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No morjens kaikille!

puheenjohtajan
palsta

Aivan aluksi ennen kuin unohdan, kiitos kaikille kesäkisoihin
osallistuneille. Kisat sujuivat erittäin hyvin ja metsäalanopiskelijoita oli taas sankoin joukoin mukana. Hienoa oli myös nähdä, että
Metsäopetuksen kesä SM-metsätaitoilu kiinnosti opiskelijoita ja
kilpailun taso ylsi korkealle. Seuraavalla kerralla kisaillaankin
sitten Rovaniemellä talvikisojen merkeissä.
Talvikisojen yhteydessä valitaan myös uusi hallitus MEOL – Metsäalan Opiskelijoille. Ehdolle asettuminen alkaa 19.1.2010, joten
kaikki innokkaat ja akt iiv iset opiskelijat mukaan ehdolle! Ehdolle
asettuneiden tulee olla jäseniä, mutta tästä kuulette lisää ensivuoden puolella.
Ennen kesäkisoja on tapahtunut suuria muutoksia meitä koskevissa asioissa. Suurimpana näistä on Kotkan metsätalouden koulutusohjelman lopettaminen. Tänä syksynä
alko i viimeinen vuosikurssi, joka saa metsätalousinsinöörikoulutuksen kyseisessä
koulussa. Tämä on mielestäni kuitenkin hyvä asia, koska metsätalousinsinöörejä on
koulutettu jo usean vuoden ajan liikaa työmarkkinoihin nähden.
Viime kesänä yhdessä Juho-Matti Rossin kanssa osallistuimme IFSS – International
Forestry Students Symposiumiin Indonesiassa. Sy mposiumissa päätettiin vuoden
2011 IFSS:n järjestäjämaasta. Paikasta kisasivat Suomi ja Saksa. Äänestyksen jälkeen
MEOL sai yhdessä Helsingin ja Joensuun metsäylioppilaiden kanssa tapahtuman Suomeen. M EOL:n osuutena on järjestää kaksiviikkoisesta tapahtumasta neljä viimeistä
päivää Lap issa. Paikalle saapuu metsäalan opiskelijoita y mpäri maailmaa, aina Australiasta ja Kanadasta asti. Tästäkin tapahtumasta MEOL tulee t iedottamaan aktiiv isesti internetsivujen ja t ietenkin Konkelon kautta.
Näin se aika rientää ja on pakko todeta, että tämä on minun viimeinen kirjoitukseni
Konkelossa puheenjohtajan roolissa. Ensivuoden puolella minun pitäisi valmistua ja
tämän johdosta MEOL-ura tyssää siihen. Vähän yli kolmevuotisen mat kan aikana on
ollut niin hyviä, että rankemp iakin reissuja, joita kuitenkin muistelen lämmö llä. Vo inkin todeta, että päivääkään en kadu hallitu ksessa mukana oloa ja kannustankin kaikkia
innokkaita ja muutoshaluisia metsäopiskelijoita hakemaan hallitukseen!
Hyvää Joulua ja nähdään talvikisoissa!

Risto-Matti Rosvall
puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

3

terveisiä metosta

OOKKONA MEITIN KAA?
Kesäkisoja muistelee vielä hymy huulilla. Ja kun katselee Meton kotisivuilta kesäkisakuvia, voi palauttaa vielä paremmin nuo hetket mieleen.
Lämmöllä muistelen Tuomarniemen köydenvetoporukkaa. Heillä oli pilkettä silmäkulm assa ja hyvä henki. Ja entä ne kannustusjoukot?!! Ilman sit ä huutoa, lipun
ja muiden tykötarpeiden heilutusta olisi voittoa tuskin tullut!… Tai ainakin tunnelmast a olisi puuttunut puolet ;)
Mikä tekee elämisest ä erityisen kivaa? Sanoisin muutam an kymmenen vuoden
kokemuksella, että mukavat ihmiset. Sellaiset kaverit, kenen seurassa viihtyy,
vaihtaa sitten aatoksia tai harrastaa jot ain yhde ssä. Ystävät , kaverit, tutut…tai
vaikka hyvä köydenvetoporukka – elämän suola.
Tässä metsäopiskelijoiden porukassa on kivaa. Eikä kiva lopu koulun päättymiseen: Meton alueyhdistyksissä (15) on mahdollisuus tavata tuttuja ja nauttia hyvästä seur ast a. Mitä useam pi lähtee mukaan toimintaan, sitä hauskempaa meillä
on yhde ssä jat kossakin! Ookkona meitin kaa?
Lam a iski Suomeen, mutta älä huoli - metsät alousinsinöörillä menee edelleen
hyvin: Metolaisten työttömyys ei ole noussut, mutta yhä useampi jäsen työllistyy
muualle kuin metsäalalle. Mti:jä toimii kiinteistö-, pankki-, tiedotusalalla ja monessa muussa. Koulutuksemme on siis monipuolinen, mikä on hieno juttu!
Porukassa on voimaa – ja kivaa. Pidetään kaverista huolta näinä harmaina talvipäivinä ja t alouden tylsinä aikoina. Tuetaan tarvittae ssa ja piristetään päivää.
Heitänkin haasteen ilmaan – tee hyvä mieli kaverillesi!
Hyvää t alvea Sinulle!
Tv.

Tiina Eklund
Yhteyspäällikkö
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
p. 040 -76 101 75
tiina.eklund@meto-ry.fi
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Mit ä
MEOL:ssa tapahtuu?
www.meol -ry.fi
Check it out!

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n
ja STTKSTTK Opiskelijoide n
www.tyoelamaan.fi
internet sivusto
avattu

Rovaniemen T alvikisat
1818- 21.3.2010

Avoimia työpaikkoja, jäsenedut, jne.
www.metowww.meto -ry.fi

SMUL – Suomen Metsäurheiluliiton SMSM-T alvikis at Salon
seudulla 26.26. -27.2.2010
www.mm.helsinki.fi/
hyytiala/s mul

MEOL myös Facebookissa! Löydät haulla
MEOL – Metsäalan
Opiskelijat ry.
Liity ny ih meessä!

Ilmoituksia Konke loon? info@me olol-ry.fi
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HAAPA KYSELY
Juho-Matti Rossi ja Hanna Laine

Harjoittelupalkkauskysely toteutettiin
lokakuun ja marraskuun välisenä aikana 2009. Seitsemäst ä koulust a kyselyyn vastasi 167 henkilöä, heistä 85
prosenttia oli harjoittelussa. Suurin
osa vastaajist a oli 21–23 vuotta ja miehiä oli prosentuaalise sti suurempi
määrä, 109, kun taas naisia vast anneista oli 58. Suurin osa oli puhtaasti metsätaloude n opiskelijoit a, 93% ja metsä
ja puutalouden m arkkinoinnista vastaajia oli 7%.

Harjoittelupaikan haku
Vastanneista 151 eli siis suurin osa, haki
harjoittelupaikkaa t änä vuonna. 71%
aloitti paikan haun 3-5kk:t a ennen harjoittelun alkua ja 21% 6-12kk:t a aiemmin. Moni hakijoista haki ke skim äär äisesti 3,74 harjoittelupaikkaan. 39. vastannutta yhteen harjoittelu paikkaan
ja 41 vast annutta kahteen tai kolmeen
harjoittelu paikkaan. Vastanneista suurin osa ei käynyt haastattelussa ja hakemuksissa suosituimmat t avat olivat
nettihakemus, puhelimella ja sähköpostilla yhteydenottaminen.

Vastauksia yhteensä 167.
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Palkat työnantajittain

Uutena kysymyksenä muiden joukossa oli, onko mahdollisuus suorittaa harjoittelu syksyllä tai talvella? 109 vast aajaa oli sitä mieltä
että eivät ole valmiita suorittamaan harjoittelua syksyllä tai talvella. 31 vast aajaa oli valmiita suorittamaan harjoittelua syksyllä t ai
talvella.
Työsopimus ja palkkaus
Kirjallisen työsopimus laati 89%
vastanneista eli 117 henkilöä
132:st a. Palkkaa maksettiin keskimäärin n. 1400€/kk, joukossa oli

toki useita palkattoman harjoittelun tehnyttä. Mutt a 97/132 (73%)
vastaajista oli tyytyväisiä palkkaukseen. Kilometrikorvauksia oli
maksettu monelle ja hyvin, yleensä 0,45€/km. Harva vastaajista oli
saanut päivär ahaa. Hiem an yli
puolet (68/128) eivät saaneet pekkaspäiviä, rahana pekkasia olivat
saaneet 14% vastaajista ja vapaina
21%. Lom akorvaukset oli yleensä
saatu rahana t ai vapaana.

Työnantajat | vastanneita 127 /167
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Teksti Heikki Hujo Kuvat Jaakko Puputti
Juho Jokimies
Aapo Latvajärvi

Evolla kisailtiin perinteiset kesäkisat
1-3.10.- 09. Kisat järje sti Evon metsäpojat ry. Kisapäällikkönä toimi
MEOL:n puheenjohtaja Risto-Matti
Rosvall. Tapahtumaan osallistui yli
200 opiskelijaa joten toimintaa piisasi. Tapahtum assa oli osallistujia kaikista kahdeksasta mti-opetust a antavasta koulusta.

sarja) 88 henke ä joka on uusi ennätys määr ä. Kisaajia oli kuude sta eri
AMK koulust a, molemmist a yliopistoista ja t oiselta asteelta. Opettajia
oli myös mukana kisaam assa, mutta
vain jokunen - mukaan m ahtuisi kyllä enemmänkin.

Metsätait oilu tulosten laskennan
aikana kisailtiin myös perinteisissä
Torstai-iltana opiskelijat saapuivat
kesäkisalajeissa jot ka Evolla olivat
Evon rauhaisaan opiskelija miljööjalkapallo, köydenveto, mölkky ja
hön ja m ajoittuivat opist on luokkati- frisbeegolf.
loihin. Majoittautumisen jälkeen osa
porukast a suuntasi saunom aan ja
Kilpailuissa piisasi tunnelmaa ja vaikosa jäi vaihtam aan kuulumisia opis- ka pimeyskin meinasi tulla viimeiskelutovereiden kanssa. Toisilla sau- ten mölkky heittojen aikana, niin se
noen ja jutellen valmistautuminen
ei häirinnyt tarkkoja ja harjoiteltuja
saattoi kest ää aamuun asti, mutta
heittoja.
kuitenkin niin hyvin että metsäope tuksen mest aruuskilpailuihin lähti
aamulla yhteensä (taito ja yleinen
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Kilpailuiden jälkeen oli t aasen
aika rauhoittua ja käydä siistiytymässä illan viettoa varten. Illan
koittaessa opiskelijat lähtivät
suurella joukolla Lammin Hoviin
jossa tarjolla oli kuum aa menoa
josta osaksi vast asi Forget the
Name- bändi, basistinaan Konke loakin taittava Juho Jokimies.
Hyvän keikka illan loputtua opiskelijat suuntasivat takaisin Evolle lepääm ään ja kertaamaan illan
tapahtumia.
Lauantaipäivällä virkeinä ja vähemmän virkeinä jaettiin palkinnot kesäkisalajeist a onnistuneista kesäkisalajeista. Onne a vielä
voittajajoukkueille!

Lopulta koitti taas aika jolloin
hyvät ystävät jouduttiin hyvästelemään hetkellisesti ja bussit
suuntaamaan takaisin omia koteja kohti.
Kiitokset osallistujille sekä järjestäjille.
Nähdään Rovaniemellä.

Toisilla saunoen ja
jutellen valmistautuminen saattoi kestää aamuun asti.

Rovaniemeläiset juhlivat voittoaan
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Teksti Janne-Perttu Rantonen
Kuvat Simo-Pekka Suikkanen

Tällä kertaa suuntaamme nokan kohti
pohjoista ja tarkastelemme mistä niitä
lapin metsätalousinsinöörejä oikein sikiää. Keskellä vaarojen, joen kupeessa,
joulupukin naapurissa sijaitsee RAMK,
Rovaniemen ammattikorkeakoulu.
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RAMK eli tuttavallisemmin Rovaniemen ammattikorke akoulu, on Euroopan pohjoisin 3. asteen oppilaitos. Rovaniemen amm attikorke akoulun Rantavitikan kampus sijaitsee pelipaikoilla n. 1 5 min kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Kampusta kiertävät metsätalousinsinöörit elävät sulassa sovussa
usean eri koulutusalan kanssa.
Mti-opiskelijat ovat suhteellisen
tuore näky Rovaniemen kaupunkimijöössä, vaikka täällä on koulutettu itsepäisiä ja ammattitaitoisia metsäosaajia jo vuosikymmeniä. Vielä
muutama vuosi sitten koulutus järjestettiin Rovaniemen maalaiskunnassa, legendaarise ssa Hirvaan metsäopist ossa, n. 20 km Rollon keskustasta. Nykyisin suurin osa maast okursseista suoritetaan näillä seuduilla. Hyvä niin, sillä Hirvaan opetusmetsä tarjoaa opiskelijoille erittäin
kattavan temmellyskentän pohjoista metsä- ja suomaata.
Perusopintojen lisäksi koulutukse ssa painotetaan eritysesti pohjoista
ulottuvuutta. Perehdymme porot alouteen ja pohdimme kuinka se vaikuttaa Lapin metsät alouteen. Lisäksi otamme huomioon tunturialueen
met sänhoidon. Pohjois-S uomen
metsä- ja suotyypitys on itsessään
oma lukunsa.
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Nämä kinkerit järjestetään 18.-21.3.2010
Huomaa, että kisojen
kestoon on liitetty
Lapinlisä!

Rovaniemellä opiskelu ei ole ainoastaan pohtimista ja pänttäämistä. Tuhruinen haalari ja pahkakuksa kuuluu
jokaisen itse äänkunnioittavan RAMK
opiskelijan vakio varustukseen.
Rovaniemen opiskelijajärjest öt ke ksivät vähän väliä jot ain juhlimisen aihetta. Janoisille opiskelijoille kyllä
riittää tekemistä. Rovaniemen kovim mat bileet lienee kuitenkin Talvikisat
2010. Nämä kinkerit järjestetään Rovaniemen Metsäpoikien ja MEOLin
toimesta viikolla 11. 18.-21.3.2010
Huomaa että kisoje n kestoon on liitetty Lapinlisä!
Kisoissa t aistellaan perinteisten lajien
lisäksi pohjoisten lajien mestaruudesta. Mithä ne mittelöt oikee meinaa?
Tule ihimeessä ott amaan selevää!
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Metsarekry 2009
& Metsamessut
..

Teksti Eero Syrjä Kuvat Risto-Matti Rosvall
Juho Jokimies
Meto Häme-Uusim aa isännöi jälleen
kerran MetsäRe kry- tapahtum aa Helsingin messuke skukse ssa. Paikalle oli
järjestetty kuljetus Tampereelta, Evolt a
ja Kotkasta. Olipa paikalla myös T ammisaaren edust ajiakin.
Leena Juurikkala-Ketola avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Juurikkala-Ketola kertoi myös miksi tällainen tilaisuus järjestetään. T arkoitus on
saada työntekijät ja – antajat samaan
tilaan ja ke skustelemaan työnteost a ja

mahdollisista työpaikoista.
Stora Enson Esa Ojala ant oi lyhyen katsauksen Stor a Enson tilanteesta ja kertoi siitä, millaisena hän näkee tulevaisuuden työntekijän. Tulevaisuuden
metsäamm attilaisen. Esa Ojalan mielestä tulevaisuuden metsäammattilainen
on koko ajan kehittyvä ja itse ään kouluttava osaaja, jolla on oltava m onenlaisia valmiuksia ja taitoja laidasta lait aan.
Alan osaamise sta aina asiakaspalveluun ja kielitait oon.

Yleisöä Metsärekryssä
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Moto Metsämessuilla

työnant ajien edustajat kokoontuivat
talvipuut arhaan, missä oli t arjolla
kahvin lisäksi mahdollisuus tutustua
työnant ajien edustajiin ja vaiht aa
kuulumisia. Jotkut jopa livauttivat
CV:n m ahdollisille tuleville esimiehilleen. Talvipuutarhassa oli paikalla
Stora Enson lisäksi myös Versowood,
Mhy Roineen Ilkka Rantala oli kerto- Metsähallitus, Metsänhoitoyhdistys
massa m hy-kentän kuulumisist a ja sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien
tarinoi hieman omista työkokemuk- edustajat.
sistaan. Rantala kuvasi myös tulevaisuuden metsätyöt ä ja sen haasteita. Metsäme ssuilla opiskelijat pääsivät
Nopeasti kehittyvä ala ei välttämättä tutustumaan osastoihin, joita paikalole samanlainen enää e hkä edes le oli rakennettu taas reilusti. K atselmuutaman vuode n kuluttua. Hän tavaa riitti toviksi, sillä myös naapurikuvaili myös millainen alueneuvojan hallien tarjont a oli laaja.
tulee olla, jotta pärjää haasteellisessa
työssä.
Toivottavasti MetsäRe kry- tilaisuus
poiki t öitä tuleville metsäalan amTilaisuuden päätyttyä opiskelijat ja mattilaisille.

Jotkut jopa livauttivat CV:n mahdollisille
tuleville esimiehilleen
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The 37th. International Fores

INDONESIA
Juho-Matti Rossi
MEOL – Forestry student s association participated in I FSS2009,
27.7.–9.8.2009 in Indonesia, which
was held by International Forestry
Stude nt s Association.
Fr om
MEOL, President Rist o-Matti Rosvall and Webmaster Juho-Matti
Rossi participated int o this e vent,
along with students from Joensuu
and Helsinki Universities and of
course, student s all over the
world.
On the first days we were staying
in University of Bogor dormitory,
where was held two general assembly’s. In fir st GA there were
IFSA’s annual report, introductions of the board, economical
report and agreement and also
selecting country, which will hold
the 2011 IFSS. In the second day
there was International evening,
where different countries where
showing their local food and culture. Finland were showing part
of Finnish culture by playing
Eläkeläiset -music, dancing jetkalenkkaa and throwing rubber
booth -competition.
Main goal for Finnish students was
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to get IFSS 2011, to come to
Finland. This goal was achie ved
when Finland was voted to be the
host country in 2011. Voting between Germany and Finland was
quite tight, but Finland won by
votes 20-9 against Germany. Presentation was held by Mikko Nivala
( J o e n s u u) ,
T er o
S i vo n e n
(Metsäylioppilaat ry.) and JuhoMatti Rossi (MEOL).

try Students’ Symposium in

On the following days, we went on
tour in a pulp factory, to see plantation based forestry and visited Bogor’s
forestry student s practice forest. On
the following day we went to botanical garden of B ogor, where we saw
the extent of foreign specie s. Our next
stop was Yogjakarta, where was the
next GA’s, which included IFS A’s bylaws and also question session, where
students could express their interests

towards joining the government of
IFSA or trying to be one of the Officials.
Next up in line was a 17 hour long bus
ride to Alas Purwo national park. There
we could see closely mangrove s forestry, primary forests and national
parks fore st management. We also
visited a turtle farm and release some
of the turtles in the ocean. Last two
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GA was held in Alas Purwo, where
were selected the new government
of IFSA (The Direction and The
Council) and ne w Liaison officers.
There was none Finnish students in
the new government this time, but
Tero Sivonen was selected as a new
Northern Europe’s Regional Representative and Mikko Nivala was selected as IFSA’s Consultant Member
for next 5 years. Also Mikko Nivala
and Juho-Matti Rossi are in Fundraising commissions, as commissioners. In the last GA ne w IFSA7 and
Officials set goals for next year and
said their farewells to the old IFSA7.
Ending ceremonies where held in
Yogjakarta, where MEOL couldn’t
join because of the early flight back
home.
In the end, the whole trip was a big
step for MEOL, because this was the
first time participating officially in
IFSS, after getting a membership
earlier this year. It’s nice to see so
many Finns to take positions in IFSA
and see what year 2011 will bring
when IFSS is coming to Finland. Next
years IFSS will be held in South-Korea.
Louis, I think this is the beginning of a
beautiful friendship –Casablanca.
More information of this event from
MEOL and IFSA we bsite.
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IFSA QUESTION
Questions
Name
Country and city
University
1. Why do you think IFSA is so important?
2. Any greetings to Finnish forestry students?

Yeh, Pa-Fang (Bell Ye h)
Taiwan, Keelug
NTU – National Taiwan University
1. To organize students exhange information, culture and knowledge.
2. Keep up the good job. Finnish guys
are so nice, hope we will see you guys
soon in 2011.
Syed Abibur Rahman
Bangladesh, Rabuhahi
1. To make relation and international
cooperation, bot h from own knowledge and for the regional development.
2. All wishes to the Finnish students as
they are really kind and sm art. And all
wishes t o IFSS 2011.

Syed Abibur Rahman and Yeh, PaFang (Bell Yeh)

Ignacio Arizmendi Rowero
Spain, Madrid
1. IFSA improves the relations between forestry students and this gives us
the change to know how the forestry in the rest of the world is. Also gives
you the opportunity of come acr oss a lot of people around the world.
2. I’ve know a lot of Finnish foresters and I could say that they are great
people and a very qualified pr ofe ssionals. I hope that many of them continue having the Erasmus exchange in my school.
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2. Let me come and see and work in your
beautiful (and wet and cold) country one
day.
Anne Bernard
Canada, Quibec
Universite’ Laval Quibec

Iguacto Avizuemdi Rowero, Choiriaeun Nur
Annisa, Darren Brown and Florent Kaiser.

1. Because it’s an association that pr omotes
international education. Also IFSA represents the students on big international
committees (FAO).
2. You did a great job in I FSS 09 in Indonesia. We are happy to visit you in 2011.

Choiriatun Nur Annisa
Indonesia
Universitas Gadjah Mada

Julie Venne
Canada, Quibec
Universite’ Laval Quibec

1. IFSA is developing my skill on English,
international proce sse s and cultur al understanding. It improves my networ king not
only in national level but also internationally e specially after attending UNFCCC 2007
and preparing IFSS and becoming Vice
President. Especially IFSA in my faulty is
having good trade – record and also in Ministry of Forestry. IFSA is improving my
´family´ I have many good friends from all
over the world.
2. Hi... fellas fr om different side of the
world. We are young, we are strong, we
love our forest together 2 safe it. JUST DO
IT!

1. IFSA is an important association because
you can le arn about fore st around the
world, about other cultures, etc. It’s a
chance to share knowledge between lots
of students from different country. Finally,
with IFSA we can learn and participate at
important meeting with people who have a
big experience in forestry. It’s really important profe ssionally.
2. You did a good work in IFSS 2009, we
learn more about your country. And I wish
you a great symposium 2011 in Finland. I
hope to see more and learn more about
your fore sts (out side).

Darre n Brown
Australia, Canberra
Australian National University
1. For me, the best or most important thing
about IFSA is the people within it. It provides great opportunities to meet great
new people from all over the world.
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Julie Venne and Anna Bernard.

KOnkelO myÖS
Opiskelun jälkeen?
Supersuosittu Konkelo on ollut yksinoikeus pelkäst ään MEOL:n jäsenille ja kun opiskelu on takanapäin, niin Konkeloa ei ole enää tullut
postiluukusta.
Tähän on tullut muutos!
Konkelon voi nykyään tilata helposti MEOL:n Internet sivujen kautta
sivuilla olevan kaavakkeen avulla. Lehden voi myös tilat a suoraan
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@me ol-ry.fi oheisten tietojen
kanssa.
Nimi & Lähiosoite + Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutettavan nimi ja osoite (jos eri kuin tilaaja)
Laskun maksajan sähköpostiosoite
Matkapuhelin (myös suuntanumero)
Konkelon vuosim aksu on 10€ ja se sisält ää kaksi Konkeloa + postikulut. Konkelon tilaus
laskutetaan kerran vuode ssa ja lasku tulee vuoden ensimm äisen Konkelon välissä.
Tilaus on kest otilaus, jonka voi lopettaa lähettäm ällä viestin sähköpostiin info@meolry.fi. Vie stissä tulee selvästi mainita tilaukse n lopettaminen yllä olevien tietojen kanssa.
Mistä syystä tilaisin Konkelon?
Konkelon tilaajana voit seurata mitä opiskelijoiden keskuude ssa tapahtuu e simerkiksi
miten talvikisat tai ke säkisat sujuvat, mitä t apahtuu eri kouluissa, millaisissa muissa t apahtumissa opiskelijat ovat edustettuna ja onko opiskelijoiden harjoittelu sujunut hyvin.
Lehdessä on myös paljon muuta lukemisen ar voista, joten nyt ei kannata epäröidä!

F
E
U
Union of European Foresters
Risto-Matti Rosvall
Last summer I participated the UEF congress in Poland. Among participants was
also other Finns fr om METO office and
the presidents of METO’s areal associations from all around Finland. Congre ss
was held in the middle of the forest at a
forestry school near city called Radom.
Organiser of this UEF congress was
SITLiD Poland forestry professionals.
METO’s president Håkan Nystrand was
the president of the UEF for the last four
year period. This time in UEF congre ss

new council was elected and president
Håkan was elected unanim ously again
for a new four ye ar period.
Congress lasted for four days and the
schedule was very tight. Although one
day was little bit lighter. On that day we
were introduced with the areal sights
and forest s. In Poland I had a chance to
meet new people from all around
Europe and I also had an opportunity to
interview some of them.

Here are some que stions I made to them.

1.
2.
3.
4.

Where are you from?
Which association are you representing?
What do you think about the UEF?

Any greetings to Finnish Forestry Students?

Martin Ramskogler

1. Austria is a little country without kangaroos.
2. Forestry students fr om Austria.
3. Important association to build up networks.
4. We are very interested in Finnish forestry
and we would be also happy to welcome you
to Austria.
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Christian Binggeli

Michael Diemer

1. Switzerland
1. I am a forest district officer in
Rheineland – Pfalzibate (Western Ger2. Fackvereiu Wald
3. UEF is an important organisation for many)
everybody in the forestry sector in 2. I am also engaged voluntary in the
Europe and all over the world. It is a BDF and the UEF.
great network of profe ssionals audits 3. The work in the UEF is im portant for
representing all aspect s of forestry and me, because it is needed that someone
the environment in Europe.
is caring about foresters issue s on Euro4. I wish all the Finnish students stu- pean level. By the way you meet a lot of
dying fore stry a prosperous future in colleague s and have interesting conforestry or the forest industry, especially tacts.
in these difficult times.

4. Warm greetings and best wishes to
all students, who has been in my forest
district in Kastellaun, but also to those,
who will visit us in Germany in the future.

UEF shortly:
UEF is a fe deration of profe ssional foresters organizations from several Europe an
countries.
President Håkan Nystrand
23 associations from 19 different countries
UEF represents some 80 000 foresters
Council consist 7 persons of 7 different countries
Members from Finland are METO – Fore stry Experts’ association and The Society of
Finnish Professional Foresters
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tunnelmia
työelämästä
Juri Laurila on tuttu näky kesä– ja
talvikisoista.
- Mitä Jurille nykyään kuuluu?
Teksti Eija Sulkava Kuvat Tiina Eklund

Kerro mistä olet kotoisin?
Olen syntynyt Uudessakaupungissa,
jossa vietin lapsuuden ja varhaisnuoruuden. Myös suku on pääasiassa
sam alta suunnalta. Myöhemmin olen
asunut eri puolilla Suomea.
Missä opiskelit ja milloin valmistuit?
Opiskelin Rovaniemen amm attikorkeakoulussa ja valmistuin viime keväänä, yllätykseksi jopa itselleni, normiajassa. Perheellisenä järjest öaktiivina olisi voinut kuvitella valmistumisen
venyvän, mutta näin ei siis käynyt.

Miten pääsit töihin?
Kaveri tuli yhtiöön harjoitteluun ja
koska siellä oli työvoimalle t arvetta,
hän suositteli minua paikkaan. Tästä
olen todella kiitollinen hänelle. Aloitin
suunnittelijana Pohjanm aalla ja sittemmin siirryin nykyiseen tehtävääni.

Miltä työe lämä maistuu?
Työ on haasteellista ja paljon on vielä
opittavaa. Toisaalta juuri haasteellisuus tuo juuri sen lisämausteen, jonka
ansiost a on mukava lähteä uuteen
päivään. Jokainen päivä on omanlaisensa ja yllättäviä tilanteita tulee vasMissä olet töissä? Millainen on työku- taan usein.
va?
Toimin Innofor oy:ssä joht avan metsä- Onko jotain mitä mielestäsi olisi hyvä
neuvojan tittelillä. Toimenkuvana on
opettaa enemmän koulussa työeläkertoa metsänomistajille yhtiön harmää ajatellen?
joittamast a hieman perinteiseen näh- Mielestäni opetussuunnitelmaan pitäiden poikkeavist a hakkuuvaihtoehdois- si saada huomattavasti lisää käyt änta ja markkinoida yhtiön palveluita,
nön harjoitusta. Monia aiheita käsitelsekä huolehtia palveluiden toteutuk- lään koulussa liiankin teoreettisella
sen suunnittelusta. Lisäksi olennaise- tasolla jolloin oppien sovelt aminen
na osana toimenkuvaa on myös luoda käyt äntöön jää usein sivurooliin. Yksi
verkostoa näiden toteuttamiseksi.
suurimpia puutteita on myyntikoulutuksen puuttuminen.
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Juri Laurila
ikä: pikkasta vaille veteraani
silmien väri: sini-vihreät
asuu: Rovaniemellä, mutta
töissä Varsinais-Suomessa
siviilisääty: kihloissa
autot: 2002 Land Rover Freelanderilla yrittää pärjätä. Perheen toisena autona Laguna
tuoksu: kerran on kehuttu!
juoma: mustikkashotti valkovenäläisen kera toimii

Haluaisitko antaa jotain vinkkejä metsätalousinsinööriksi opiskeleville?
Ottakaa kaikki irti opiskeluajast a, käykää kisoissa pitäm ässä hauskaa ja tutustumassa muihin alan tulevaisuuden
tekijöihin. Tilaisuus ei luultavasti toistu.
Kaipaatko itse opiskeluaikoja? Entä
opiskelukavereita?
Opiskeluaika oli mahtavaa ja nyt on
töiden vuor o. Tietysti opiskeluaikana
oli mahdollisuuksia tehdä monia asioita joita ei enää pääse tekemään, mutta
kaikki hyvä loppuu aikanaan. Opiskelukavereihin tulee nykyään pidettyä aika
vähän yhteyttä, mutta en ole heitä
unohtanut. Aikaa vain on rajallise sti
käytössä.

Rovaniemen kesäkisojen järjestäminen. Haaste oli iso, mutta onnistuneet
kisat saimme järjestettyä. Tai sitten
MÖLKKY me staruus sekajoukkueessa
Joensuun poikien kanssa Joensuun
talvikisoissa..
Mikä on miele ssä juuri nyt?
Ruoka. Tulin juuri pelaam ast a sählyä ja
on tullut syötyä hiem an huonosti tänään.
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi? Mitä odotat tule vaisuudelta?
Juuri nyt en ole suunnitellut tulevaisuutta. Syksy on ollut sen verran hektistä aikaa että sille ei ole jäänyt aikaa.
Tulevaisuudelta odot an haasteita. Ne
pitävät mielen virkeänä.

Kerro paras muistosi opiskeluajoilta? Terveisiä Konkelon lukijoille?!
Hyviä muistoja on t odella paljon. Pitää Älkää stressat ko! Ei ne asiat sillä hoidu.
kuitenkin sanoa että kyllä se taitaa olla
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Harjoittelu Metsämuseo Lustossa
Liisa Toopakka

Suorit in met sät alousinsinööriopintoihini liittyvän harjoittelun Suomen
metsämuse o Lustossa Punkaharjulla.
Lust o on perustettu vuonna 1994 ja on
siitä lähtien kertonut suomalaisen
metsän, metsäsuhteen ja metsänkäytön historiasta kaikille kiinnostuneille.
Lust on tehtävänä on pait si välittää
tietoa myös arkistoida ja varastoida
erilaisia metsään liittyviä kuvia, videoita ja esineitä.
Työnkuvaani kuului mm . asiakaspalve -
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lua, lipunmyyntiä sekä opastettujen
museokierrosten pitäminen ryhmille .
Vaihtelua työntekoon toi alkukesäst ä
Lust ossa järjestetty Metku- tapahtuma. Met säkulttuuripäivillä oli yleisölle
tarjolla mm. erilaisia musiikkie sityksiä,
tietoiskuja metsä-asioista, se kä lukuisia käde ntaitajia esittelemässä ja myymässä t öitään ja tuotteitaan. Kiireisen
työpäivän aikana teki kovasti mieli olla
tiskin toisella puolella nauttimassa
tunnelmast a, ehkä sitten ensi kesänä.

Aluksi jännitin muse okierrosten vetämistä kemusta ja toivottavasti kehitin asiakasenkä todellakaan voi väitt ää ensimm äis- palvelut aitojani taas parempaan.
ten opastusten menneen kovin sujuvasti.
Muutaman mutkan kautta päädyimme
Ajatus siitä että joku m aksaa kuunnellaktyökavereiden kanssa asumaan Lust on
seen minua tunnin tuntui vähintäänkin
vanhalle rautatieasemalle. Elo kauniissa
omituiselta, mutta loppujen lopuksi olin
kesäkodissa sujui leppoisasti vaikka tilat
yllättynyt kuinka nopeasti puhumiseen
jaettiin viiden hengen kesken ja keittiö oli
tottui. Oike ast aan tunti on lyhyt aika näytpienin koskaan tapaamani. Punkaharjua
tää museot a ja kertoa asioist a. Lisähaasei ole suotta nostettu Suomen kansallistetta toivat englanninkieliset opastukset
maisemaksi, pelkästään itse harjualue on
joita sattui muut ama minunkin kohdalleni.
ehdottomasti näkemisen ja tutustumisen
Kesän aikana opin hurjasti metsähistoriasarvoinen. Yhdistettynä metsämuseoon ja
ta, metsät alouden koneellistumise sta ja
vieressä olevaan Metlan arboretumiin ja
kehittymisestä. Museotekstejä ja met sätutkimuspuistoon voi Punkaharjua suosihistoriaa tuli luettua joskus työpäivän jältella kaikille metsästä ja luonnost a kiinkeen suuremmalla hartaudella kuin useaa
nostuneille.
tenttikirjaa. Sain arvokasta e siintymisko-

Ajatus siitä että joku maksaa kuunnellakseen minua tunnin tuntui vähintäänkin omituiselta
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