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Tekijöitä tarvitaan

J

os sinulle työntekijänä tarjottaisiin yllättäen
tilaisuus esiintyä yrityksesi nimissä tv- kameran edessä, tarttuisitko siihen? Väitän, ettei
monikaan lukijoista uskaltaisi tarttua tilaisuuteen ja esiintyä suorassa televisio- tai radiolähetyksessä. Ajoittain meille tulee vastaan asioita,
jotka luokittelemme joko mahdollisuuksiksi tai
ongelmiksi, joiden kanssa haluamme tai emme
halua olla tekemisissä. Tällaiset jutut on helppo
sivuuttaa ja unohtaa, mutta mitä jos kokeilisit?
Asenne ratkaisee
Kynnys lähteä mukaan esimerkiksi aktiivitoimintaan voi tuntua korkealta. Oma asennoituminen uuden tiedon hankintaan ja oppimiseen
on kuitenkin tärkeämpää, kuin tämänhetkinen
osaamisesi. Jos pystyt sitoutumaan toimintaan
vuoden ajaksi ja olemaan läsnä kokouksissa, ollaan jo pitkällä. Loppupeleissä asenne ratkaisee:
hyville tyypeille on aina tilaa.
Olen päässyt viime vuosina tekemään asioita ja
olemaan mukana tilaisuuksissa, joita en olisi pari
vuotta sitten tiennyt olevan olemassakaan. Olen
tavannut ihmisiä, joiden työ on ns. ”tavikselle”
näkymätöntä, mutta suuremmassa mittakaavassa ensiarvoisen tärkeää vaikuttamista. Se, miten
olen päässyt tähän tilanteeseen, johtuu siitä, että
uskalsin aikoinaan tarttua haasteeseen ja hakeutua aktiivitoiminnan pariin. Miten tiedät, mihin
sinusta on, jollet kokeile rajojasi? Sama pätee
niin fyysisesti, kuin henkisestikin. Entä milloin
luot suhteita eri alojen toimijoihin, ellet opiskeluaikanasi?
Panosta tulevaisuuteen
Uusia ihmisiä tavatessa sekä heidän kanssaan
kokoustaessa yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot
karttuvat. Olenkin huomannut, että uskallan
entistä rohkeammin avata suuni vieraassa porukassa ja kertoa mielipiteeni, sekä kysyä, jos joku
asia jäi epäselväksi. Opituista taidoista on hyötyä myös tulevassa työelämässä: ovathan eri työtehtävät (varsinkin myyntityö) ihmisten kanssa
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pääkirjoitus
toimimista ja välillä haastavienkin sosiaalisten
tilanteiden hallitsemista.
Käytännönläheisenä esimerkkinä asennoitumisesta myyntityöhön voisi mainita metsäalan vertailun puhelinmyyntiin ja -markkinointiin. Tutkimuksen mukaan asiakaskontaktien määrä on
metsäalalla pieni, mutta kauppaan johtaneiden
yhteydenottojen määrä on todella suuri, toisin
kuin vaikkapa puhelinmyynnissä. Eli pelaamme
varman päälle ja pidämme yhteyttä vain vanhoihin, tuttuihin metsänomistajiin sekä sidosryhmiin, vaikka voisimme rohkeasti ottaa enemmän
kontaktia uusiin asiakkaisiin kielteisiä vastauksia
pelkäämättä.
Muutkin mokaa
Totuus on, ettei mukavuusalueella oleskelemalla
ja epäonnistumisia välttelemällä tapahdu kehittymistä. Siksi tarvitsemmekin kunnianhimoisia
ihmisiä, jotka uskaltavat ottaa riskejä ja yrittää
uutta, eivätkä pelkää epäonnistumista. Erään esimieheni sanoin: ”Ei ole tyhmyyttä tehdä virheitä, tyhmyyttä on olla oppimatta niistä”. Monet
asiat metsäalalla tarvitsisivat uutta näkökulmaa
ja kehittämisideoita, mutta kehitysideoiden ja
ratkaisujen puuttuessa niitä ei ole jaksettu alkaa
muuttaa. Toivon, etten tulevaisuudessa töissä ollessani kohtaa tilannetta, jossa asia tehdään huonosti tai väärin ja perusteena on, että näin on
aina tehty.
Ainiin, haku Meolin hallitukseen on tämän lehden ilmestyessä käynnissä. Haaste on siis heitetty, uskallatko tarttua siihen? Lisää tietoa löydät
kotisivuiltamme tai kysymällä oman koulusi
edustajalta.
Jani Akkanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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METSÄOPETUS - NYT!
O

len metsäalan koulutuspolitiikan ammattilainen – eli mukana lähes kaikissa valtakunnan kokoonpanoissa, missä
metsäalan koulututusta kehitetään aina
ammattikoulusta, yliopistoon ja AMK:iin.
Valitettavasti kaikki ei ole koulutusrintamallamme hyvin. Ja täältä pitäisi tulevan
”Biotalouden” ponnistaa…
Pulaa tekijöistä – ylitarjontaa tutkijoista
Ammattikouluihin hakee ja sieltä valmistuu
aivan liian vähän metsäkonekuskeja sekä
tukkirekan kuljettajia. Tekijöistä on pulaa
jo nyt – saati sitten parin vuoden päästä,
rummuttaa Metsäteollisuus. Tänä vuonna
412 opiskelijaa haki ensisijaisesti metsäalalle ammattikouluun. Ensi vuonna valmistuneita pitäisi olla 900 vuodessa! Ilman motokuskia ja tukkirekkaa tyrehtyy biotalouden
ketju alkuunsa kannolle…

meneillään, mutta työ on kesken. On väärin metsäopiskelijaa kohtaan, jos toisesta
AMK:sta saa opin, jolla varmemmin työllistyy. Ja on edelleen opettajia, joita opetus
ei kiinnosta. Ja toisaalta opettajia, joita revitään eri suuntiin 24/7. Koulun pitää antaa
opettajalle riittävästi aikaa opettaa – ja toisaalta opettajalla pitää olla intohimo opettaa
nuoria, saattaakseen heidät mahdollisimman valmiina metsäuran alkuun.
Yhteinen Biotalous-tulevaisuus
Uusi biotalous tarvitsee puukaupan ja metsänhoidon asiantuntijoita, metsäkone- ja
puuautokuskeja, huippututkijoita… Ja

Yliopistoista taas pukkaa työmarkkinoille
ylitarjontaa. Meillä on kaksi yliopistoa, joissa aloittaa vuosittain n. 140 maa- ja metsämaisteriksi opiskelijaa. Se on paljon, kun
kuudessa AMK:ssa aloitti tänä vuonna 185
metsätalousinsinööri-opiskelijaa.
Viime
vuosina on nähty maistereiden haku enenevässä määrin ”perinteisiin kentän töihin”,
kun tutkija- ja virkamiespaikkojen rahoitusta leikataan. Koulut elävät kouluttamisesta
– mutta kuka ajaa metsäylioppilaan etua?
AMK:ssa valoa tunnelin päässä?
AMK:eissa on opetuksen kehittäminen
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terveisiä metosta

koko tämä ”metsätiimi” pitäisi hioa huippuunsa, sillä onhan ketju yhtä vahva kuin
sen heikoin lenkki. Työelämää ei saa unohtaa koulumaailmasta – yhteyden pitää olla
tiivis ja katkeamaton, millä varmistetaan
uusin tieto kouluihin, sekä helpotetaan harjoitteluja ja työllistymistä.
Tulevaisuus tehdään nyt!
Hyvää opiskelua Sinulle!
Tiina :)
Tiina Eklund
opiskelijavastaava/yhteyspäällikkö
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsätalouden koulutustoimikunnan pj,
Opetushallitus
tiina.eklund@meto-ry.fi p. 040 76 101 75

5
konkelo115.indd 5

17.1.2015 10:56:31

Mikkelin syysseminaari
Tietoa, taitoa ja hienoja tarinoita metsäalalta

Teksti Jani Akkanen
Kuvat Tiina Eklund
Mikkelissä ensimmäistä kertaa järjestetty
metsäopiskelijoiden syysseminaari keräsi mukavasti osallistujia ympäri Suomea.
Seminaarin aiheina olivat mielenkiintoiset
uratarinat sekä innovaatiot metsäalalla.
Puhujina oli oman alansa ammattilaisia
niin kaupan, tieteen kuin perinteisen metsätyön aloiltakin.

T

ilaisuuden avasi toinen järjestäjistä,
Meol – Metsäalan Opiskelijat ry:n puheenjohtaja Jani Akkanen. Hän oli suunnitellut tilaisuutta pitkään yhdessä Tiina
Eklundin (Meto ry) kanssa. ”Ensimmäinen

idea tapahtumasta syntyi maaliskuussa ja
pikkuhiljaa asiat loksahtelivat paikoilleen.
Kesäkuun alussa tapahtuma lyötiin lopullisesti lukkoon ja silti järjestämisessä meinasi
tulla kiire”, Jani muistelee.
Asiaa aiheesta ja sen vierestä
Seminaarin ohjeistus puhujille oli tiukka:
20 minuuttia puhetta ja 10 minuuttia aikaa
kysymyksille ja keskustelulle. Näin saavutettiin se, ettei yhdeksän puhujan kattaus
venynyt jaaritteluksi ja aiheet pysyivät mielenkiintoisina.
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Aamupäivällä kuultiin mm. ajankohtaista
asiaa metsäalalta Maa- ja Metsätalousministeriön edustaja Matti Mäkelän toimesta,
Arbonautin toimitusjohtaja Tuomo Kauranteen näkemyksiä kaukokartoituksesta
sekä Jani Nuijanmaan hurjia kokemuksia
eri työtehtävistään esimerkiksi päihdetyöntekijänä.

Jatkossa seminaari saattaisi
olla talvella ja perinteisemmät kisat kesällä.

Iltapäivällä puhetta oli yritystoiminnasta,
rahastosijoittamisesta sekä työn ohessa kouluttautumisesta. Asiapitoisesta ohjelmasta huolimatta tylsää ei ollut. Siitä pitivät
huolen Tuomo Turusen ja Risto Nurmelan
hauskat tarinat sekä Jyrki Ketolan esimerkit
metsäalalle sijoittamisen kannattavuudesta.
Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa
Seminaarin yhteydessä pidettiin myös
MEOL ry:n ylimääräinen liittokokous,
jossa käsiteltiin sääntömuutosta ja tehtiin
henkilövalintoja. Illanviettoa jatkettiin porukalla kosteissa merkeissä Café Labrassa
Kasarmin kampuksella. ”Tässä vaiheessa
haluaisin kiittää kaikkia tapahtuman järjestämiseen osallistuneita henkilöitä, sekä paikalle saapuneita vieraita ja esiintyjiä hienosta tapahtumasta. Nyt on hyvä fiilis!”, Jani
hehkuttaa.
Tapahtuma sai kokonaisuutena positiivisen
vastaanoton, vaikka päivä olikin muutamien mielestä hivenen pitkä ja asiapitoinen.
Kaikki palaute otetaan huomioon seuraavaa seminaaria suunnitellessa. Pikkulinnut
ovat myös laulaneet, että jatkossa seminaari
saattaisi olla talvella ja perinteisemmät kisat
kesällä. Olosuhteiden kannalta ajateltuna
tämä voisi palvella opiskelijoita paremmin.
Kaikki on kuitenkin vielä auki, paitsi että
seuraavaksi kisaillaan perinteisissä merkeissä
Joensuussa. Mainoksen löydät tästä lehdestä!
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METOn
		riistaseminaari
Teksti Iida Kauhanen
Kuvat Tiina Eklund
Evo-keskuksen luentosali täyttyi marraskuun 27. päivän aamuna riista-asioista
kiinnostuneista opiskelijoista ja riista-alan
ammattilaisista. Luvassa oli kansainvälistä
osaamista, sillä seminaarin puhujina olivat
Viron Metsästäjäliiton varatoiminnanjohtaja Anders Lillemäe, Latvian Metsästäjäliiton puheenjohtaja Jãnis Baumanis ja
kansainvälinen trofeetuomari Veli Lappalainen.

P

äivän teemoina olivat muun muassa
valikoiva metsästys, metsästyksen hyvät
tavat ja trofeet riistakantojen hoidossa. Puheenvuoroissa vuorottelivat tiede, etiikka ja
tunteet.
Sujuvasti suomea puhuva Lillemäe esitteli
Viron metsästyksen hyvät tavat. Hän kuvaili värikkäästi kansojemme eroja ja yhtäläisyyksiä metsästysperinteissä ja totesi kuinka
kaikille kansoille yhteinen kateus pääsee
kukkimaan joskus myös metsästyspiireissä,
varsinkin kun trofeista puhutaan. Eettisen
metsästyksen yhdeksi perusasiaksi Lillemäe
nosti jokaisen eläimen oikeuden elää. Anna
riistalle aina mahdollisuus paeta.
Riistatieteen tohtori Baumanis puhui hirvieläinten nykyisen populaatiorakenteen
ongelmista. Ongelma on sama niin Suomessa kuin Latviassakin; naaraita ja nuoria
yksilöitä on liikaa suhteessa laadukkaisiin

lisääntymiskykyisiin uroksiin. Baumanis
painotti myös, ettei hirvieläimen iän määritykseen riitä pelkkä sarvien tuijottelu. On
tarkkailtava myös eläimen rakennetta, kuten kaulan asentoa. Nuoren peuran kaula
on ylväästi pystyssä, vanhenevan peuran pää
alkaa painua jo alaspäin. Hänen sanomansa
oli: ”think about what you shoot”.

Metsä on riistan koti ja metsäammattilaisen tulisi osata
ottaa se metsien käsittelyssä huomioon

Trofeetuomari Lappalainen jatkoi samalla
linjalla edellisten kanssa. Hän puhui siitä kuinka sekä trofeiden että jättösarvien
avulla voidaan seurata hirvieläinkantojen
tilaa. Lisäksi hän kertoi trofeiden mittauksesta, arvostelusta ja millaisia ominaisuuksia kultamitalin arvoisilla sarvilla tulisi olla.
Yleisöllä oli mahdollisuus päivän päätteeksi
myös mittauttaa ja mitata omia trofeitaan
asiantuntijoiden avustuksella.
En itse metsästä, ainakaan vielä toistaiseksi.
Metsästys ja riista ovat kuitenkin mielen-
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Riistatieteen tohtori Janis Baumanis Latviasta
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kiintoisia aiheita, ja kuten seminaarin järjestäjä, METOn yhteyspäällikkö Tiina Eklund
seminaarin alkusanoissaan totesikin; metsä
on riistan koti ja metsäammattilaisen tulisi
osata ottaa se metsien käsittelyssä huomioon. Allekirjoitan tämän ehdottomasti ja
kehotan kaikkia muitakin tulevia metsäammattilaisia opiskelemaan myös riista-asioita.
Mitä laajemmin tunnemme oman alamme,
sitä vakuuttavampia olemme työelämässä.
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Haastattelussa

Anne Turunen

Teksti Nina Luomi
Kuvat Tiina Eklund

Suomen Metsäyhdistyksestä

M

eolin hallitus pääsi tapaamaan Suomen Metsäyhdistyksen edustajaa
Anne Turusta viime vuoden loppupuolella. Hän suostuikin haastateltavaksi ja kertomaan hieman itsestään ja työstään sekä
SMY:n toiminnasta. Lisätietoja SMY:stä
löytyy forest.fi nettisivuilta.
Kuka olet?
Olen Anne Turunen, metsätalousinsinööri
ja nuorisoviestinnän suunnittelija Suomen
Metsäyhdistyksestä. Olen valmistunut
Evolta vuonna 1991. Olen ollut muutaman

vuoden jaksot töissä Metlassa ja silloisessa
Lounais-Suomen metsäkeskuksessa ja nyt
10 viime vuotta Suomen Metsäyhdistyksessä. Työni on aina ollut enemmän tai
vähemmän viestintää, erilaisten maastoopasteiden, esitteiden ja messuosastojen
suunnittelusta metsänomistajien henkilökohtaiseen neuvontaan ja nykyiseen koululaisten ja opettajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Kerro työstäsi
Järjestän koululaisten metsätapahtumia,
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yläkoululaisten Metsävisaa ja peruskoulun
opettajien ja varhaiskasvattajien metsäkursseja sekä valmistan metsäisiä opetusmateriaaleja. Työ on enimmäkseen toimistotyötä
Helsingin Kampissa, mutta kohokohtia
ovat tapahtumat, jolloin päästään koulujen
kanssa kunnolla metsään.
Miten SMY vaikuttaa metsäalalla, mikä on
sen rooli?
Suomen Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteinen viestintätoimisto,
joka toimii metsäalan ja muun yhteiskunnan rajapinnalla. Opettajien ja koululaisten
lisäksi pääkohderyhmiämme ovat päättäjät
ja toimittajat Suomessa ja ulkomailla. SMY
metsien ja puun käytön puolestapuhuja.

Mitä hyötyä SMY:stä voi olla metsäopiskelijalle?
SMY:n ylläpitämä forest.fi-sivusto tarjoaa
kaikille metsistä kiinnostuneille ajankohtaisia uutisia ja tilastotietoa Suomen metsistä suomeksi ja englanniksi. Suosittelen
tilaamaan forest.fi-uutiskirjeen. Meillä on
ollut metsäopiskelijoita harjoittelemassa ja
muuten vain töissä, ja kyllä täällä toisinaan
vakipaikkojakin avautuu.
Vinkkejä tai terveisiä tämän päivän metsäopiskelijalle?
Olette valinneet mahtavan alan! Uskokaa
itseenne ja olkaa yhteyksissä työnantajiin.
Hyville tyypeille varmasti löytyy töitä.
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IUFRO 2014 Wo
Iufro (International Union on Forestry
Research Organisations) on maailmanlaajuinen metsätutki-joiden verkosto, kuten
IFSA on metsäalan opiskelijoiden. Kyseessä on organisaatio, johon yliopistot, valtion tutkimuslaitokset ja yksittäiset tutkijat voivat liittyä.

T

iedemiehet ja tutkijat kokoontuvat
joka viides vuosi tutustumaan toisiinsa, sekä esittämään metsäalan uusimmat
näkökohdat metsistä ja puista, metsätutkimuksista, suunnittelusta ja toimintaperiaatteista. Iufron tarkoitus on luoda maailmanlaajuisia yhteyksiä ihmisten, metsien
ja tieteen välille. Vuonna 2014 tapahtuma
järjestettiin 24. kerran Utahin aavikolla Salt
Lake Cityssä teemalla: ”Sustaining forests,

sustaining people - the role of research.”
Massiivisessa kongressirakennuksessa oli
päivittäin pää- ja sivuistunnot, jotka koskettivat metsäalaa laa-jemmin (puurakentaminen, ilmastonmuutos, luonnontuotteet,
biodiversiteetti, alkuperäiskansat ja metsät
jne). Aamu- ja iltapäivisin kahvitaukojen
välissä pidettiin ns. teknisiä sessioita, joissa
metsätutkijat esitteli-vät lyhyesti ja yksityiskohtaisemmin omia tutkimuksiansa. IFSA
järjesti opiskelijoille tarkoitetun seminaarin, jossa jokaiselle osallistujalla oli mahdollisuus esittää lyhyesti tutkimustuloksiaan
muille kongressinkävi-jöille.
Paras sessio johon osallistuin, oli luonnontuotteisiin keskittyvä sivuistunto, jossa
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World Congress
puhuttiin villiruoan tär-keydestä sekä mikroravinteiden puutoksesta ravinnossamme.
Osallistuin myös moniin teknisiin sessioihin
joissa sivuttiin mm. puutuotteiden ympäristövaikutuksia, metsiemme tulevaisuutta
ja puuenergian teknologiaa. Konferenssiin
osallistuneille jaettiin usb-tikku jossa olivat
kaikkien tutkimusten tiivistelmät. Mielestäni konferenssi oli todella hyvin organisoitu.

Mielestäni metsään liittyvää tiedettä löytyy
maailmalta jo niin paljon, että voimme hyödyntää metsiä luonnon, biodiversiteetin ja
talouden kannalta parhaalla mahdollisella
tavalla. Ilmastonmuutoksen ja metsäkadon
hillitsemiseksi tarvitsemme tieteeseen pohjautuvia poliittisia päätöksiä nopeasti. Applied knowledge is wisdom.

Opin viikon aikana paljon uutta maailmanlaajuisista metsään liittyvistä asioista, solmin
maailmanlaajuisia suhteita ja tietenkin vietin aikaa IFSA-kavereiden kanssa. Huonoa
omatuntoa lentomatkustamisen päästöistä
lievensin maksamalla Maan Ystävien vapaaehtoisen lentomaksun.

Christian Lankinen
Lapin Ammattikorkeakoulu
International Forestry Students’ Association, Ilmastokomitean johtaja v. 2012
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Mentiin, nähtiin, koettiin:
		

KANADA!

International Forestry Students` Symposium 2014 Brittiläisessä Kolumbiassa on
nyt takana. Meolia edustamassa olivat Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat Mia
Aalto kansainvälisyysvastaava ja jäsenistä
Johanna Kaltiokumpu.

S

ymposium alkoi Vancouverista ja Vancouver Islandilta, tämän jälkeen matka
jatkui busseilla Prince Georgen kautta edelleen Kamloopsiin. Karaistuneet suomalaiset
olivat omimmillaan alkeellisessa telttamajoituksessa metsien siimeksessä.
Kahden viikon aikana kokoustettiin, valittiin hallitus uudelle kaudelle, seikkailtiin
Vancouverin yössä, nähtiin pari nallea ja
”pikkusen” erinäköistä metsää! Kun alkujärkytyksestä oli selvitty, vierailimme muun
muassa kansallispuistoissa, höyrysahalla
sekä viinitilalla. Nähtävyyksien ihailun lisäksi verkostoiduimme ja tutustuimme
huipputyyppeihin ympäri maailmaa.

Lehden ilmestymisajankohdasta riippuen
haku tämän vuoden symposiumiin saattaa
olla vielä auki!
Rahoitusta voit hakea lähettämällä yhteystietosi (nimi, säpo, puhelinnumero, osoite), tiedot koulustasi (Koulun nimi, koulutusala, paikallinen opiskelijajärjestösi,
opiskeluvuosi), METOn jäsennumerosi,
tapahtuma, johon haet rahoitusta ja motivaatiokirjeen (Esim. Miksi haluan mukaan,
kokemukseni kv-toiminnasta, mitä odotan tapahtumalta, kuka olen, mitä missä
milloin) osoitteeseen mia.aalto@edu.lapinamk.fi 8.2.2015 mennessä.
Kaamosterkuin,
Mia Aalto
Kansainvälisyysvastaava

Mikäli haluat nähdä kuvia seikkailun kulusta, vieraile osoitteessa:
https://www.facebook.com/
IFSS2014BC?fref=ts
Vuonna 2015 IFSS järjestetään FILIPPIINEILLÄ! Tapahtumasta lisää täällä:
https://www.facebook.com/IFSSPH2015
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STTK:n kuulumiset

STTK-Opiskelijoiden tapaaminen Espoossa

Teksti Iida Kauhanen
Kuva STTK:n logo, STTK

STTK-Opiskelijoiden tapaaminen ja
kokous pidettiin Espoon Siikarannassa
29.–30.11.2014. METOa ja MEOL:a
edustamassa olivat Reetta Paukkunen (Lapin AMK) ja Iida Kauhanen (Tampereen
AMK).

S

TTK-Opiskelijat on keskusjärjestö
STTK:n opiskelijajärjestö, jonka tehtävänä on saada myös opiskelijoiden ääni
kuulumaan päätöksenteossa. Opiskelijaedustajia on jokaisesta STTK:laisesta liitosta. viikonloppuna 29.–30.11. edustajajäsenet kokoontuivat Espoon Kokoushotelli
Siikarantaan.

Opiskelijoille uusi johtoryhmä eli puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Emma
Koskimaa ja varapuheenjohtajiksi MinnaIda Pieviläinen ja Atte Mäki. Lisäksi käytiin läpi ja hyväksyttiin strategia, poliittinen
ohjelma sekä toimintasuunnitelma vuodelle
2015. STTK-Opiskelijat on kovasti kehittämässä ja vahvistamassa toimintaansa ja
uudelle johtoryhmälle se tarkoittaa varmasti
toiminnan täyteistä vuotta 2015.

Lauantain seminaarin ensimmäinen puhuja oli STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.
Hän esitteli ajankohtaisen eläkeuudistuksen
ja puhui ammattiyhdistysliikkeen tärkeydestä. Loppupäivä paneuduttiin vakuuttavaan esiintymiseen, viestintään ja mielikuvayhteiskuntaan puheviestinnän opettaja
Päivi Mattsoffin ja Radical Soul Oy:n Salla
Saarisen johdolla.
Sunnuntain kokouksessa valittiin STTK-
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Tervetuloa Joensuuhun

Jimpon opiskelijayhdistys ry:n metsätalousopiskelijat Karelia-ammattikorkeakoulusta järjestävät yhteistyössä Joensuun metsäylioppilaat ry:n metsänhoitajaopiskelijoiden kanssa perinteiset metsäopiskelijoiden Talvikisat
Joensuun Niittylahdessa 20.–22.3. hulppeilla tiluksilla, sekä varustettuna
huippuluokan saunatiloilla. Puitteet ovat siis erinomaiset ja kisojen teemana ajankohtaisesti metsuriseksuaalisuus. Parran kasvatus siis alkakoon ja
on aika kaivaa kaapista parhaat flanellipaidat. Muun muassa parhaan
parran haltijalle on luvassa yllätyspalkintoa. Älkää myöskään unohtako
metsätaitoilun SM-kisoja.
Seuratkaa tuoreimpia uutisia ja ilmoittautumisohjeita Talvikisat 2015
-facebook-sivuilta.
Talvikisojen pääsponsoreina toimivat:
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