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pääkirjoitus
Morjesta pöytään!
Jälleen joulun kolkuttaessa ovelle moni
opiskelija havahtuu kaameaan todellisuuteen: ylimääräisiä esseitä, tenttejä, raportteja ja tehtäviä kasaantuu samaan aikaan
tehtäväksi. Monista tuntuu työmäärä olevan aivan järkyttävä. Toiset taas näyttävät
tekaisevan hommat liiankin vaivattomasti.
Voin lohduttaa kaikkia teitä stressaajia ette ole yksin. Suurimmalla osalla piinaa ei
kestä kuin joululoman alkuun asti ja sen
jälkeen moni saa vetää lonkkaa.
Jos stressin jälkeen joululomalla tuntuu
olevan liian tylsää, voit aina ruveta reenaamaan tulevia maaliskuun talvikisoja varten!
Rankan opiskelun ohella lyhyet yöunet
ovat olleet oikein hyvää harjoitusta tulevien talvikisojen unettomiin öihin.
Vaikka joulunalusaikaan sisältyykin paljon
rankkaa koulutyötä, on silloin myös hupia.
Veronpalautukset, tuo valtion ihana joululahja. Myös eri tahojen järjestämät pikkujoulut ovat oiva tilaisuus päästä hetkeksi
eroon aherruksesta ja heittää aivot narikkaan.

Leppoisaa joulunalusaikaa!
Eedla Makkonen
Konkelon päätoimittaja
MEOL—Metsäalan Opiskelijat ry
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terveisiä metosta

UUSIA JÄSENIÄ METOON
Yhteyspäällikkö Tiina Eklundin jäädessä äitiyslomalle tuossa kesän aikana niin minä hyppäsin Tiinaksi Tiinan paikalle! Olen Vesa Koskikallio, Evolta aikanaan vuonna 1990 valmistunut
mti ja olen käytännössä koko työssä oloaikani
ollut Helsingin kaupungin palveluksessa tehden moninaisia tehtäviä siellä eri organisaatioissa. Laskin tuossa joku päivä sitten että
ainakin seitsemässä eri tehtävässä olen Helsingillä ollut 21 vuoden aikana! En oikein itsekkään uskonut että olen ollut jo niin pitkään
Helsingillä töissä!?! Tällä hetkellä olen virkavapaalla sieltä ja teen yhteyspäällikön töitä parhaani mukaan!
Syksyyn kuuluu kierros oppilaitoksissa ja uusien mti-opiskelijoiden tapaaminen ja heille
Meto-infon kertominen! Eilen sain päätökseen oppilaitoskierroksen ja täytyy sanoa että
jokainen tapahtuma on omanlaisensa ja olen
viihtynyt erittäin hyvin kaikissa tapahtumissa.
Monella paikkakunnalla on käyty keilaamassa
ja syömässä! Saunominen on myös kuulunut
monen tapahtuman ohjelmaan! Itselleni on
ollut hienoa huomata kuinka mielellään jo
työelämässä olevat metsäammattilaiset lähtevät mukaan opiskelijatapahtumaan kertomaan omasta työstään ja vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin työelämästä – kiitos siitä
teille jo työssä olevat metolaiset! Monella
paikkakunnalla on myös alueyhdistys ollut
aktiivisesti mukana järjestämässä ohjelmaa
uusille opiskelijoille jotka ovat Meton tulevaisuuden kantava voima!
Yksi hienoimpia tapahtumia oli Rovaniemeläisten järjestämät vuosittaiset orientaatiopäivät Koivikkoniemessä ja erityisesti siellä tutorien järjestämä toiminnallinen ohjelma uusille
opiskelijoille nostatti kaikille hymyn kasvoil-
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le :) Kuka pelkää tutoria ym. muut leikit loivat
hyvän ilmapiirin koko tapahtumaan! Eikä voi
väheksyä sitäkään että Rovaniemeltä tuli
uusia metolaisia kaikkein eniten eli 22 uutta
jäsentä – HIENOA!
Kaiken kaikkiaan syksy on mennyt nopeasti ja
kaikista kouluista on tullut hienosti uusia jäseniä Metoon, kokonaisuudessaan yli 100 uutta
jäsentä! Uusille jäsenille lähetetään infopaketti postitse liittymisen jälkeen ja lähitulevaisuudessa postista saapuu uusi kalenteri ja jäsenkortti!
Oikein mukavaa syksyn jatkoa ja alkavaa talvea ja Joulun odotusta!
Lämpimin terveisin

Vesa Koskikallio
Yhteyspäällikkö
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry.
p. 040 7610 417
vesa.koskikallio@meto-ry.fi

Mitä MEOL:ssa tapahtuu? www.meol-ry.fi Check it out!

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

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

Ilmoituksia Konkeloon? info@meol-ry.fi
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Aikaisemmissa
Konkeloissa on käsitelty
STTK- opiskelijoiden valtuustoa, jossa
Meol on valvomassa etuja. Lisäksi Meol:lla on edustajat opetushallituksen Metsäalan koulutustoimikunnassa ja SMUL- Suomen metsäurheiluliiton hallituksessa.

sela
nuk
n
a
H
i Yli-

kokoonpano
hieman muuttuu ja samalla käsiteltävä asiapohja laajenee. Meol:in edustajana toimikunnassa on Jussi Yli-Hannuksela ja varaedustajana Perttu Teikari.

SMUL- Suomen metsäurheiluliiton hallitus
koostuu eripuolilla Suomea asuvista ja eri
tehtävissä olevista metsäalan toimijoista.
Sen puheenjohtajana toimii Tapani Jääoja.
SMUL ylläpitää metsäurheilun sääntöjä ja
varmistaa kansallisten SM- talvi- ja kesäkiMetsäalan koulutustoimikunta koostuu
opettajista eri koulutus asteilta ja ammat- sojen pitämisen. Se jakaa vuosittain avustialojen edustajista. Toimikunnan puheen- tuksia metsätaitoiluun liittyviin kohteisiin,
johtajana toimii Metsähoitajaliiton toimin- kuten palkintostipendit opiskelijoiden
talvi- ja kesäkisoihin. Se myös ylläpitää
nanjohtaja Tapio Hankala. Toimikunta
käsittelee kokouksissaan tutkintoihin liit- kansallisten metsätaitokisojen kisakalentyviä seikkoja, sekä yleisesti koulutukseen teria. Meol:in edustajana hallituksessa on
liittyviä asioita, kuten opiskelija määrät.
Jussi Yli-Hannuksela ja varalla Eerojuhani
Vuoden vaihteen jälkeen toimikunnan
Laine.
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Perttu Teikari
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Pirkanmaan helmi Tampere perustettiin Ruotsin
pääjohtajan, Kustaa III:n päätöksestä vuonna
1779. Jo tuolloin havaittiin järviä yhdistävän Tammerkosken voima ja mahdollisuudet vesivoiman
tuottajana.
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ammattikorkeakoulun kanssa ja tarjoaa
nykyään koulutusta seitsemällä koulutusalalla. TAMK toimii Tampereen lisäksi Virroilla, Mänttä-Vilppulassa ja Ikaalisissa. Metsätalouden koulutusohjelma
toimii TAMK:n Kuntokadun yksikössä
Teiskontien varressa lähellä Tampereen
keskustaa. Samoissa tiloissa toimii
myös suurin osa TAMK:n muista koulutuslinjoista, joten vilskettä ja kansainvälisyyttäkin riittää. Koulun tiloissa on
opiskelijakunnan ylläpitämä liikuntasali
ja kuntosali, jotka ovat tietysti opiskeliTampereelta löytyy tietysti myös Tam- joiden käytössä maksutta. Opiskelijapereen ammattikorkeakoulu. TAMK
kunnan hoidossa ovat myös hulppeat
yhdistyi alkuvuodesta 2010 Pirkanmaan saunatilat.
Tampereen kehittyminen Suomen ensimmäiseksi teollisuuskaupungiksi alkoi
1800-luvun alkupuolella. Tätä kehitystä
edesauttoivat muun muassa eräs skotlantilainen koneteknikko nimeltä Finlayson sekä Frenckellin paperitehdas, jossa jylläsi Suomen ensimmäinen paperikone. Puunjalostusteollisuus olikin
Tampereen tärkeimpiä teollisuudenhaaroja ja M-Realin Takon kartonkitehdas on kosken rannassa voimissaan
edelleen.
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Talvikisat 2011 järjestetään
Tampereella 18.–20. maaliskuuta.

puunhankintaan ja metsäkonetekniikkaan. Opiskelijoiden osaamista ja itsenäistä työskentelyä kehitetään ongelmaperusteisella oppimisella, joten
koulussa tehdään muutakin kun tapitetaan luennoilla. PBL (problem based learning) parantaa työelämässäKoulun välittömässä läheisyydessä
kin tarvittavia sosiaalisia taitoja sekä
sijaitsevat Kaupin perinteikkäät ulkoi- kykyä ottaa vastuuta.
lumetsät, joissa on kauniin luonnon
lisäksi nähtävissä toisen maailmanso- Talvikisat 2011 järjestetään Tampedankin jälkiä. Kaupin metsissä on hyvä reella 18.–20. maaliskuuta. Toivotamperehdyttää uudet opiskelijat metsä- me teidät sydämellisesti tervetulleiksi
talouden perusteisiin. Metsätalouden Manseen. Ota nääs nysse alle ja lähre
koulutusohjelma keskittyy erityisesti kisailemaan!
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Teksti Heikki Kukkonen Kuvat Aku Kokkonen, PKAMK
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Suomen kesä 2010 oli helteisin miesmuistiin. Vähemmän mairittelevan
tuurini tuntien olikin arvattavissa, etten tulisi olemaan täällä siitä nauttimassa. Läntisen Kanadan kesässä ei tosin
siinäkään ollut juuri moittimista. Kolmen kuukauden ulkomaanharjoittelujakson aikana ehdin kokea paljon, ja
näitä kokemuksia yritän seuraavassa
esitellä.
Työnantajamme oli Malcolm Knapp
Research Forest, University of British
Clolumbian alaisuudessa toimiva tutkimusmetsä. Tänä kesänä harjoitteluun
osallistui yhteensä kolme opiskelijaa:
kaksi suomalaista ja yksi kanadalainen.
MKRF sijaitsee noin tunnin ajomatkan
päästä Vancouverin keskustasta, joten
paikka oli ihanteellinen, ei vain paikalliseen metsätalouteen tutustumisen
kannalta, vaan myös suurkaupungin
elämänmenon ihmettelyyn.
Alueen metsät ovat vuoriston havumetsää, eli maisemaa hallitsevat suuret douglaskuuset, hemlokit ja jättituijat. Ensimmäiset päivät kuluivatkin
lähinnä niskahieronnan merkeissä, kun
pää ei ollut oieta latvusten tähystämisen jälkeen. Maisemat tosin muuttuvat Brittiläisessä Kolumbiassa nopeasti: vieraillessamme kollegoidemme
tykönä n. 550 km Vancouverista koilliseen näkymät vaihtelivat preerian kaltaisesta arosta ja valtavista metsäpalo-
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ja hyönteistuhoalueista kotimaisen
kaltaisiin sekametsiin.
Työtehtäviämme olivat mm. palovartiointi, hakkuiden suunnittelu, paikkatietojärjestelmien ja GPS-laitteiden
käyttö, taimikonhoito ja yleinen alueen valvonta. Koska Kanadan metsäpalot ovat jokavuotinen ongelma, palovartiointiin käytetään kesäisin huo

kesäisten kokemusteni jälkeen ei suomalaisen taimikon perkaus ole juuri jurppinut

mattava määrä aikaa. Tämän vuoksi
partioimme päivittäin tämän, noin
5000 hehtaarin alueen kokonaisuudessaan. Tähän liittyen kävimme myös
sammutuslaitteiden käyttökurssin.
Hakkuiden suunnittelu tapahtuu näillä
alueilla pitkälti samalla tavalla kuin
Suomessa. Poikkeuksena ovat tietysti
näköradiosta tutut helikopteri- ja kaapelikorjuualueet, joiden korjuujälkeen
pääsimme myös tutustumaan. Taimikonhoito, kuten esimerkiksi raivaus,
erosi sekin vain vähän kotimaisista
käytännöistämme, tosin maasto on
usein haastavampi pinnanmuodoiltaan
ja kuljettavuudeltaan. Mainittakoon,

että kesäisten kokemusteni jälkeen
ei suomalaisen taimikon perkaus ole
juuri jurppinut: pudottuani seitsemännentoista kerran kaulaa myöten
hakkuutähdekasaan, raivaussahan
sojottaessa sinne tänne ja takiaisten
ynnä muiden piikkikasvien raapiessa
silmämunia, alkoi tasainen kangasmaasto heinineen tuntua hyvinkin
houkuttelevalta.

täin. Sattuipa eräs näistä kävelemään
polulla vastaankin, mutta tämä tyytyi
onneksi vain tuhahtaen arvostelemaan lauluääntäni 15 metrin päästä.
Kyllähän se vähän loukkasi, mutta
mitäpä nuo kulttuurista tuntisivat.

Kokonaisuudessaan ulkomaan työharjoittelukokemus oli mahtava:
näyttävien maisemien ja monipuolisen luonnon lisäksi mukaan tarttui
Eläimistö on MKRF:n alueella erittäin paljon tietoa metsätaloudesta, kielimonipuolista, sillä myös eläimet ovat taitoa sekä erittäin lämmin kuva paitutkimuksen kohteina, ja siksi niitä ei kallisista ihmisistä. Ja ne peevelin
häiritä metsätalouden toimilla. Mie- nallet.
leen jäivät erityisesti mustakarhut,
joita näkyi partioreitillä lähes päivit-
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tunnelmia
työelämästä

Risto-Matti on vanha MEOL:n konkari
- Nyt Ripa työskentelee Metsäliitolla
ostoesimiehenä
Mikko Kaija

Kerro mistä olet kotoisin?
Raumalta
Missä opiskelit ja milloin valmistut/
valmistuit?
Evolla, tavoite valmistua joulukuussa.
Missä olet töissä? Millainen on työn
kuva?
Metsäliitto Osuuskunta, Loppi,
Ostoesimies. Puunhankintaa pääsääntöisesti.
Miten pääsit töihin?
Hain avointa työpaikkaa, jonka huomasin Meton nettisivujen kautta.
www.meto-ry.fi
Miten olet sopeutunut työelämään?
Hyvinhän sitä. Alussa oli kovasti uusia juttuja, mutta nyt olen päässyt jo
asioista perille.
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Miten työelämä eroaa opiskeluelämästä?
Opiskelubileet ja opiskeluajan yhteisöllisyys puuttuu. Myös koulukavereita olisi kiva nähdä.
Haluaisitko antaa jotain vinkkejä
metsätalousinsinööriksi opiskeleville?
Kannattaa verkostoitua eri koulujen
opiskelijoiden kanssa. Metsäala on
yllättävän pieni, joten hyvät suhteet
ovat plussaa. Kesä- ja Talvikisat
ovat hyvää lääkettä tähän ongelmaan. Meolin hallitus on myös oiva
paikka luoda tuttavuuksia ympäri
Suomen maan. Opiskelua ei kuitenkaan kannata unohtaa.

Risto-Matti
Rosvall
ikä: 26
silmien väri: tumman harmaa
asuu: Virkkalassa
siviilisääty: Parisuhteessa
autot: Honda Civic, maavara liian matala!
tuoksu: Pihkan haju
juoma: Maito on hyvää!

Kerro paras muistosi opiskeluajoilta?
Niitä on paljon. Jos pitää mainita yksi,
niin Evon kesäkisat -09 olivat onnistuneet ja niistä jäi hyvä fiilis.
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?
Asettuminen aloilleen ja kova tavoite
ostaa paljon puuta Metsäliitolle.
Terveisiä Konkelon lukijoille!
Osallistukaa kisoihin ja järjestötoimintaan. Se kannattaa!
Hyvää talven jatkoa kaikille!
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Changdeokgungin palatsi-aluetta

Keskiviikkona elokuun 11. päivänä
starttasi Meolin historian toinen
delegaatio kohti IFSS:ää
(International forestry students
symposium) eli IFSAn (International
forestry students assosiation) vuosikokous. Tällä kertaa tapahtuma järjestettiin Etelä-Koreassa ja matkaan
pääsivät puheenjohtaja JannePerttu Rantonen ja allekirjoittanut
eli minä.

Ennen varsinaisen symposiumin alkua meillä oli Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa muutama päivä
aikaa totutella korealaisen miljoonakaupungin elämänmenoon, ilmastoon ja uskomattoman avuliaisiin
paikallisiin. Tulevaa varten tuli luotua myös pieni katsaus korealaiseen
ruokakulttuuriin ja syömäpuikkoihin,
mikä olikin erittäin hyödyllistä tulevan ruuansaannin kannalta.

IFSS Kore
Metsäopiskelijoiden symposium Koreassa
Tiina Syvälä
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Buddhalaisissa tunnelmissa Bori-Am temppelin laitamilla.

Lauantaina omatoiminen tutustuminen kuumaan ja kosteaan kaupunkiin oli ohi ja oli aika aloittaa
varsinainen symposium. Tapahtumassa oli organisaatio ja vapaaehtoiset mukaan lettuina mukana yli
100 opiskelijaa, yhteensä 20 eri
maasta. Luvassa oli tiiviit kaksi viikkoa täyttä ohjelmaa monikulttuurisessa seurassa, jossa yhteinen sävel
kaikkien kanssa löytyi kuitenkin
nopeasti.

a

Koreasta ei ehkä ensimmäisenä
tule mieleen metsät, joten yllätys
oli suuri kun kuulimme metsien

peittävän 65 % maa-alasta. Tilanne
oli kuitenkin aivan toinen 1960luvulla, silloin metsiä oli vain n. 10 %.
1970-luvulla valtio organisoi laajat
metsänistutukset, joissa ensin pengerrettiin vuorten rinteet, jonka
jälkeen päästiin istuttamaan puut.
Työ on kuitenkin tuottanut tulosta
ja metsäalueet peittävät vuorten
rinteitä, eivätkä eroosio ja muut
irtonaisen maan aiheuttamat ongelmat vaivaa enää entiseen malliin. Etelä-Korea onkin ollut mukana
ja apuna monissa metsitysohjelmissa eripuolilla Aasiaa.

19

Perinteet ovat Etelä-Koreassa hyvin
vahvoja ja tärkeitä. Saimmekin kahden viikon aikana hyvin kattavan esityksen erilaisista perinteistä ja korealaisesta kulttuurista. Saimme mm.
kuulla korealaista musiikkia sekä runonlaulantaa, pääsimme opettelemaan naamiotansseja ja näimme
upeita temppeleitä ja palatseja. Nykypäivään törmäsimme DMZ:lla
(Demilitarized Zone) eli Koreoiden
rajavyöhykkeellä, joka on tänä päivänä yksi maailman tarkimmin vartioiduista rajoista. Kiikareiden avustuksella pääsimme kuitenkin näkemään
vilauksen Kim Jong-Ilin valtakunnasta.
Koreaan tutustumisen lisäksi ohjelmassa oli tietenkin kaikkein tärkein
eli kokoustamista. Kokoukset kulkevat nimellä GA (General Assemply) ja
ne ovat jaettu useille päiville. Kokouksissa käytiin läpi vuosikatsaukset ja
valittiin uusi IFSA7 (hallitus) ja IFSAn
muut toimijat ja edustajat. Suomesta
IFSA7:aan pääsi rahastonhoitajaksi
Mikko Nivala Joensuun yliopistosta ja
Pohjois-Euroopan aluevastaavaksi

yllätys oli suuri kun kuulimme metsien peittävän
65 % maa-alasta

valittiin Aino Virtanen Helsingin yliopistosta. Vuoden 2012 IFSS:n pitomaaksi valittiin Turkki. Tänä vuonna
valittiin myös ensimmäisen kerran
ystävyysyhdistykset, MEOL sai kumppanikseen Tanskalaisen Danske- Skov
og Landskabsingeniører:in IFSA ryhmän. Koulu sijaitsee Fredensborgissa
muutaman kymmenen kilometriä
Kööpenhaminasta pohjoiseen.
Lopulta pari viikkoa meni hurahtamalla ja oli aika hyvästellä riisi ja kimci, partybussit karaokella ja Mafialla,
mutta ennen kaikkea uudet ystävät
joita matkalla sai. Onneksi on ensikin
vuonna kesä ja IFSS, tällä kertaa koti
nurkilla Suomessa.

Tunnelmia partybussista
20

IFSS
ensi vuonna Suomessa
Tiina Syvälä

Ensi kesänä saamme toivottaa lämpimään elokuiseen Suomeen noin satakunta metsäalan opiskelijaa eri puolilta
maailmaa. Vuoden 2011 IFSAn tärkein
tapahtuma, vuosikokous järjestetään
nimittäin yhteistuumin MEOLin sekä
Helsingin ja Joensuun yliopistojen metsäosastojen kanssa 3.-18.8.2011. Tapahtuman teemana on metsien monikäyttö. Luvassa on siis monipuolista ohjelmaa yritysvierailusta työnäytöksiin ja
kansallispuistoihin unohtamatta tietenkään suomalaista saunaa.

mm. metsäisiä työnäytöksiä ja koskenlaskua Ruunaalla.

Joensuusta matka jatkuu kohti pohjoista ja Rovaniemeä, jossa vetovastuun
ottaa Meol. Luvassa on poroja ja tuntureita ja paljon muuta. Metsähallitus on
myös mittavasti mukana Lapin osuudessa. Meolista tapahtuman ydin organisaatiossa ovat mukana puheenjohtaja Janne-Perttu Rantonen, kansainvälisistä asioista vastaava Juho-Matti Rossi
ja sihteeri Tiina Syvälä. Työryhmä ja
vapaaehtoisporukkaa ollaan juuri luoTapahtuma lähtee liikkeelle Helsingis- massa. Eli jos vain kiinnostaa tehdä
tä, isäntänä Helsingin metsäylioppilaat. jotain tapahtuman hyväksi, kannattaa
Helsingistä kierrellään mm. Turun Saa- MEOLin hallitukseen ottaa yhteyttä.
riston, Rauman ja Helsingin yliopiston
Juupajoella sijaitsevan metsäaseman
kautta Joensuuhun. Joensuun metsäylioppilaiden huostassa on vuorossa
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Metsäopiskelijoita Komin tasavallassa

Teksti Heikki Rontti & Juho Junnila Kuva Konstantin Karpenko
Keväällä 2010 Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjottiin mahdollisuutta suorittaa projektiopinnot aiheena Venäjän metsätalous. Projektin
virallinen nimi on ”Future Professionals
of forestry, wooden construction and
international business in Russia and
Finland”. Koulumme metsäopiskelijoiden
keskuudessa projekti tunnetaan
paremmin nimellä ”Komi Forestry”.
Projektiryhmään valittiin neljä
metsätalouden opiskelijaa sekä kaksi
liiketalouden opiskelijaa. Venäläiset
muodostivat myös oman kuuden
opiskelijan ryhmän, joka koostui
rakennusalan ja liiketalouden
opiskelijoista.

mattikorkeakoulun ja Syktyvkarin metsäinstituutin välille.
Syyskuussa Ramk:n opiskelijat vierailivat
kahden viikon ajan Komin Tasavallan Syktyvkarin kaupungissa. Suomalaiset tutustuivat paikalliseen opetukseen, kulttuuriin ja kartoittivat mahdollista vaihtoopiskelua. Vierailu onnistui mallikkaasti ja
matka oli kaikin puolin antoisa…

Ramk:n opiskelijoiden tehtävänä oli
suunnitella ja toteuttaa venäläisten vastavierailu kahden viikon ajalle. Vieraat
saapuivat Rovaniemelle marraskuun alkupuolelle. Opiskelijat järjestivät venäläisille rakennusalan luentoja sekä yritysvierailuja useisiin yrityksiin, kulttuuria unohtamatta. Kaksi viikkoa sujui suunnitelmiProjektin tavoitteena oli selvittää vaihto- en mukaan. Opintopisteiden lisäksi proopiskelun mahdollisuutta Komin tasaval- jekti toi mukanaan tietotaitoa, uusia ystälassa, Syktyvkarin metsäinstituutissa,
viä ja hilpeitä muistoja.
sekä luoda kontakteja Rovaniemen am-
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KOnkelO myÖS
Opiskelun jälkeen?
Supersuosittu Konkelo on ollut yksinoikeus pelkästään 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 tilata suoraan lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@meol-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 vuosimaksu on 10€ ja se sisältää kaksi Konkeloa + postikulut. Konkelon
tilaus laskutetaan kerran vuodessa ja lasku tulee vuoden ensimmäisen Konkelon
välissä.
Tilaus on kestotilaus, jonka voi lopettaa lähettämällä viestin sähköpostiin info@meol-ry.fi. Viestissä tulee selvästi mainita tilauksen lopettaminen yllä olevien tietojen kanssa.
Mistä syystä tilaisin Konkelon?
Konkelon tilaajana voit seurata mitä opiskelijoiden keskuudessa tapahtuu esimerkiksi
miten talvikisat tai kesäkisat sujuvat, mitä tapahtuu eri kouluissa, millaisissa muissa tapahtumissa opiskelijat ovat edustettuna ja onko opiskelijoiden harjoittelu sujunut hyvin.
Lehdessä on myös paljon muuta lukemisen arvoista, joten nyt ei kannata epäröidä!

