




3

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

METSÄSÄÄTIÖ-
MAKSU TARJOAA  
NUORILLE
MAHDOLLISUUDEN
INNOSTUA METSÄ-
ELINKEINOSTA.”
NIINA NUPPONEN
Metsäneuvoja

” METSASAATIO.FI



1/2017

sisällys

Hallitus:
Arttu Huhtanen 
pj, kopo TAMK
Jyrki Piiroinen 

vpj Karelia-AMK
Joonas Laaksonlaita 

pääsihteeri TAMK
Suvi Suurnäkki 

rahast.hoit., MEOL Fashion XAMK
Siiri Niinivirta 

päätoimittaja XAMK
Jenni Pintamo-Kenttälä 

STTK (vara) Lapin AMK
Antti Tukiainen 

webmaster, some, STTK Karelia-AMK
Risto Pasonen 

SMUL HAMK
Darja Salonen 

KV Lapin AMK

MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry
c/o METO - Metsäalan Asiantuntijat

Mikonkatu 8A, 00100 HELSINKI

Julkaisija: 
MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry

Päätoimittaja: 
Siiri Niinivirta

Toimitussihteeri, taitto: 
Juho Jokimies

konkelo@meol-ry.fi
Toimituskunta: 

MEOLin hallitus ja muut halukkaat
Toimituksen yhteystiedot: 

Siiri Niinivirta
siiri.niinivirta@edu.mamk.fi

Kannen valokuva: 
Juho Jokimies

KONKELO

M E O L
metsäalan opiskel i jat

Pääkirjoitus

Terveisiä Metosta

(Yhdistys)toiminnan aakkoset

Metsäkoulutus ry

Metsäpäivät 2017

Terkkuja Mikkelistä!

 4

 6

 8

11

12

14



5

Aktiivisuus ja keskustelua herättävät kom-
mentit huomataan. Asiat on uskallettava 
nostaa pöydälle ja on osattava keskustella 
vaikeistakin asioista. Oma toimintaympä-
ristömme on juuri sellainen, kuin teemme 
siitä. Valitus siitä, etteikö kukin voisi vai-
kuttaa omiin asioihinsa on näin ollen tur-
haa jupinaa. Käytännönläheisten metsä-
opiskelijoiden tulee myös ryhtyä tuumasta 
toimeen ja kertoa mielipiteensä.

Opiskelijan toimintaympäristö on laaja. 
Opiskelijakin on kuitenkin yksittäi-

nen henkilö osana jotakin yhteisöä. Sama 
henkilö voi olla samanaikaisesti perheenjä-
sen, opiskelijatoveri, osana opiskelijajärjes-
töä, urheiluseuraa ja vaikka metsästysseuraa. 
Kaikissa näissä on sama henkilö, mutta eri 
roolissa ja eri syistä. Kaikki nämä tuotta-
vat jotakin lisäarvoa jäsenilleen. Yhdistys-
toiminta ja yhteisöllisyys eivät kuitenkaan 
tällä hetkellä ole viimeistä huutoa eläes-
sämme samanaikaisesti virtuaalitodellisuu-
dessa erilaisten ilmiöiden, pikaviestimien 
ja juorusovellusten tarjotessa asioita, joita 
haluamme nähdä. Kuitenkin päivittäisen 
elämämme päätökset reaalimaailmassa teh-
dään jossain muualla kuin digitaalisessa ym-
päristössä. 

Koulutuksemme on sarja päätöksiä. Niiden 
perusteella päätetään, millaisia taitoja opis-
kelijalla tulee olla nyt ja tulevaisuudessa. 
MEOL on vahvasti ottanut kantaa viime 
vuoden aikana moniin opiskelijan arkeen 
vaikuttaviin seikkoihin sekä koulutuksen 

kehittämiseen, mm. hallitustyöskentelys-
sä, työryhmissä ja Vuoden Metsäopettajan 
palkitsemisella. Alkavana keväänä ovat tu-
lossa kunnallisvaalit, ja seuraavana vuon-
na maakuntavaalit. Metsäopiskelijakin voi 
vaikuttaa omaan ympäristöönsä antamalla 
äänensä vaaleissa, opiskelijajärjestössä, työ-
paikoilla ja urheiluseuroissa. Äänestämistä 
välinpitämättömyyden puolesta on myös 
äänestämättä jättäminen. Metsäalalla työs-
säkäyviltä kuulee useasti huolesta oman ja 
toisten työssäjaksamisen kanssa. Ongelmia 
on myös työyhteisöissä kovassa kilpailussa. 
Siihen ongelmatilanteeseen ei soisi opiske-
lijoidenkaan valmistuvan. Ongelmakohtia 
löytävät kaikki, mutta täytyy tarjota myös 
ratkaisuja, perustellusti.

Aktiivisuudella ja vaikuttamisella muute-
taan asioita ja omaa toimintaympäristöä. 
Vaikuttaminen alkaa opintojaksopalaut-
teesta ja mielipiteensä kertomisesta yhtei-
sössään. Vaikuttamista tulee tehdä kaikilla 
elämän osa-alueilla, kaikessa yhteisessä teke-
misessä. Tämä koskettaa työtä ja vapaa-ajan 
harrastuksia sekä näiden ympärillä tapah-
tuvaa toimintaympäristön ja oman elin-
ympäristön parantamista. Opiskeluaikana 
kannattaakin jo alusta alkaen olla mukana 
aktiivisesti ainejärjestöissä, opiskelijajär-
jestöissä sekä seurata politiikkaa ainakin 
jollakin tasolla. Aktiivisuus ei kuitenkaan 
tarkoita välttämättä itse esillä olemista ja 
puhumista suurelle yleisölle, jo mukana-
ololla on vaikutusta.

Sanoista tekoihin, metsäopiskelija!
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pääkirjoitus

Kevätlukukausi on tämän jutun ilmestyessä 
käynnissä ja harjoitteluhaku on ollut käyn-
nissä jo toista kuukautta. Haku MEOLin 
hallitukseen aktiivisille tekijöille on avoinna 
ja MEOLin hallitus valitaan vuosikokouk-
sessa Talvikisoissa Mikkelissä. Kesäharjoit-
teluihin kehotan opiskelijoita tekemään 
harjoittelun kunnollisella palkalla, mutta 
olemaan myös palkkansa arvoinen. Palkal-
linen harjoittelu on kokemus harjoitteli-
jalle ja työnantajalle, molemmat oppivat 
toisiltaan jotakin. Palkallinen harjoittelu 
on myös opiskelijan omaa vaikuttamista, 
kun opiskelija vaatii työnantajalta korvaus-
ta, jotta hän voi myös omalla panoksellaan 
katsoa uusin silmin työnantajan toimintaa 
ja mahdollisesti samalla kehittää sitä itsensä 
kehittämisen kanssa.

On helppoa tulla toimeen, kun asiat ovat 
miten haluamme niiden olevan. Miten tu-
lemme toimeen, kun asiat ovat eri tavalla 
kuin haluaisimme niiden olevan? Mitä olet 
valmis tekemään, jotta asiat ovat miten ha-
luat niiden olevan?

Arttu Huhtanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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MEOL oli hallituksensa voimin mu-
kana Metsäpäivillä Helsingin Mes-

sukeskuksessa. Päivän aikana kuultiin 
paljon metsien tärkeydestä niin Suomelle 
kuin suomalaisillekin. Samalla MEOL 
aloitti uuden kannustinmuodon metsä-
alan opetuksen parantamiseksi myöntä-
mällä Vuoden metsäopettaja -palkinnon 
Lapin ammattikorkeakoulun lehtorille 
Liisa Kuutille. 

Positiivista menoa ja katse tulevaisuudessa

Heti tapahtuman avauspuheenvuorosta 
lähtien päivän vire oli hyvin positiivinen 
ja eteenpäin katsova. Etenkin ministeri 

Lindströmin puhe antoi tukea käsitykselle 
siitä, että metsäala, jos mikä, on etunenässä 
nostamassa Suomen taloutta uusilla inves-
toinneillaan. Perinteisellä alalla puhaltavat 
uudet tuulet ja alan opiskelijoina meillä on 
mahdollisuus päästä mukaan tähän kehi-
tykseen.

Vanhempi kaarti aktivoitava metsänhoi-
totöihin ja nuorempia opastettava 

Lounaan jälkeen vuorossa olleissa seminaa-
reissa kuultiin muun muassa metsänomis-
tajapuolen mielipiteitä nykyisistä metsän-
hoitosuosituksista ja metsien hoidosta. 
Yleisenä käsityksenä tuntui etenkin luon-

Metsäpäivät 2017 

opiskelijan silmin
Joonas Laaksonlaita

Liisa Kuutti julkistettiin Vuoden metsäopettajaksi Metsäpäivillä
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nonhoidosta puhuttaessa olevan, että oma 
metsä voidaan pitää tasaisen siistinä, koska 
naapuri ei kuitenkaan tee omalle metsäl-
leen mitään. Keskiöön nousikin keskustelu 
nuorten metsänomistajien opastamisen tär-
keydestä ja toisaalta vanhan kaartin aktivoi-
misesta metsänhoitotöihin. Etenkin uusien 
investointien ja kasvavien puun käyttömää-
rien valossa nämä asiat tulevat entistä tärke-
ämpään rooliin.

Vuoden metsäopettaja 2016 

Illalla tulikin järjestömme kannalta tärkeim-
män osion vuoro, kun puheenjohtajamme 
Arttu Huhtanen julisti perusteluineen en-
simmäisen Vuoden metsäopettajan. Tämä 
sopi mainiosti jatkoksi Työtehoseuran Eila 
Lautasen puheenvuorolle, jossa hän kertoi 
metsäalan ammattikorkeakouluopetuksen 
tasosta ja opetuksen mittareista. Nyt myös 
opiskelijat saivat otettua julkisesti kantaa 
opetuksensa laatuun, vieläpä positiivisella 
vireellä. 



9

(Yhdistys)toiminnan 
    aakkoset

Siiri Niinivirta

Nämä aakkoset kertovat sinulle yhdistys-
toiminnasta ja antavat vinkkejä toimin-
taan. Suurin osa pätee myös arkipäivän 
elämässä ja ovat myös työelämään sovel-
lettavia.

A niin kuin anteeksi. Kukaan ei ole täy-
dellinen, me kaikki teemme virheitä. 

Anna anteeksi muille, sekä itsellesi. Muista 
myös pyytää anteeksi, kun siihen on aihetta.

B niin kuin baari. Baarissa on hyvä turista 
niin yhdistystoiminnasta kuin elämästä 

yleensä. Suosittelen kokeilemaan, monta 
ongelmaa on ratkottu pelkästään puhumal-
la!

C niin kuin hmm, täähän onkin vaikea. 
Lainataan vähän kieltä muualta, ja sa-

notaan ”coffee”. Sitä nimittäin kuluu paljon 
ja kaikkialla sitä tarjotaan.

D niin kuin datiivi. Datiivi on suomen 
kielen sijamuoto, joka osoittaa kenelle 

tai mille jokin tehdään tai osoitetaan. Näitä 
hommia ei tehdä itseään varten. Kohderyh-
mä ja sen tarpeet on hyvä tuntea hyvin, hel-
pottaa toimintaa. Pätee myös työelämässä.

E niin kuin ei. Kaikkeen ei tarvitse suos-
tua. Etenkin, jos sinulla on tapana haa-

lia itsellesi kaiken maailman hommia, on 
vain hienoa, jos sanotkin joskus ”ei”. Tätä ei 
kuitenkaan jatkuvasti voi hokea, muuten ei 
tapahdu mitään...

F niin kuin f**k. Välillä v****taa, se on 
ihan normaalia, kun asiat eivät suju niin 

kuin toivoisit tai kuin niiden kuuluisi su-
juvan. Tällöin mieti, mistä v*****s johtuu, 
mieti miten voisit muuttaa tilanteen ja toi-
mi sen muuttamiseksi.

G niin kuin grand old man. Vanhoilta 
tekijöiltä kannattaa pyytää vinkkejä 

toimintaan. Muutenkin avun pyytäminen 
on enemmän kuin suotavaa. Jos vähänkään 
tuntuu siltä, että tarvitset apua, pyydä sitä.

H niin kuin hallitus. Yhdistystoimin-
nan aitiopaikka, jossa asioihin oikeas-

ti pääsee vaikuttamaan. Muistathan, että 
MEOLin hallitukseen haku on käynnissä 
parhaimmillaan. Hae mukaan!

I niin kuin innostuneisuus. Innostu itse, 
innosta myös muita. Tekeminen on huo-

mattavasti mielekkäämpää, jos intoa riittää.

J niin kuin joku. ”Joku tekee”, ”kuha joku 
hoitaa”. Hommat eivät hoidu, jollei niitä 

kukaan tee. Ole itse mieluummin se ”joku” 
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tai pyydä/nimeä selkeästi tietty henkilö hoi-
tamaan homma.

K niin kuin kiitos. Muista kiittää, sitä on 
vaikea tehdä liikaa. Tämä antaa teki-

jöille hyvän mielen ja lisää puhtia jatkaa. 

L niin kuin luottamus. Luota itseesi, sii-
hen, että voit tehdä asioita, jotka äkki-

seltään tuntuvat liian suurilta tai vaikeilta. 
Luota myös toisiin, siihen, että he tekevät 
lupaamansa asiat.

M niin kuin motiivi. Jokaisella yhdis-
tystoiminnassa mukana olevalla tulisi 

olla oma motiivi, sillä se innostaa tekemään 
ja selkeyttää omaa toimintaa.

N niin kuin nauttia. Kaikki hommat ei-
vät sovi kaikille. Jos yhdistystoiminta 

ei anna mitään sinulle takaisin, mieti voi-
sitko tehdä jotain muuta tai onko homma 
ylipäätänsä sinun juttusi.

O niin kuin osaaminen. Tätä kertyy 
aivan järkyttävät määrät yhdistys-

toiminnasta. Myös työnantajat arvostavat 
osaamista ja aktiivisuutta.

P niin kuin palaute. Palaute on äärimmäi-
sen tärkeää, muista kerätä ja antaa sitä. 

Ilman palautetta toimintaa ei voida kehit-
tää. Anna myös rakentavaa palautetta: voi 
tuntua kurjalta nostaa huonommin men-
neet asiat pöydälle, mutta usein palautteen 
antaja arvostaa myös kritiikkiä, etenkin, jos 
se on rakentavaa.

Q niin kuin quo vadis? Eli ”minne me-
net?”. Välillä on hyvä luoda katse tu-

levaisuuteen ja miettiä millaista toivoisi toi-
minnan olevan jatkossa.

R niin kuin rehellisyys. Tätä ei tarvitse 
edes avata, sillä ”rehellisyys maan perii”.

S niin kuin sitoutuneisuus. Sitoudu siihen 
mitä olet ryhtymässä tekemään, oli se 

mitä tahansa. 

T niin kuin tavoite. Toiminnalla on hyvä 
olla tavoitteet, muuten ei tiedä mitä 

kohti pitäisi kulkea, oltaisiin siis hukassa. 
Omatkin tavoitteet toimintaa kohtaan ovat 
silkkaa plussaa.

U niin kuin usko. Usko siihen mitä teet 
ja siihen mitä porukalla voitte tavoit-

taa.

V niin kuin vastarannan kiiski. Välillä 
pitää muistaa kyseenalaistaa omaa sekä 

muiden toimintaa. Älä pelkää sanoa omaa 
mielipidettäsi ääneen. On vain hyvä, jos ky-
symysten ja kyseenalaistamisen avulla asiaa 
pohditaan syvemmin.

W niin kuin öööh, lainataan taas vähän 
kieltä, tällä kertaa saksaa, ja sanotaan 

”Wagen” eli auto. Välillä yhdistystoiminta 
vaatii reissaamista, toisaalta joku viisas taisi 
joskus sanoa: ”Tärkeintä ei ole päämäärä, 
vaan matka.”

X niin kuin xylitol. Auttaa pitämään 
edustushommissa tarvittavan hymysi 

kunnossa. Muista kuitenkin, että liiallisella 
käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia.

Y niin kuin ystävyys. Ystävien saamiselta 
on vaikea välttyä yhdistystoiminnassa. 

Jo tämänkin vuoksi kannattaa lähteä mu-
kaan. Etenkin metsäalalla suhteet muihin 
alalla työskenteleviin on tärkeitä, hyvä tilai-
suus on luoda niitä esim. Kesä -ja Talviki-
soissa tai MEOLin hallituksessa.
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Z niin kuin… Zorro! Ole oman elämäsi 
Zorro! Zorro taisteli valtiovaltaa vas-

taan, yhdistystoiminta avaa sinulle oven 
taistella jonkin puolesta. Tai no, ehkä oikea 
verbi olisi toimia, eikä taistella. MEOL esi-
merkiksi antaa mahdollisuuden toimia met-
säalan opiskelijoiden eduksi.

Å niin kuin hmmm, öööö, äääh, välillä 
pää lyö tyhjää, mutta sekään ei ole vaa-

rallista. Yhdistystoimintaa tehdään porukal-
la. Ei siis haittaa, vaikket juuri sinä ottaisit-
kaan osaa kaikkeen tai sinulla ei olisikaan 
sanottavaa johonkin asiaan.

Ä niin kuin ääni. Tätä riittää yhdistys-
toiminnassa. Yhdistystoiminta antaa 

sinulle mahdollisuuden saada oman äänesi 
kuuluviin, mutta tärkeää on saada myös yh-
distyksen ääni kuuluvaksi.

Ö niin kuin öitä. Muista nukkua riittä-
västi. Ilman riittävää unta, ravintoa ja 

muita fysiologisia tarpeita mikään muukaan 
ei toimi. Muista siis nukkua ja syödä kun-
nolla!

Kirjoittaja on ollut kaksi kautta MEOLin hal-
lituksessa Konkelon päätoimittajana ja on ak-
tiivinen partiolainen.
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Metsäalan toimijat yhdistivät voiman-
sa toukokuussa 2016, jolloin perus-

tettiin uusi yhdistys  - Metsäkoulutus ry. 
Yhdistys kokoaa koko metsäalan eri kou-
lutusasteet, sillä mukana on molemmat 
metsäalan opetusta tarjoavat yliopistot, am-
mattikorkeakoulusektori sekä toisen asteen 
koulutuksen järjestäjät. Lisäksi mukana on 
laaja 17 tahon sidosryhmien ja työelämän 
edustajien verkosto.

Entistä tiiviimpää yhteistyötä metsäalan 
toimijoiden kesken

Metsäkoulutus ry:n tavoitteena on saada 
metsäalan koulutuksen parissa olevat toimi-
jat entistä tiiviimpään yhteistyöhön aikana, 
jolloin koulutussektorin käytössä on yhä 
niukkenevat rahalliset resurssit. Yhdistys 
koordinoi metsäalan hankkeita, markkinoi 
metsäalaa ja toimii verkostoissa. Tavoitteena 
on päällekäisen toiminnan välttäminen ja 
tavoitteellinen yhteistyö metsäalan koulu-
tuksen laadun ja tehokkuuden kehittämi-
seksi.

Käytännön järjestelyjä ja toiminnan 
käynnistelyä

Yhdistyksen ensimmäinen puoli vuotta on 
kulunut käytännön järjestelyissä ja toimin-
nan käynnistämisessä. Metsäkoulutus ry:lle 
on rekrytoitu syksyn aikana toiminnanjoh-
taja Ville Manner. Hän siirtyy Metsäkou-
lutus ry:n vetäjäksi Suomen Koneyrittäjistä 
ja aloittaa työnsä vuoden 2017 alussa. Met-
säkoulutus ry:n toiminnanjohtajan työpiste 

on luontevasti Suomen Metsäyhdistyksen 
tiloissa. Tämä helpottaa alan markkinointi-
yhteistyötä - molemmat yhdistykset täyden-
tävät ja vahvistavat omalta osaltaan metsä-
alan vetovoiman edistämistä.

Yhdistyksellä on takanaan vahva taustatuki 
Suomen Metsämiesten säätiö, joka rahoittaa 
Metsäkoulutus ry:n hakemia koulutushank-
keita. Vain harvalla alalla on tällaista voi-
mavaraa taustanaan, kun koulutussektorilta 
on säästetty ja tullaan edelleen leikkaamaan 
huomattavia summia rahaa.

Näin ollen Metsäkoulutus ry:n toimin-
ta rakentuu hankkeiden koordinointiin, 
toimijoiden yhteen saattamiseen ja yhtei-
seen tekemiseen metsäalan koulutuksen 
parhaaksi. Yhdistyksen keskiössä onkin 
metsäalan koulutuksen järjestäjät ja luon-
nollisesti heidän kauttaan alan opiskelijat.

Opiskelijajärjestöjen edustajana 
MEOLin puheenjohtaja

Jo alkumetreillä Metsäkoulutus ry:n toi-
mintaan on tullut aktiivisesti mukaan myös 
metsäalan opiskelijajärjestöt. Hallituksessa 
heitä edustaa MEOLin puheenjohtaja Arttu 
Huhtanen. On ollut ilahduttavaa huomata, 
että opiskelijoiden edustaja on erittäin ak-
tiivinen, kantaa ottava ja aloitteita tekevä 
toimija. Näin varmistetaan, että yhdistys on 
ajanhermoilla ja kuuntelee herkällä korval-
la opiskelijoiden palautetta koko metsäalan 
opetuksen tilasta.

Metsäkoulutus ry  
   - askeleet kohti laadukasta metsäopetusta

Teksti Hallituksen pj koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MMT, KM
Kuva Juho Jokimies
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OPPIA IKÄ KAIKKI
Opiskelin joskus esihistoriallisena aikana 

Evolla… ja valmistuin metsätalousin-
sinööriksi. Koulun jälkeen pääsin töihin tai-
mitarhalle. Ja mitä sitten tapahtuikaan? Alkoi 
heti uusien töiden opettelu: taimien myyntiä, 

alennusten hinnoittelua, taimitutkimus-
ta...

Eli kun valmistumme kou-
lusta – emme olekaan val-

miita! Lohduttavaa – ei-
kös olekin?

Päätä petäjään

Sitten luin itseni 
töiden ohella tra-
denomiksi. Se ei 
ollutkaan ihan 
helppo juttu. 
Päivätyön ohessa 
opiskelijalla kun 
on varsin vähän 

aikaa. Vaihdoin sil-
loin myös työpaik-

kaa – vieläpä aivan 
toiselle paikkakunnalle. 

Yhtälö ei ollut helpoim-
masta päästä, mutta val-

mistuin!

Niin, ja töiden ohessa opiskelin eko-
nomiaa puoli vuotta Ruotsissa Halm-

stadin yliopistossa… Se oli monipuolinen 
opintomatka, jota muistelen hymyllä vieläkin. 
Suosittelen kaikille lämpimästi vaihto-opiske-
luun lähtemistä!

Kuvat Tiina Eklund



terveisiä metosta

Opiskelu on mielenkiintoista!

Ja opiskelen jälleen… mihinkäs koira 
karvoistaan pääsisi? Tällä kertaa YAMK-
tutkintoa TAMK:ssa. Aikomukseni on 
valmistua lähitulevaisuudessa AMK-mais-
teriksi opinnoista, jotka yhdistävät metsää 
ja taloutta. Mielenkiintoista!
Vapaavalintaisia opintoja olen ottanut Tu-
run kauppakorkeakoulun avoimesta yli-
opistosta: ”henkilöstöjohtaminen”. Äärim-
mäisen mielenkiintoista!

Eikä opiskelu aina vaadi tutkintoa. Elä-
mänkoulussa olen opiskellut mm. met-
sästyskoiran kouluttamista, sekä mehiläis-
tarhausta jo parin vuoden ajan. Ja aivan 
äskettäin eksyin laboratorio-kurssille tutki-
maan mehiläisten tauteja…

Älä siis huoli – ei meistä tule koskaan val-
miita. Aina löytyy uutta opittavaa. Ja sehän 
juuri on elämän suola!

Hyvää kevättalvea ja opiskeluintoa!

Terveisin, 
Tiina Eklund
opiskelijavastaava, METO – Metsäalan 
Asiantuntijat ry/ LUVA – Luonnonvarat ry
p. 040 76 101 75 ja tiina.eklund@luva.fi

Karkeakarvainen saksanseisojamme Giggi 
(Tanskasta) on ihan kyllästynyt mehiläiskirjoihin. 

Hän onkin jo täysin oppinut metsästyskoira.
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Valmistautumista muutokseen. Verkko-
kursseja ja vähemmän kontaktiopetusta. 
Unohtamatta opetuksen laatua ja opiske-
lijalle annettavaa tukea. Sitä kuuluu Mik-
keliin. 

Syksyllä kouluun tullessa opiskelijoita 
odottivat uuden karheat valkoiset Volks-

wagenin leasing-autot, joilla kuljettiin syksy 
maastoissa. Huvittuneisuutta ja vitsailua uu-
sista autoista metsätalouden käytössä kuului 
pitkin syksyä vanhempien opiskelijoiden 
joukossa. Eihän meille pihkapöksyille aikai-
semmin ole voinut hyviä autoja antaa.. ;)

Niukkentuneet resurssit eivät onneksi vai-
kuta opetuksen laatuun

Opetuksessa uudet verkkokurssimahdol-
lisuudet toivat vaihtelua perinteiseen ope-
tukseen. Myös perinteisesti toteutetuista 
opintojaksoista oli lähiopetustunteja vähen-
netty, mikä tarkoitti opiskelijoille enem-
män itsenäistä työskentelyä. Mutta onneksi 
opetuksen laatu ei ole juurikaan kärsinyt 
muutosten takia. Suuresta työtaakastaan 
huolimatta opettajat ovat onnistuneet säilyt-
tämään kurssien tason samana.  

Ikävä uutinen syyskuussa oli, kun Xamk 

ilmoitti yt-neuvotteluista. Onneksi henki-
löstön vähennykset eivät koskeneet metsä-
talouden laitosta. Mutta säästötavoitteista 
johtuen metsäpuolellakaan ei voitu jatkaa 
määräaikaisten opettajien sopimuksia. Opis-
kelijat muistivat laitoksen pikkujouluissa 
pois jäävää opettajaa ja kiittivät kuluneesta 
syksystä.

Mikä ihmeen Xamk? 

Vuoden 2017 alusta Kaakkois-Suomen am-
mattikorkeakoulu Xamk aloitti toimintansa 
Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdisty-
essä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
kanssa. Ja kyllä, se kirjoitetaan X:llä. Xamk 
on Suomen viidenneksi suurin ammatti-
korkeakoulu, joka toimii pääasiassa neljällä 
kampuksella: Kotkassa, Kouvolassa, Mik-
kelissä ja Savonlinnassa. Metsäopetus säilyy 
Mikkelissä. Xamkissa tulee olemaan 9 000 
opiskelijaa, mikä tekee metsätalouden opis-
kelijoista vielä entistä pienemmän joukon 
kokonaisuudessa. Uusi organisaatio näkyy 
ainakin opiskelijahaalareissa uutena koulun 
logona.

Tällaista tällä kertaa. Toivottavasti näemme 
Sinut helmikuussa pidettävissä Mikkelin 
Talvikisoissa! Tervetuloa!

Teksti Suvi Suurnäkki 
Kuvat Xamk ja Juho Jokimies
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Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki Facebookissa. 

Kisojen teemana on 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 

Suomi – Finland PRKL! 
Tule mukaan ja ota kaverisikin mukaan! 

Ole nopea, ilmoittautuminen päättyy 31.1. 

Nähdään Mikkelissä! 
 


