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pääkirjoitus

Raikasta alkuvuotta kaikille Meolilaisille!

U

usi vuosi ja uudet kujeet ovat alkaneet.
Meolin hallituksen ehdokasasettelu on
juuri sulkeutumassa tai juuri sulkeutunut,
kun sinä - jäsen - saat käsiisi tämän lehden.
Toivottavasti jokainen halukas on saanut
mahdollisuuden asettua ehdolle, jotta hallituksen aktiivinen ja iloinen tunnelma
säilyisi jatkossakin. Onnea ja menestystä jokaiselle, joka on ehdolle asettunut, ja hyvää
tulevaa kautta kaikille.

kelijatiedotteen, jonka julkistimme ensi kertaa viime syyskuussa. En ole aikeissa asettua
makaamaan laakereillani, vaikka kauden
loppu häämöttää, vaan pyrin pitämään hallituksen aktiivisena kauden loppuun asti.

Se, että ehdokasasettelu on päättynyt, tarkoittaa myös, että minun kauteni Meolin
puheenjohtajana on tulossa päätökseen.
Vaikka kausi onkin tuntunut lyhyeltä,
olemme saaneet aikaan monenlaista hienoa:
Toivottavasti mahdollisimman moni on ottanut positiivisena vastaan esimerkiksi opis-

Otetaanhan rennosti Evon talvikisoissa!

Lopuksi tahdon kiittää kaikkia, jotka ovat
tukeneet minua toimessani Meolin hallituksessa ja sen puheenjohtajana. Nämä ovat
olleet hienot kolme kautta.

Tarmo Marjala
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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terveisiä metosta

- WANTED Hyviä metsätyyppejä!

M

etsäalalla tapahtuu koko ajan: puukauppa käy kuumana, Versowood
ostaa sahoja ja palkkaa lisää väkeä… Metsälaki ja metsänhoitoyhdistyslaki muuttuvat,
OTSO on perustettu, YT-neuvotteluja käydään ja Metsä Groupissa aiotaan vähentää
väkeä, jatkuva kasvatus tulee ja metsänhoito-ohjeistus muuttuu…
Muutosta koko ajan – mutta mihin suuntaan?
METO vaikuttaa vahvasti metsäalan suuntaan – metsäammattilaisten etu mielessään.
METOlla on lukuisia vaikutuspaikkoja
alkaen Metsäneuvostosta, missä on valmistumassa Metsäpoliittinen selonteko 2050,
aina ministeriöiden (MMM, TEM, OKM)
työryhmiin ja järjestöjen hallituspaikkoihin.
Metsäalan koulutuspolitiikkaan METO
vaikuttaa OPH:n koulutustoimikunnan
puheenjohtajana.
Osallistumme lakivalmisteluun työryhmissä, käymme kuulemiskierroksilla eduskunnassa ja virkamiehiä tapaamassa, lobbaamme metsäalalle rahaa valtion budjettiin…
EU:n Metsästrategiaan teimme tekstin Euroopan metsäammattilaisten puolesta kertoen, että metsä työllistää ja luo hyvinvointia
monin eri tavoin…
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Kilometrikorvaus oli menossa verolle
15.000 ajokilometrin ylittävältä osalta METO teki sen, ettei näin käynyt. Metsätoimijoiden palkoista ja muista eduista
olemme sopineet työ- (TES) ja virkaehtosopimuksin (VES) metsäteollisuudessa, metsänhoitoyhdistyksissä, metsäkeskuksessa,
Metsähallituksessa… ja monessa muussa
viime syksynä. Ja kohta teemme sen taas
uudelleen :)

Lisäksi yli sata sertifioitua ja aktiivista metsäyrittäjää kuuluu joukkoomme – koska
ajamme koko metsäalan asiaa. Ja yhdessä
parhaiten :)
Oletko hyvä Metsätyyppi?
Metsäalalla on lukuisia tulevaisuuden haasteita. METO haluaa olla mukana kehittämässä ja rakentamassa metsäalalle hyvää tulevaisuutta. METO on jäsentensä summa
– ja yksi ihminen voi tehdä ihmeitä :)
Opiskelijana olet tervetullut mukaan METOn toimintaan – ja omalta osaltasi vaikuttamaan metsäalan tulevaisuuden suuntaan.
Osana tätä mahtavaa porukkaa!
Hyvää alkavaa kevättä Sinulle!
Tiina :)
PS. Metsäalan harjoittelupalkoista tietoa kevään Metsäasiantuntijassa…
Tiina Eklund
opiskelijavastaava
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p. 040 76 101 75, tiina.eklund@meto-ry.fi

Venäjällä

Teksti Jani Akkanen Kuva Lenochka Ostrovskay
Osana Mikkelin ammattikorkeakoulun
ja Venäjän yliopiston välistä yhteistyötä
ryhmä metsäopiskelijoita kävi opettaja
Kirsi Itkosen kanssa Pietarissa tutustumassa viikon ajan venäläiseen koulujärjestelmään ja metsänhoitoon.

M

aanantaiaamu, on kylmää ja pimeää.
Joukko opiskelijoita pakkaa matkatavaransa autoihin ja suuntaa matkansa kohti Vainikkalan juna-asemaa. Viiden päivän
mittaisen matkan aikana on tarkoitus tutustua Pietarin metsäteknilliseen yliopistoon
sekä St. Petersburg State Technical University of Plant Polymer eli massa- ja paperiteollisuuden yliopistoon sekä niiden opiskelijoihin vapaa-ajan viettoa unohtamatta.
Maanantai meni lähinnä matkustaessa junien myöhästellessä normaaliin tapaansa.
Kerkesimme kuitenkin tavata jo venäläisen
opiskelijaryhmämme. Seuraavana päivänä
koulussa opiskelijat jaettiin ryhmiin satunnaisesti niin, että jokaisessa ryhmässä oli
sekä suomalaisia että venäläisiä opiskelijoita. Ryhmien tehtävänä oli ideoida ja luoda
oma metsäalan yritys, joka esiteltäisiin viimeisenä matkapäivänä. Venäläiset tuntuivat
rakastavan museoita ja niissä he kierrättivätkin suomalaisporukkaamme ahkerasti. Museoiden lisäksi tutuksi tulivat myös
suurkaupungin liikenne ja Pietarin metro,

joka tuntui pieneen kaupunkiin tottuneesta
opiskelijasta aluksi ahdistavalta, mutta siihen tottui erittäin nopeasti.
Viiteen päivään mahtui paljon seikkailuja
ja nähtävää, joista maininnan arvoisia olivat
ainakin yliopiston metsästys- ja hyönteismuseot sekä talvipalatsissa sijaitseva museo,
jonka kokoa on vaikea edes käsittää. Jos katsot jokaista kyseisen museon esinettä kolme
sekuntia, niin aikaa museon läpikäymiseen
menee noin kymmenen päivää. Vapaa-ajan
aktiviteeteista mieleenpainuvimpana on
mainittava karaokebaari, jossa meillä oli
oma pöytä ja pöytääntarjoilu.
Perjantain ryhmätöiden purku eli yritysesittelyt olivat mielenkiintoista kuunneltavaa.
Yritysideoita oli esillä aina designhuonekalujen rakentamisesta metsäkoneiden osien
toimitukseen. Reissu oli kaikinpuolin onnistunut ja opiskelun lisäksi opimme paljon kulttuurista ja Pietarin kaupungista,
mikä oli positiivista. Lisäksi kaikki selvisivät
takaisin Suomeen ehjinä ja ilman turhia
kommelluksia. Kolmen kuukauden kuluttua venäläiset opiskelijat tulevat puolestaan
Mikkeliin viikoksi ja meidän tehtävämme
on keksiä heille ohjelmaa. Ohjelman sisällöstä en vielä tiedä mitään, mutta se tulee
olemaan mielenkiintoinen viikko.
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OTSO Metsäpalvelut
Teksti Tuukka Mäkiranta
Kuvat Tiina Eklund
OTSO Metsäpalvelut

M

EOLin hallitus vieraili koulutusviikonloppunaan 29. - 30.11.2013 Suomen Metsäkeskuksen Julkisten palveluiden keskusyksikössä Lahdessa sekä Metsäpalveluiden
keskusyksikössä Helsingissä. Suomen Metsäkeskuksen Metsäpalvelut on uudistunut
marraskuussa 2013, ja on nyt nimeltään OTSO. Kysyimme meille OTSO Metsäpalveluja
esitelleeltä kehittämispäällikkö Timo Makkoselta, mistä asiassa oikein on kyse, ja saimme
myös Konkeloon julkaistavaksi seuraavan 25.11.2013 julkaisuvapaaksi tulleen lehdistötiedotteen.

MEOLin hallitus tarkkaavaisena

Metsäsektori kaipaa kunnon pöyhimistä
Metsäsektorilla kuhisee. Lakimuutos
metsien käsittelyssä sekä tuleva metsänhoitomaksuvapautus antaa metsänomistajalle toivottua vapautta valita. Aika on
ajanut ohi perinteisestä vastakkainasettelusta metsänomistajien edunvalvojiin ja
raaka-aineen hankkijoihin. Kentällä on
tilaa ja tilausta uusille sitoutumattomille
toimijoille. Ilmassa on positiivista vierettä ja koko toimialalla on edessä kunnon
pöyhäisy.

M

etsänomistajan edun mukaista on
saada alalle uusia sitoutumattomia
toimijoita. Palvelutarjonta laajenee, laatu
paranee ja kustannustehokkuus lisääntyy.
”Puheet asiakkaan aidosta kuuntelusta on
aika lunastaa ja tyhjälle sananhelinälle ei ole
tilaa”, toteaa metsäpalvelujohtaja Jukka Enarvi OTSO Metsäpalveluista.
Suomen metsäkeskuksen Metsäpalvelut on
viimeisen vuoden aikana koonnut voimansa ja osaamisena, käynyt läpi koko palveluvalikoimansa ja tullut nyt uudella OTSO
nimellä ja ilmeellä rytinällä mukaan markkinoille. ”Emme aio jäädä jalkoihin vaan
olemme merkittävä sitoutumaton tekijä
kun metsänhoitomaksuvapautuksen myötä
metsänomistajat etsivät uutta kumppania”.
”Elämme metsäpalvelusektorin todellista
murrosta ja lopputulosta on mielenkiintoista seurata. Metsänomistajalla on ensimmäistä kertaa aidosti valta päättää mitä
metsälleen tekee”, tiivistää tilanteen Enarvi
ja jatkaa: ”Olemme metsäpalvelumarkkinoiden positiivinen uudistaja ja varmasti
osittain myös yllättäjä, jonka mukaantuloa
puukauppaan ja metsäkiinteistökauppaan ei
ole osattu odottaa”.

Kehittämispäällikkö Timo Makkonen

7

XVIII UEF Congress
Kuvat Tiina Eklund

Metsähallituksen johtaja Jyrki Kangas ja
johtava EU:n metsävirkamies Maria Gafo

8

Tarmo Marjala ja Maria Gaf

Saariselällä
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UEF:n uusi hallitus
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UEF:n osallistujat
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Muutoksen avulla menestykseen
Eveliina Laine

Marraskuun lopulla työelämä saapui
Mikkelin Kasarmin kampukselle kertomaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Mitä asioita metsätalousinsinööriltä tänä
päivänä haetaan?
Työelämäseminaari on yksi tapa tehdä
yhteistyötä työelämän ja oppilaitoksen välillä. Metsätalouden koulutusjohtaja Jukka
Mäntylä kiittelee osapuolia yhteistyöstä.
– Opiskelijoiden järjestämä seminaaripäivä
tarvitsee toimiakseen innokkaat opiskelijat, oppilaitoksen taustatuen ja työelämää
edustavat seminaaripuhujat. Työelämäseminaareja on järjestetty jo viidentoista vuoden
ajan. Päivän teema vaihtuu vuosittain.
Metsänomistajan kuuntelemista
Metsäkeskuksen lanseeraaman Otso-metsäpalveluiden johtaja Jukka Enarvi painottaa
erityisesti metsätalousinsinöörien myyntiosaamista. – Metsäisten asioiden lisäksi, on
osattava kuunnella ja keskustella. Metsää ei
enää vain mittailla, vaan sitä havainnoidaan
asiakkaan arvojen pohjalta kokonaisvaltaisesti.
Tehokkuutta ja tuloksentekokykyä
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta
puhujiksi saapuivat kehityspäällikkö Jussi
Linnala ja metsäneuvoja Juha Leppänen.
– Metsänhoitoyhdistyslain muuttuessa
yhdistysten määrä tulee vähenemään,
mutta niiden koko kasvamaan, Linnala
ennustaa. – Suurempi yhdistys mahdollistaa tehokkaan toiminnan ja erikoistumisen
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eri työlajeihin.
Uudistuvan metsälain myötä neuvonnan
tarve tulee lisääntymään. Laajan ammattiosaamisen lisäksi metsäneuvojan työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja, tuloksentekokykyä ja tehokkuutta. – Työssä ei ole enää
olennaista taimikonhoitojen määrä vaan
niistä saatavat eurot, Linnala painottaa.
Omaa aikaa on arvotettava
Juha Leppänen näkee metsätoimihenkilön
tarvitsevan oma-aloitteellisuutta, ihmistuntemusta, oikeaa asennetta ja markkinointihenkisyyttä. Leppänen neuvoo priorisoimaan ajankäyttöä. – Omaa ajankäyttöä
on hallittava, koska aika on kortilla ja työt
eivät tekemällä lopu. Samaa toteaa myös
UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka
Koivumäki. – Asiat täytyy oppia tekemään
yksinkertaisesti.
Jatkuvaa kehittämistä ja osaamisen
päivittämistä
Oppilaitosten tavoite on kouluttaa metsätalousinsinöörit vastaamaan työelämän
vaatimuksia. Monipuolinen yhteistyö ja
avoin keskustelu työelämän ja oppilaitosten
välillä onkin ensisijaisen tärkeää. Vastuuta
on myös opiskelijalla itsellään. Omaa osaamistaan on pyrittävä päivittämään muuttuvan työelämän mukana. Metsäala vaatiikin
nopeaa omaksumista, sopeutumiskykyä ja
tekemisen meininkiä. Uuden oppimisen
intoa ei kannata hävittää, sillä muutos on
pysyvää.

Yhteistyö ja avoin keskustelu
työelämän ja oppilaitosten
välillä on ensisijaisen tärkeää.

Juha Leppäsen mukaan metsäneuvojalta on löydyttävä markkinointihenkisyyttä. Itseään
on osattava tuoda esille.
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Skogsstudier i

					Ekenäs

S

kogsstudier i Ekenäs har långvariga
traditioner. År 2008 firade skogsutbildningen på svenska i Finland 100-årsjubileum.
Utbildningen till skogsbruksingenjör vid
Novia genomförs lite annorlunda än i finska yrkeshögskolor. Med början våren 2013
söker man nu in till utbildningsprogrammet för naturbruk, ifall man vill studera till
skogsbruksingenjör. Samma gäller blivande
agrologer, hortonomer och miljöplanerare.
I samband med urvalsprovet anmäler man
sitt intresse för våra olika profileringsstudier. Redan första hösten inleder man
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studierna i sin egen profilering.
Gruppstorleken inom skogsbruk vid Novia
är bara 10 studerande. Därför samarbetar
vi mycket med övriga gröna studerande
beträffande språkstudier och ekonomiska
kurser. Vi genomför ofta också kurser samtidigt för flera skogsgrupper.
I det följande beskriver jag skogsutbildningen vid Novia med hjälp av exempel på
hur några kurser genomförs.
Startprojektet
Första årets studerande får i mindre

Utbildningen till skogsbruksingenjör
vid Novia genomförs lite annorlunda än i finska yrkeshögskolor

grupper under första hösten en projektbeställning. De skall på egen hand planera,
organisera och genomföra detta uppdrag
enligt given tidsram och budget.
Hösten 2012 byggde skogsgänget en bro på
ett av skolans skogsområden.
Hösten 2013 planerade skogsgrupperna
två natur- och skogsstigar på beställning av
Västankvarns lågstadieskola.
Projektuppdrag genast i början av studierna
ger en mängd nyttiga kunskaper och färdigheter för arbetslivet. Dessutom brukar
samhörigheten i gruppen bli mycket bra

under projektets gång.
Torvmarksstudier
Eftersom mängden torvmarker är rätt begränsad i vår närregion, genomförs en del
av studierna i skogsskötsel på torvmarker
i Hyytiälä. Veckan här har varit en mycket
uppskattad del av studierna.
Virkeshandelsprojekt
Under andra studieårets hösttermin är ett
projekt inom virkeshandel aktuellt. Skogsgruppen planerar då en avverkning och
uppskattar virkesutfallet på något av sko-
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lans skogsskiften, som ägs av Forststyrelsen.
Man begär in anbud från alla virkesköpare
och deltar i valet av det bästa anbudet.
Feedback på hur bra man bedömt virkesmängderna får man sedan när avverkningarna genomförs. Alla blanketter från början
till slut blir bekanta via projektet.
Julgransprojektet
Under tredje studieåret jobbar skogsstuderande med att ordna en julmarknad
tillsammans med företagare i Ekenäs. De
säljer också julgranar några veckor före
julafton. Med hjälp av detta projekt samlar
de pengar till en kursresa. Många gånger
har de kunnat bekanta sig med skogsbruket i andra delar av världen med helt
annorlunda skogsbruk. Exempel på länder
som besökts är Nya Zeeland, Australien,
Brasilien, sydvästra USA och Thailand.
Det här får räcka som exempel på projekt
som ingår i skogsstudierna på svenska i
Ekenäs.
Ekenäs den 19 december, 2013
Britt-Mari Fagerström
Profilansvarig för skogsbruk, lektor
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Koulukierros

Seinäjoki

Anu Erola ja Mikko Hautakangas
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Sekä oppilaat että
opettajat ovat olleet
siirtoon tyytyväisiä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu,
Elintarvike- ja maatalouden yksikkö
Tuomarniemeltä Seinäjoelle

S

eamkin metsäopetus siirtyi Ähtärin Tuomarniemeltä Seinäjoelle
1.8.2013. Maa- ja metsätalouden yksikköä ei enää ole, vaan nimi on muutettu elintarvike- ja maatalouden yksiköksi. Uudessa yksikössä opiskelevat
restonomit, agrologit, bio- ja elintarvikeinsinöörit sekä metsätalousinsinöörit. Metsätalouden koulutusohjelmaan
otettiin sisään viimeiset opiskelijat
syksyllä 2012. Tällöin aloittaneiden
koulutus saatetaan loppuun. Viimeisen
sisäänotetun luokan arvioitu valmistumisvuosi on 2016. Opetusta järjestetään ainakin vuoteen 2018 asti.
Siirtyminen on sujunut arvioitua paremmin
Sekä oppilaat että opettajat ovat olleet
siirtoon tyytyväisiä. Opettajisto ei ole
karsiutunut vielä - muutamia irtisano-

misia lukuun ottamatta. Metsäalanopetus on keskittynyt kolmeen toimipisteeseen: Nuorisoaste opiskelee sekä
kampustalolla että Framilla ja aikuisopetus on järjestetty Ilmajoella. Lukujärjestyksissä on ollut hieman elävyyttä, mutta kaiken kaikkiaan oppilaat ja
opettajat ovat löytäneet uusiin tiloihin
hyvin.
Mukaan monipuolisempaan opiskeluun
Muutto Seinäjoelle on avannut monipuolisia mahdollisuuksia verkostoitua ja löytää uutta sisältöä opintoihin.
Metsäpoikien vaikuttajat ovat päässeet
hyvin mukaan Seinäjoen opiskelijapiireihin ja päässeet siten antamaan oman
osansa opiskelijaelämän ja erilaisten
aktiviteettien kehittämiseen. Opiskelijat vähenevät, mutta onneksi joukossa
on muutamia aktiiveja, jotka pitävät
Metsäpojat hengissä ja ovat valmiita
tuomaan myös metsäalanopiskelijoita
esille tässä uudessa suuressa kokonaisuudessa.
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Pölökkyvaaran
Martin kesäkisat
Pölökkyvaaran Martti lähti kesäkisoista
kuultuaan Rovaniemeä kohti paarustamaan. Ensin Martti meni jalkapatikassa
vajavan viikon verran, kunnes saapui Kemijoen rantamille ja sai postiveneestä kyytin
loppumatkalle. Tietenkin jouti Marttikin
soutamaan välistä, mutta se ei suurta vaikeutta aiheuttanut mehtätöiden kovomalle
nuorelle miehelle.
Martti saapui kisapaikalle ja kävi ilimottautumassa kisojen järjestäjille ja suuntasi sitten kortteeripaikalle. Huomenissa alkaisi kisailut kovine kisalajeineen. Martti kuljeskeli
illan kisa-alueella ja raataili jo useampaan
kertaan kisoissa käyneiden kanssa ja yritti
saada vihiä, mitä seuraavana päivänä tapahtuman piti ja kuuli mitä hurjempia tarinoita
menneiden kisojen tapahtumista.
Kesäkisat alkoivat kovalla rytinällä ja ensialkuun oli vuoro heittää lapikasta mahollisimman pitkälle. Siellä oli jos jonkinmoista
heittäjää eri tyyleillä. Yks ukko pullisteli ja
alako pyöriä ympyrää ja riuhtasi sitten oikein olan takaa lapikkaan liikenteeseen.
Heitto oli pitkä, mutta ohivireinen ja puota
läpsähti lähellä olleen hevosen persauksen
päälle. Hevonen pillaantu ja lähti täyttä
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päätä kohti joen törmää. Eihän siinä muuta, mutta hevosen perässä kärreillä oli paikalle tuotu iso verski soutuvene, jolla oli
tarkotus käyvä soutukilipailu. Hevosta kiinni ottamaan tömmäsi useampikin ukko ja
hevonen saatiinkin pysähtymään. Venneelle
ei kuitenkaan käyny yhtä hyvin: se puljahti
kovassa kurvissa kärreiltä pois ja paiskautu päreiksi rantahaavikkoa vasten. Ei ollut
kovin voimain tunnossa enään epäonnisen
heiton tehnyt ukko. Jonkun heittäjän lyyssi
repesi hartioista, kun niin kovasti riuhtasi,
mutta pitkä oli heittokin ja hänelle Martti hävisikin parkkuurauvan mitan tiukaksi
muodostuneessa kisassa.
Yksi lajeista oli eukontyöntö kottikärryillä.
Eihän Martilla eukkoa ollu, mutta löytyhän se taakka Martinkin kärryyn ja lähtöpammauksen jälkeen Martti lähtikin kärryä
pukkaamaan hurjaa vauhtia. Kärryradan
loppuvaiheilla sattui Martin jo vanahaksi
kulahtaneet henkselin raksit puljahtamaan
irti ja samaa kyytiä Martin sarkahuosut aina
kumiterien nilikkoihin saakka. Niin lähellä
maalia ei voinu enään pysäyttää, joten Martti housut nilikoissa nulukkasi maaliin asti.
Hauskuutta riitti jokaiselle katsojalle ja saipa Martti aikahyvitystä loppuhuipennuksen

hyväksi. Martin aika muutenkin niin hyvä,
että olisi jo voittanut iliman hyvityksiäkin.
Sattuneelle tappaukselle naureskeltiin yksissä tuumin.
Otti Martti osaa myös mehtätaitoiluun,
missä punnittiin mehtätyömiesten erilaisia
taitoja, kuten puitten tilavuuven arviointia.
Kovin tuntu Martista alussa arviointi ja räknäily vaikealta, mutta rauhallisesti tehtäviä
pähkäillen onnistui Martti rutistamaan voiton yhellä pisteellä Ahma-Pentistä, joka oli
tunnettu tarkasta silimästään ja kerrottiin
olevan tinkimätön mittamies mille laanille
ikinä sattuikin.
Olipa vain kisoihin suunnannut sepäntöitä
tekevä Martin setä Jussi, jonka kanssa sovut
oli menneet hajalle ja Martti läksinyt muualle. Eihän se Jussi iki päivinä ollut hättään
ees kirveeseen koskenut, mutta olipa lähtenyt kortin peluuseen ja viinan juontiin.
Martti oli juuri saunomasta tulossa, kun
kuuli takaansa tutun humalaisen öyhkäisyn. Martti kääntyi katsomaan ja jo työntyi
Jussi hieman horjuen nyrkki ojossa Marttia
kohden. Martti väisti Jussin summittaisen
huitaisun ja oikaisi oman nyrkkinsä Jussin
leukaperiin. Kovan ryminän seuratessa Jussi kaatui niille sijoilleen kuin isokin petäjä.
Pian oli Martin ympärillä joukko onnittelemassa siitä, kun öykkäri oli saatu pois mehtätyömiesten rauhallista iltaa häiritsemästä.
Pian Jussi haettiinkin karsseriin eikä Jussia
enään kisoissa nähty.

rihmoilla saanu. Tarjottiinpa Martille myös
merimiesten völjyssään tuomaa Vat 69 Wiskyä, joka lämmitti mukavasti kalsakaksi
muuttuvassa illan kuhjassa. Saipa Martti
monta uutta tuttavaa tuon illan aikana.
Kisojen päättäjäispäivänä suoritettiin palkintojen jako kisoissa pärjänneille. Martti
saavuttikin kisojen kovimman yhteispistemäärän ja voitti pääpalkinnon, tuliterän
Ukko-Mauserin puukotelossaan, jonka hänelle ojensi kisojen päällikkö Jänkä-Kalle,
joka oli nuorena miehenä monet kesäkisat
voittanut itsekin. Palkinto oli Martille arvokas ja tulisipa siitä olevan verraton apu
tulevilla metästysretkillä.
Niin menivät Martin kesäkisat. Lajeissakin
oli menestystä, ja pienen kylän pojalle oli
monta uutta ihmeellistä asiaa. Tätäkin kokemusta viisaampana Martti suuntasi kohti
uusia savottoja.

Perttu Kemppanen

Tappauksen jälkeen Martti meni tulille istumaan ja haukkaamaan iltaevästä. Siihen
tuli muitakin kisaajia ja ilta sujui rattoisasti
rupattelemalla. Siinä iskettiin tarinaa entistä hurjemmista puista, mitä oli nurin pölläytelty ja kuka mitenkin monta jänistä oli
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HOLA MEOLILAISET!
Espanjan International Forestry Students’
Symposium viime elokuussa onnistui
loistavasti! Meolin jäsenistä mukana oli
Mia Aalto Lapin Ammattikorkeakoulusta.
Reissu alkoi Madridista, josta siirryttiin
rannikolle, jonka jälkeen Pohjois-Espanjaan vuoristoille. Kahteen viikkoon mahtui
kokoustamista, verkostoitumista, uusia
ihmisiä, espanjalaisia tapaksia ja sangriaa,
patikointia ja uintia. Kokouksissa käytiin
läpi edellisvuosi ja valittiin uusi hallitus
seuraavalle vuodelle.
Uusi hallitus löytyy IFSA:n nettisivuilta:
http://www.ifsa.net/main.php
Ensi vuonna IFSS on CANADASSA,
jonne SINULLA on mahdollisuus päästä!
Haku avautuu keväällä, joten seuraile
Meolin nettisivuja ja muuta tiedotusta! Jos
olet facebookissa, käy tsekkaamassa myös
IFSS2014-sivu.
Canada odottaa sinua!
Terkuin, Tytti Taivalkoski
Kansainvälisyysvastaava
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Mikä on IFSS?
IFSS:n on tapahtuma, joka
järjestetään joka kesä eri
metsäopiskelijajärjestöjen
toimesta.
Tapahtumassa tutustutaan
isäntämaan metsäsektoriin, kulttuuriin, järjestetään työpajoja, luodaan
kansainvälisiä kontakteja
ja pidetään Kansainvälisten metsäopiskelijoiden
järjestön vuosikokous.

www.metsakustannus.fi

Hyödynnä jäsenetusi!
Meolin jäsenenä saat 20% alennuksen Metsäkustannuksen kirjoista.
Meolin
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%

jäsenille

Tilaukset verkkokaupastamme www.metsakirjakauppa.fi
tai asiakaspalvelustamme puh. 09 315 49 840 s-posti: tilaukset@metsakustannus.fi
Toimituskulut ovat 7,50 euroa/lähetys. Alennuskoodi verkkokauppaan: Oppi_12
Olemme Facebookissa:
www.facebook.com/metsakustannus

metsakirjakauppa.fi
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