnoilla voi elää aikalailla leveää opiskelijaelämää. Silvica on kuin iso solu, ja talon 25 alakerrasta löytyy
Silvican klubi, jossa metsäylioppilaat voivat viettää aikaa ja järjestää pieniä tapahtumia. Silvica on
suositeltava vaihtoehto fukseille, jonoon kannattaa liittyä mahdollisimman pian! Netistä löytyy
lisätietoja ja ohjeet asunnon hakemiseen.

Syyshyde: Kaikki fuksit menevät lokakuun alussa (30.9.-4.10.) viikoksi tutustumaan Hyytiälään. Asia
tulee monelle teistä vielä syksyllä yllätyksenä, joten tämä kannattaa painaa mieleen, eikä kukaan estä
etsimästä lisääkään tietoa asiasta. Hyytiälässä on siis kesällä myös 9 viikkoa kattava kenttäkurssi, jonka
jokainen Helsingistä valmistuva metsänhoitaja käy jossain vaiheessa opintoja, yleensä ensimmäisen
vuoden jälkeen. Lisätietoa syksyllä johdatuskurssilla ja tämän lehden sivulla 11.

Kasvitentti: Pakollinen osa Hyytiälää varten!! Tentti pitää olla läpäistynä viimeistään toukokuun
aikana, mutta kannattaa suorittaa se jo aikaisemmin. Tentin voi suorittaa niin, että opiskeltavia kasveja
on joko 100 tai 250, ja jompikumpi täytyy suorittaa. Ekologiaan suuntautuville suositellaan luettavaksi
jo ensimmäisenä vuonna se 250, mutta ekonomeille riittää loppuopiskeluajaksikin se 100 kasvia.
Tenttejä järjestetään ainakin kuukausittain, joten kannattaa muistaa tenttiä kasvit pois alta, varsinkin,
jos haluat viettää seuraavan kesän Hyytiälässä kurssikavereidesi kanssa.

Haalarit: Ah, tuo monelle varmasti odotetuin asia opiskelijaelämästä. Metsällä fuksit hommaavat itse
haalareihinsa sponsorit soittelemalla, ja tilaavat ja keräävät mahdolliset maksut näistä. Tämä on
yleensä kurssihallituksen vastuulla, mutta joku/jotkut innokkaat voivat ottaa asiasta koppia jo ennen
kurssihallituksen muodostamista. Näin haalarit voidaan saada uudelle kurssille jo jopa ennen joulua.
Haalareissahan vietetään monet bileet ja tapahtumat, joten mitä aiemmin haalarit saapuvat, sitä
nopeammin ne täyttyvät merkeistä ja muista koristuksista!

Yleiset:
Opiskelijakortti: Opiskelijakortti kannattaa tilata mahdollisimman nopeasti saatuasi tiedon
opiskelupaikasta, jotta voit nauttia opiskelijan eduista jo heti syksyllä, esimerkiksi opiskelijaravintoloissa
ja monista paikoista saa alennusta vilauttamalla korttia. Tilaaminen onnistuu Frank.fi -sivustolta, jonne
täytyy rekisteröityä ennen tilaamista. Kortin voi tilata konkreettisena korttina, tai ladata sovelluksen
kännykkääsi, joka ajaa täysin saman asian. Tarvitset korttia varten uuden opiskelijanumerosi ja
10
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digitaalisessa muodossa olevan kuvan. Opiskelijakortti kannattaa tilata hyvissä ajoin jo ennen koulun
alkua, sillä sen toimitus loppukesän ja alkusyksyn ruuhka-aikana voi kestää.

ATK-tunnukset: Fuksipostituksen mukana saat ohjeet Helsingin yliopiston ATK-tunnusten
aktivointiin. Ohjeita seuraamalla se onnistuu nopeasti. Tarvitset aktivointia varten
verkkopankkitunnukset. Lisäohjeita aktivointiin löytyy Helsingin yliopiston tietotekniikkaosaston
sivuilta. Aktivoituja tunnuksia tarvitset jo orientoivalla viikolla muun muassa kurssi -ilmoittautumisten
tekoon, joten muistathan aktivoida ne etukäteen. Tarvittaessa tuutorisi voivat auttaa sinua
aktivoimisessa orientaatioviikolla. Mitä aiemmin saat aktivoitua tunnuksesi, voit alkaa tehdä Opiskelijan
digitaidot -kurssia, ja ansaita ensimmäiset opintopisteesi! Tämä kaksiosainen kurssi siis opastaa sinut
käyttämään esimerkiksi Helsingin yliopiston sähköisiä oppimisalustoja ja muita palveluita.

HSL:n matkakortti: Pääkaupunkiseudulla matkustat kaikkein kätevimmin matkakortilla, johon HSLalueella asuvat opiskelijat saavat opiskelija-alennuksen. Matkakortti käy busseissa, metrossa,
lähijunissa ja raitiovaunuissa. Matkakortti on hyvä hommata jo heti mahdollisuuden tullessa, koska jo
orientaatioviikolla kuljetaan bussilla. Tiedot ja ohjeet korteista ja vyöhykkeistä HSL:n sivuilla www.hsl.fi.
Tarvittaessa tuutorit opastavat opiskelija-alennuksen saamiseen tarvittavan lomakkeen täytössä ja
alennuksen päivittämisessä korttiin orientoivalla viikolla.

Opintotukihakemus: Kelan sähköisessä asiointipalvelussa voit täyttää opintotukihakemuksen
kirjautumalla sisään verkkopankkitunnuksilla. Samalla hakemuksella voit hakea myös yleistä
asumistukea. Tukihakemukset kannattaa laittaa eteenpäin jo hyvissä ajoin, sillä kesä on kaikista
ruuhkaisinta aikaa tukihakemusten käsittelyssä. Älä jätä tätä roikkumaan, jotta saat tuet heti opintojen
alussa. (www.kela.fi/opintotuki)
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Suuntaa-antava kalenteri 2019-2020
Syksyllä 2019
-

Orientaatioviikko 26.-30.8.
Fuksiaiset MMYL
Fuksiseikkailu HYY
PM-kisat 17.-22.9.
Syyshyde 30.9.-4.10.
MYO:n fuksisitsit
Laulukierrokset marraskuu
Hirvi- ja taimijuhlat marraskuussa
MYO:n pikkujoulut (fuksikurssi järjestää!)
MMYL:n pikkujoulut
MYO:n vaalikokous
Luonnontieteilijöiden jouluristeily 28.-29.11.

Keväällä 2020
-
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Räkä poskella -hiihto (Joensuun metsäylioppilaat)
Ystävänpäiväbileet (fuksikurssi järjestää!)
Laskiaisrieha
Metsäkliimaksi
MYO:n vuosikokous
Viikki GP
Latobileet
Kevätjuhlat
Aamusitsit
Vappu ja Zetorin veto
Ekonomian intensiiviviikko toukokuussa
HYDEKESÄ
Jukola
Kesäjuhlat Hyytiälässä
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Hyytiälä – Forstien toinen koti
Kaikkia metsäylioppilaita yhdistää jossain vaiheessa opintoja vietetty kesä Hyytiälän metsäasemalla.
Yhdeksän viikon kenttäkurssi koostuu eri kurssikokonaisuuksista sisältäen niin metsän mittailua,
sammalten tutkimista, kuin metsätyövälineisiin tutustumista. Kenttäkurssi kannattaa suorittaa jo
ensimmäisenä opiskeluvuonna, jolloin pääset viettämään kesän omien kurs sikavereidesi kanssa ja
myöhemmät kesät ovat käytettävissä esimerkiksi työharjoitteluun.
Pääsette kuitenkin tutustumaan Hyytiälään ja samalla kurssikavereihinne jo ensimmäisenä syksynä
viikon mittaisella kenttäkurssilla. Viikon aikana tutuksi tulevat aseman rantasaunat, grilli, Vanha
ruokala, sekä tietysti majoituspaikkana toimiva hirsirakennus Impivaara. Vuosikymmenten saatossa
vanhat metsäopiskelijat ovat kirjoittaneet nimensä rakennuksen seiniin ja Impivaaran hirsistä voikin
bongailla tuttuja nimiä. Parina viime vuonna syyshyde on ollut lokakuun ensimmäisellä viikolla, joten se
kannattaa merkitä jo kalenteriin.
Kesän aikana opetus koostuu lähinnä käytännön asioista ja perinteisiä luentoja onkin todella
vähän. Pääasiassa harjoituksia tehdään metsässä ja mukaan mahtuu myös paljon tietokoneen ääressä
työskentelyä. Opetusta on yleensä kahdeksan tuntia päivässä, jonka jälkeen aikaa voi viettää
kurssikaverien kanssa esimerkiksi grillillä, saunassa, tai jalkapallon parissa.
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Kesään liittyy paljon perinteitä, joihin kuuluvat muun muassa joka keskiviikko Vanhassa
ruokalassa järjestettävät bileet vaihtelevilla teemoilla. Viime vuosina kestoteemoja ovat
olleet hydehäät, lavatanssiekskursio Rönnin tanssilavalle ja kesän huipentava Hyde-gaala, jossa
palkitaan kesän aikana ansioituneita, milloin mistäkin saavutuksista. Lisäksi kursseilla on ollut pitkään
tapana ottaa kesähoidokikseen 2-3 lammasta läheiseltä lammastilalta. Lampaista pidetään kesän
aikana hyvää huolta ja viimeisellä viikolla nautitaan niistä valmistettua rosvopaistia. Perinteistä rakkain
ja tarunhohtoisin on kuitenkin kesän kohokohta eli fuksikurssin järjestämät Hyytiälän kesäjuhlat. Juhliin
kerääntyy kymmeniä forsteja kesätöistään ympäri Suomen. Viikonlopun tunnelma on ainutlaatuinen ja
juhlat ovatkin monen mielestä kesän parhaat festarit.

Vähintäänkin maininnan arvoisia ovat myös aina yhtä pirteät ja raikkaat torstaiaamut. Jos hyttysten
ininä ja paarmat ärsyttävät normaaliolosuhteissa, niin odottakaapa ensimmäistä torstain
mittausharjoitusta. Torstaiaamujen myötä forsteista kuitenkin kasvaa lujaluonteisia ja (epä)vakaan
mittakäden omaavia metsänhoitajia.
Myyttien mukaan Hyytiälässä paistaa aina aurinko, eikä siellä ikinä sada vettä. Mittaukset eivät koskaan
mene pieleen, eikä Excelissäkään ole virheitä. Torstaisin kaikki heräävät ajoissa, eikä kellään ole paha
mieli. Edellä mainittuihin saattaa liittyä pieniä poikkeuksia, mutta siitä huolimatta Hyytiälä on
maaginen paikka ja Hydekesä kokemuksena upea!

Otto Liutu, K-110
Metsäylioppilaat ry:n isäntä 2019
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Kurssihallitus
Jokaiselle vuosikurssille muodostetaan perinteisesti syksyn Hyytiälä-viikolla kurssihallitus, joka vastaa
mm. kesällä Hyytiälässä tehtävän kurssityön suunnittelusta, bileiden järjestämisestä (pikkujoulut ja
ystävänpäiväbileet), sekä muusta yhteisestä ohjelmasta ja kurssin yhteisistä asioista. Fuksikurssi
järjestää myös joka kesäiset kesäjuhlat joskus juhannuksen jälkeen. Kurssi muodostaa hallituksen itse
valitsemalla henkilöt vastuutehtäviin. Kurssihallituksen tehtävien jakoa kannattaa alkaa miettiä
mahdollisimman pian, jotta vuosikurssinne saa muodostettua kurssihallituksen ajamaan yhteisiä
asioita. Tarkempia tietoja syksyllä vanhoilta kurssihallituslaisilta. Rohkeasti mukaan!
Isäntä & Emäntä:
Kurssin isäntä ja emäntä ovat päävastuussa
asioiden toiminnasta. He mm. järjestävät
hallituksen
kokoukset
ja
hoitavat
yhteydenpidon Hyytiälään ja muihin tärkeisiin
kohteisiin, sekä toimivat kurssin yleisinä
edustajina.
Taloudenhoitajat (2 kpl):
Taloudenhoitajien vastuulla on pitää huolta
kurssin varoista. Tavallisesti he avaavat kurssille
oman tilin ja pitävät hallussaan sen
käyttöoikeuksia.
Vastuutehtävän
haltijat
hoitavat kurssin kirjanpidon ja varmistavat, että
menot täsmäävät ja maksut peritään ajallaan.
Tiedottaja:
Tiedottaja tekee hallituksen kokouksista
pöytäkirjan ja laittaa muistiin yhteiset
päätökset. Hän informoi koko kurssia
päätetyistä asioista, tulevista tapahtumista ja
muusta tärkeästä. Tiedottaja vastaa myös
mahdollisesta
kurssin
sisäisestä
sähköpostilistasta.
Harrastevastaavat (2 kpl):
Harrastevastaavat järjestävät kurssille yhteistä
toimintaa oman mielikuvituksensa mukaan,
esimerkiksi jalkapallon, sählyn, peli- tai
leffailtojen muodossa. Myös kesän Hyytiälässä
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yhteisen vapaa-ajantoiminnan organisoiminen
on suotavaa. Tähän varsinkin kaivataan
innostuneet viranhoitajat, sillä viime vuosina
harrastepuoli on jäänyt vähiin.
Kaljamestarit (2-4 kpl):
Kaljamestarit vastaavat tasaisen nesteytyksen
turvaamisesta ympäri vuoden. He järjestävät
tarvittavan määrän virvokkeita fuksikurssin
järjestämiin bileisiin ja muihin tapahtumiin.
Kesällä harteilla lepää vastuu Hyytiälän
kaljakellarin täyttämisestä. Viron reissuja siis
tiedossa.
Metsäylioppilaat ry:n fuksivastaava:
Fuksivastaavana
tehtävänä
on
toimia
ainejärjestön
(MYO:n)
hallituksen
ja
kurssihallituksen yhteistyöhenkilönä.
Hän
osallistuu
sekä
kurssihallituksen,
että
Metsäylioppilaat ry:n kokouksiin, edustaen
jälkimmäisissä fuksikurssia. Fuksivastaava
välittää fuksikurssille tietoa forstien perinteistä
ja osallistuu ainejärjestön tapahtumien
suunnitteluun, järjestämiseen ja fuksitoiminnan
kehittämiseen.
Keväällä
hän
toimii
tuutoriyhteistyöhenkilönä
ja
perehdyttää
tuutoreita Metsäylioppilaat ry:n toimintaan.
Hänen vastuullaan on myös fuksitiedotteen
materiaalien kerääminen seuraavana syksynä
aloittaville fukseille.
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Kerhoesittelyt
Puukaupallinen kerho
Puukaupallinen Kerho kokoaa yhteen kaikki kaupallisesti suuntautuneet metsäylioppilaat, joita
yhdistää innostus liiketoimintalähtöiseen ajatteluun ja halu edistää metsäalan kasvua myös
tulevaisuudessa. Kerho haluaa toiminnallaan edistää jäsentensä ymmärrys tä toimialastaan ja
opinnoistaan sekä valmistaa kytkeytymistä tulevaisuuden työelämään. Yhteisen toiminnan kautta
tarjoamme teoriaopintojen rinnalle käytännön kokemuksia ja uusia näkemyksiä. Kerhon
toiminnasta vastaa vuosittain valittava 5-9-henkinen hallitus. Puukaupallinen Kerho on myös yksi
Suomen suurimpien Contact Forum -opiskelijamessujen omistajajäsenistä.
Kerho järjestää vuosittain erilaisia vierailuja jäsenistöä kiinnostaviin, ajankohtaisiin ja toimialan
kannalta oleellisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Vuosittain järjestettävät pidempikestoiset
ekskursiot suuntautuvat joka toinen vuosi ulkomaille ja joka toinen vuosi kotimaahan. Vuonna 2017
kerhon ulkomaan ekskursio kohdistui Kanadan Torontoon ja Montrealiin. Kerho tunnetaankin
erinomaisista retkistään, joka yhdistää niin uudet kuin vanhatkin opiskelijat paitsi oppimaan, myös
viihtymään! Tänä syksynä vuorossa on ulkomaan ekskursio Puolan Krakovaan, jonka
osallistujamäärä on ikävä kyllä jo täytetty, mutta lisää pienempiä ekskursioita on tulossa lukuvuoden
mittaan, joten pysykää kuulolla. Vuosittain Kerho järjestää myös fuksi-illan, jossa uudet opiskelijat
pääsevät tutustumaan Kerhon toimintaan tarkemmin. Kerhon toiminnasta tiedotetaan
Puukaupallinen kerho − Timber Trade Club -Facebook sivuilla ja instagramissa
@puukaupallinenkerho. Lisätietoja tarjoilee teille myös kernaasti kaikki hallituksen jäsenet!

Hannes Kokkonen

Metsä- ja puuteknologiakerho
MPTK eli Metsä- ja puuteknologiakerho on Metsäylioppilaiden oma alakerho, johon kuuluvat kaikki
MYOn jäsenet. Kerho tarjoaa laadukkaita ekskursioita syksyisin ja keväisin. Syksyllä on ollut tapana
viihtyä reissun päällä yön yli ja keväisin olemme tehneet päiväreissun lähialueiden
metsäteollisuuden ja puunhankinnan yrityksiin. Kerhon hallitus on myös ekskursioiden lisäksi
järjestänyt pikkujoulut, uusien illan fukseille ja joskus jopa sitsit yhteistyössä esimerkiksi muiden
alakerhojen kanssa.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Metsä- ja puuteknologiakerhon hallitus
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MyFor
Kaikessa lyhykäisyydessään MyFor on MYO:n alakerho, joka järjestää metsäylioppilaille
kansainvälisyyteen liittyviä tapahtumia ja toimintaa. Perinteiksi ovat muodostuneet esimerkiksi
syksyisin järjestettävä fuksi-ilta sekä keväisin vaihto- ja urailta, jossa kuullaan vaihdossa olleiden ja
kansainväliselle uralle lähteneiden opiskelijoiden kokemuksia. MyForin mukana metsäylioppilaat
ovat päässeet myös muun muassa tutustumaan kiipeilyn saloihin sekä viettämään akateemisia
pöytäjuhlia eli sitsaamaan mitä erikoisimmissa teemoissa.
MyFor pyrkii järjestämään excursion ulkomaille joka toinen vuosi. Viime vuosina opintomatkalle on
suunnattu muun muassa Italiaan ja Skotlantiin, joissa excupoppoo on päässyt tutustumaan
paikallisiin metsiin, niiden ympärillä pyöriviin instituutioihin ja toimijoihin sekä paikalliseen
kulttuuriin. Seuraava ulkomaanexcu järjestetään vuonna 2020.
Toivottavasti joku teistä uusista fukseista tunsi pienen kansainvälisyyden piston sydämessään, sillä
ehkä juuri MyFor tuo sen sopivan eksoottisen mausteen opis keluelämäänne. Jokainen teistä – myös
ne, joita ei kansainvälisyys tai eksotiikka niinkään kiinnosta – olette lämpimästi tervetulleita
tutustumaan MyForin toimintaan ja osallistumaan tapahtumiimme. MyForin löydät myös
Facebookista ja Instagramista.

Veera Kuronen

17

FUKSIOPAS 2019

Uniforst

Tervehdys fuksit!
Vuonna
2013 muutamat
ansioituneet
metsäylioppilaat
perustivat Metsäylioppilaiden
osuuskunta Uniforstin lähentämään opiskelijoita ja alamme työnantajia. Uniforst on
osuuskuntamuotoinen
yritys,
joka
tarjoaa alamme
työnantajille työvoimaa
opiskelijoista, pääasiassa rekrytointipalveluiden muodossa. Opiskelijoiden näkökulmasta Uniforst
on helpoin ja tehokkain tapa työllistyä niin osa-aikaisesti kuin kokoaikaisestikin opiskeluiden oheen
tai kesätöiden muodossa. Vuonna 2018 Uniforstin kautta työllistyi yli 100 opiskelijaa monipuolisiin
tehtäviin etenkin metsäalalle sekä pankki- ja finanssialalle.
Uniforstin kautta voi työllistyä kuka tahansa, mutta liittymällä osuuskunnan jäseneksi saavutat 50€
panttimaksua vastaan lisäksi edun työnhaussa ja sinulle tarjotaan monipuolisia jäsenpalveluita,
kuten koulutuksia ja tapahtumia työelämävalmiuksien kehittämiseksi. Opintojen lisäksi oman alan
työkokemuksen kartuttaminen opintojen alkuvaiheesta lähtien voi olla avainasemassa työuran
kehityksessä. Uniforstin jäseneksi voit liittyä joko liittymislomakkeella tai nettisivuiltamme
osoitteessa www.uniforst.fi.
Mukavaa fuksivuotta!

Terveisin,
Väinö Vahteristo
Hallituksen puheenjohtaja
Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst
& Koko Uniforstin henkilökunta
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