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pääkirjoitus

Puheenjohtajan kuulumiset

U

usi vuosi ja uudet kujeet ovat alkaneet.
Maailma ympärillämme muuttuu, halusimmepa sitä tai emme. Muutoksen käsittely vie
toisilta enemmän aikaa ja usein kokonaan vanhaan jumittuminen tarkoittaa kuolemaa, ainakin evoluution näkökulmasta. Onneksi ihmisten
kohdalla kyseessä ei aina ole taistelu elämästä ja
kuolemasta, mutta pienemmässä mittakaavassa
omaksumme uutta päivittäin. Sanonta ”joka päivä oppii jotain uutta” pitää todellakin paikkansa.
Välillä muutoskriittisyys on hyvä asia: parhaimmassa tapauksessa se voi luoda uusia innovaatioita ja kehittää keksittyä. Useammin kyseessä on
kuitenkin yksilön oma asenne ja ennakkoluulot
uutta sekä uuden oppimista vastaan. Vanhaa ei
toki saisi kokonaan unohtaa, mutta siihen takertuminen ei ole hyvä asia.
Osittain on totta myös, ettei pyörää kannata
keksiä uudelleen tai ehjää asiaa yrittää korjata,
mutta periaatteen takia uutta vastaan taisteleminen ei auta ketään. Varsinkin negatiivisuus ja valittaminen ilman, että esittää mitään uutta tilalle
lisää jännitteitä ilman parempaa lopputulosta.
Jos esität mielipiteitä, opettele perustelemaan ne
kunnolla. Esimerkki huonosta perustelusta on
”koska näin on aina ollut”.

Yksi esimerkki muutoksesta on nyt syksyllä
Mikkelissä järjestettävä metsätalousinsinööriopiskelijoiden syysseminaari, mikä ainakin tänä
vuonna korvaa perinteiset kesäkisat. Halusimme
kokeilla jotain uutta konseptia kesäkisojen tilalla
ja muutto Nikkarilan kampukselta Pieksämäeltä Mikkeliin kasarmin kampukselle antoi tähän
oivan mahdollisuuden. Kirjoittamishetkellä
tapahtuman suunnittelu on vielä kesken, mutta toivottavasti lukiessanne tätä, tilaisuus on jo
lähempänä valmista ja olette sinne myös tulossa. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa,
joten kehittämisehdotuksia tulee varmasti ja
otamme niitä mielellämme vastaan. Toivottavasti kritiikki on kuitenkin rakentavaa, eikä turhaa
ja hyödytöntä valitusta.
Nähdään Mikkelissä!
Jani Akkanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

Toimin MEOLin hallituksen puheenjohtajan
viran lisäksi myös Nikkarilan metsäopiskelijat
NILA ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä
Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
MAMOKin hallituksessa kansainvälisyysvastaavana, joten olen paljon mukana erilaisissa projekteissa ja kokouksissa. Törmään tähän ”perinteet kunniaan” - tyyliseen lausahdukseen turhan
usein esimerkiksi ryhmätöiden tai tapahtumien
suunnitteluvaiheessa ja se herättää lähestulkoon
aina inhoreaktion. Kriittisyys on hyvä. Perusteeton valittaminen ei hyvä. Joskus on mietittävä
asioita uudesta näkökulmasta perinteisen toimintamallin sijaan ja uskallettava kokeilla sekä
toteuttaa uusia ideoita.
konkelo214.indd 3

7.8.2014 20:01:28

Kohti biotaloutta
M

etsäala on nousemassa Suomen pelastajaksi. Suomen kansallinen biotalousstrategia hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa ja taloudellisen taantuman keskellä
poliitikot odottavat metsäteollisuudelta paljon. Metsien tuotannon arvoa halutaan kasvattaa 6 miljardilla eurolla vuoteen 2020
mennessä – ja 100.000 uutta työpaikkaa
odotetaan syntyväksi kymmenen vuoden
aikana.
Sellutehtaasta biotuotejalostamoksi
Suomen biotaloudesta suuren osan muodostaa metsä – ja sen ytimenä säilyy edelleen
sellutehdas. Nyt sen sivutuotteista jalostetaan entistä arvokkaampia ja uudenlaisia:
tärpättiä, ligniiniä, liimoja, tekstiilejä… ja
energiaa, jonka tuotanto on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina.
Biopolttoaineet ovat oma merkittävä lukunsa biotalouden tarinassa - ja esimakua uudenlaisesta puun käytöstä antaa UPM Bioforen biopolttoainetta käyttävä puuauto.
Biotalouden uudet tuulet
Mutta biotalous on muutakin kuin sellutehdasta – se on myös uusia tuotteita,
palveluita, lääkkeitä, ravintoa… Luonnon
keskellä tutkitusti pulssi laskee ja ihminen
rauhoittuu – uudet hyvinvointi- ja kokemuspalvelut tekevät tuloaan. Metsissä kasvaa myös lääkeaineita, joista kuusen pihkavoide on yksi tuotteistetuista, mutta moni
lääke odottaa vielä löytämistään. Kemia ja
metsäala lähestyvät toisiaan.
Metsissä kasvaa myös ruoka: sienet, marjat
ja riista – ja Suomessa erityisen puhtaina

raaka-aineina. Näiden keräyksessä ja jatkojalostuksessa on vielä kehittämistä. Myös
kaupalliset metsästyspalvelut sekä kuluttajalle jalostettu riistaruoka ovat lähes kokonaan hyödyntämätön potentiaali.
Sinä biotalouden ketjussa?
Metsäalaa opiskeleva on biotalouden kasvualassa vahvasti sisällä. Mutta alan opiskelu
ei pelkästään riitä. Eri koulujen opetuksen
laadussa on tutkitusti havaittu eroja. Eikä
koulu voi koskaan opettaa kaikkea – tarvitaan työharjoittelua. Ja ennen kaikkea tarvitaan oikeanlaista asennetta – halua oppia
ja osata.
Jotta Suomi saavuttaisi asetetut biotalouden tavoitteet, ei nykymeno riitä. Tarvitaan
uudenlaista osaamista, uskallusta yrittää ja
ennen kaikkea tekemistä. Ei mietitä ja pähkäillä enää – vaan tehdään ja kokeillaan.
Haastan Sinut mukaan – keksi uudenlainen tuotteistettava metsäteko – ja esittele se
muille vaikka seuraavassa Konkelossa :)
Iloa ja intoa metsäisiin opintoihin!
Tiina :)
Tiina Eklund
opiskelijavastaava/yhteyspäällikkö
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Metsätalouden koulutustoimikunnan pj,
Opetushallitus
tiina.eklund@meto-ry.fi p. 040 76 101 75
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terveisiä metosta
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HALLITUS
2014
Esittelyssä Metsäopiskelijat ry:n kauden 2014–2015 hallitus, jotka siis edustavat Meton opiskelijajäseniä ja ovat vaikuttamassa monien yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa tavoitteena pyrkiä ajamaan metsätalousopiskelijoiden asiaa. MEOLin hallitus sai kesken kauden kolme vahvistusta
pieneen joukkoonsa, jotka aloittivat virallisesti toimintansa heti syyslukukauden alkajaisiksi.
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Jani Akkanen

Puheenjohtaja
MIKKELIN AMK
"Hiiohoi halojata päivää"

Niko Piironen

Varapuheenjohtaja / Konkelon päätoimittaja
KARELIA AMK
”Meolin ensikertalainen ja parhaillaan
Kanadassa vaikuttava äkäinen päätoimittaja.”
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Jussi Järvinen

Pääsihteeri / viestintävastaava
SEINÄJOEN AMK
”Asialliset hommat hoidetaan, muut asiat
ovat sitten legendaa.”

Toni Tyrmi

Rahastonhoitaja / SMUL edustaja
HÄMEEN AMK
”Todellinen metsämies tulee metsäkoulusta,
joka on metsässä.”
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Mia Aalto

Kansainvälisyysvastaava
LAPIN AMK
"Tämän pesunkestävän kv-vastaavan löytää
varmimmin jääkaapilta tai painilattialta."

Katri Syrjä os. Pasanen

MEOL-fashion vastaava
TAMPEREEN AMK
”Olen Meolissa toista ja viimeistä kautta
oleva lapsellinen ja hassu täti.”
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Reetta Paukkunen

Jäsen
LAPIN AMK
”Lapissa asuva pippurinen neiti ja MEOL:n
hallituksessa ensimmäistä kertaa.”

Nina Luomi

Webmaster / STTK
HÄMEEN AMK
”Opinnot aloitettu syksyllä 2012, ja tarkoituksena valmistua aikataulussa.”

Uudet jäsenet

Tomi Ketola - SEINÄJOEN AMK
Petrus Martiskin - KARELIA AMK
Iida Kauhanen - TAMPEREEN AMK
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Terveisiä työelämästä
Tarmo Marjala, työnjohtaja
Metsäkoneurakointi Risto Kangassalo
Tarmo Marjala
Lahti
04.08.1989
Ajaa fiatilla vastoin tahtoaan niin töissä
kuin vapaa-ajallakin.
Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Mäntsälästä.
Missä opiskelit ja milloin valmistuit?
Opiskelin Karelia ammattikorkeakoulussa
vuosikurssilla 2010 ja valmistuin kesällä
2014 juhannuksen aikoihin. Ainakin oletan niin, kun todistusta en ole vielä nähnyt,
mutta koulun tunnukset on jo suljettu.
Missä olet töissä? Millainen on työnkuva?
Olen töissä Metsäkoneurakointi Risto
Kangassalolla työnjohtaja-nimikkeellä. Yritys toimii Stora Enson tähtiyrittäjänä sekä
myös UPM:lle avainyrittäjänä.
Työnkuvani koostuu erilaisista korjuuohjauksen liittyvistä tehtävistä yhteistyössä yrityksemme toisen työnjohtajan kanssa.
Miten päädyit töihin nykyiseen työpaikkaasi?
Otin yhteyttä yrityksen johtajaan ja kysyin
olisikohan töitä tarjolla. Muutama tunti siinä meni kun teimme puhelinhaastattelun ja
sen jälkeen kävin yrityksen toimistolla pyörähtämässä ja työpaikkani varmistui vielä
samana aamupäivänä kun olin puhelimeen
tarttunut.

Miten olet sopeutunut työelämään?
Olen mielestäni sopeutunut työelämään
hyvin. Paljon uutta asiaa on tullut kun on
pitänyt opetella kahden eri yrityksen ohjelmistoja yhtä aikaa ja mahdollisimman
nopeasti, jotta työt sujuisivat jouhevasti ja
tehokkaasti.
Haluaisitko antaa vinkkejä metsätalousinsinööreille opiskeleville?
Ottakaa positiivinen asenne niin harjoittelu- kuin työpaikkaa hakiessanne ja saatatte
huomata että töitä on tarjolla helpommalla
kuin luulisi.
Paras muistosi opiskeluajoilta?
Ehdottomasti kisat olivat hienointa mitä
opiskeluaikoina tapahtui, ainakin niiltä osin
mitä itse muistaa. Mahtavia ihmisiä ja mukavia reissuja. Suosittelen jatkossakin kaikkiin sellaisiin tapahtumiin osallistumista.
Tulevaisuuden suunnitelmasi
Tulevaisuus on vielä avoin, kaikille vaihtoehdoille, mutta toistaiseksi tavoitteena olisi
asettua aloilleni.
Terveisiä Konkelon lukijoille!
Hyvää syksyä ja onnea ja menestystä tulevaisuuteen.
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MTK-seminaari

MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi

Teksti M. Riipi, M. Palosaari, M. Aalto, H. Palojärvi, M. Tapio, A. Kiviniemi, M. Karakko
Kuva Mia Aalto

Metsämiesten säätiö lennätti Lapin ammattikorkeakoulun metsätalouden kolmannen vuosikurssin Helsinkiin asti
MTK:n metsäpolitiikan konferenssiin
huhtikuun alussa. Tapahtuman tarkoituksena oli luoda katsaus metsäsektorin ajankohtaisiin asioihin ja saattaa opiskelijoiden
tietoisuuteen MTK:n rooli metsäpoliittisena edunvalvojana mm. Euroopan unionissa. Lisäksi MTK:lla on paraikaa meneillään Intohimon vuosi, jonka tarkoituksena
on maaseutunuorten profiilin kohotus,
sekä heidän aktivointinsa.

P

äivät eivät olleet pelkkää yksipuolista
luennointia, vaan yleisöä aktivoitiin
sosiaalisella seinällä, jonne yleisö pystyi
laittamaan kysymyksiä tekstiviestillä luen-
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noitsijoille. Seminaarin alussa jaettiin myös
kysymyslomake, jolla tiedusteltiin opiskelijoiden omaa suhdetta metsään sekä mielipiteitä seminaarissa käsiteltäviin asioihin.
Kysymyksiin vastattiin tekstiviesteillä ja
kyselyn tuloksia käsiteltiin sosiaalisella seinällä. Lisäksi käytössä oli mikrofonin asemaa ajanut vihreä arpakuution mallinen
CatchBox, jota heiteltiin yleisön edustajalta
toiselle, mikäli he halusivat puheenvuoroja.
Ensimmäisen päivän aiheena olivat metsänomistajien edunvalvonta ja poliittiset
ohjauskeinot, joiden avulla Suomen metsäsektori saataisiin uuteen nousuun. Aiheista
oli luennoimassa mm. MTK:n metsäjohtaja
Juha Hakkarainen. Intohimon vuotta esitteli maaseutunuorten asiamies Mari Oja-
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Parasta antia oli, kun pääsimme tapaamaan muita metsäalan opiskelijoita.

nen. Ensimmäisen päivän luentojen jälkeen
jäimme kaipaamaan asioiden syvempää
käsittelyä, sillä olimme käyneet samoja asioita läpi jo täällä Rovaniemellä. Oikeastaan
ensimmäisen päivän parasta antia olikin viimeisenä käyty keskustelupaneeli, jossa opiskelijat saivat vapaasti kysyä asioita ja esittää
omia mielipiteitä.
Toisena päivänä käsiteltiin tarkemmin kansainvälistä metsäedunvalvontaa sekä ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja. Aiheista olivat
kertomassa muun muassa tutkimuspäällikkö Erno Järvinen sekä ympäristöjohtaja Liisa Pietola. Lisäksi toisen päivän ohjelmaan
kuuluivat valinnaiset luennot, jotka opiskelijat olivat saaneet valita ennen seminaaria.
Luennot käsittelivät esimerkiksi eri maan-
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käytön muotoja sekä puun energiakäyttöä.
Toisena päivänä pidimme valinnaisista aiheista sillä ne tarjosivat omaan mielenkiintoon koskevia aiheita, ja sen kautta jokainen
sai juurikin sellaista tietoa mitä halusi.
Ryhmämme mielestä konferenssin parasta
antia oli, kun pääsimme tapaamaan muita
metsäalan opiskelijoita ja vaihtamaan kuulumisia heidän kanssaan.
Konferenssin päätyttyä ryhmämme matka
jatkui sulavasti kohti käpyristeilyä ja Tukholmaa!!!! :)
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Metsähallitus-

			Akatemia
Niko Piironen

Metsähallitus järjesti Metsäakatemiatapahtuman nyt kolmatta kertaa ja tällä kertaa sijaintina oli teemaan sopivasti
metsäpääkaupunki Pohjois-Karjalan sydämestä eli Joensuu. Ilosaaressa ravintola
Kerubissa järjestetyssä tapahtumassa oli
paikalla lähes 50 metsäalan asiantuntijaa ja
kaksi MEOLin opiskelijaedustajaa Karelia
AMK:sta.

katietojärjestelmää, jossa metsävaratietojen
hankinta tulee perustumaan kaukokartoitusmenetelmien käyttöön. Holopaisen johdolla spekuloitiin myös tulevaisuutta mm.
metsäkoneista ilman kuljettajaa.

katemian avasi tervetulotoivotuksin ja
saatesanoin Metsähallituksen väliaikainen toimitusjohtaja Jussi Kumpula. Hänen
jälkeensä vuoron saivat omille esitelmilleen
eri tahojen asiantuntijat. Akatemian tämänkertainen pääteema oli metsäsuunnittelu ja
siihen liittyen aiheita metsien monimuotoisen käytön suunnittelusta riistasuunnitteluun ja kaukokartoituksen mahdollisuuksiin metsäsuunnittelussa.

Metsäsuunnittelun professori Tuula Packalen Metlasta käsitteli kaavoituksien ja metsäsuunnittelun välistä rajapintaa ja metsien
aktiivista ja monimuotoisen käytön suunnittelua tuotantotehokkaasti ja eri käyttömuotojen yhteensovittamista. Annakaisa
Heikkonen Metsähallitukselta esitteli projektinsa Ylimuonion maankäyttösuunnitelmasta, jossa poikkeuksellisesti paikalliset
asukkaat otettiin aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Eräänlaista suunnittelua esitteli
myös Pirjo Ilvesviita Metsähallituksen eräpalveluiden aluepäällikkö suoraan Lapista,
joka luennoi riistasuunnittelusta.

Geoinformatiikan professori Markus Holopainen Helsingin yliopistosta esitteli mielenkiintoisia mahdollisuuksia metsävarojen
hallinnasta laserkeilauksen avulla. Laserkeilaus on jo nykyään arkipäivää, mutta
tulevaisuudessa kaukokartoitusmateriaalin
hyödyntäminen tulee tehostumaan ja Metsähallitus on parhaillaan rakentamassa paik-

Tapahtuman huoltopuoli pelasi varsin mallikkaasti väliaikakahvien ja virallisen osan
päättäneen maittavan riistacocktailin muodossa. Valikoima oli runsas ja muutamia
mainitakseni tarjolla oli mm. savumuikkuja tilliliemessä ja friteerattuja ruistikkuja,
savuporo-sienipiirakkaa, sekä marinoituja
karpaloita ja kinuskimoussea. Ruokailun

A
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jälkeen vuoron sai Metsäalan kaikille avoin
After Work, jossa esiintyjänä oli paikallinen jazz-yhtye Kolina. Ennen Kolinan vallattua lavan, palkitsi toimitusjohtaja Jussi
Kumpula Metsähallituksen sponsoroiman
liperiläisen hiihtäjälupauksen Krista Niirasen stipendillä. Jatkot sujuivat rauhallisesti
vapaan keskustelun ja sivistyneen juomisen
merkeissä.

Akatemian tämänkertainen pääteema oli
metsäsuunnittelu.

Paneelikeskustelussa pureuduttiin aiheeseen syvällisemmin. Asiantuntijoina olivat:
Hannu Lehtonen (vas.), Jussi Peuhkurinen, Jouni Pykäläinen, Tuula Packalen, Markus
Holopainen (puuttuu kuvasta) ja puheenjohtaja Timo Tokola.
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Käpyristeilyn avajaiset ja Spirit of Käpis -henkeä kunnioittaneet Louna Viinikka (vas), Petrus Martiskin, Saara Pennanen ja Enna Siikavirta.
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Niko Pii

Metsäalan nuorimmalla viihderisteilyllä seilattiin Viking Linelle Helsingistä
Tukholmaan ja takaisin. Metsäsektorin
opiskelijoille ja itsensä nuoriksi tunteville
työntekijöille suunnattu risteilytapahtuma
järjestettiin keväällä kaksipäiväisenä sisältäen akateemisen sivistynyttä viihdettä ja
verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.

M

etsäalan ihmiset ympäri Suomen löysivät tiensä Katajanokan satamaan
täynnä reipasta ja odottavaa mieltä. Keli oli
huhtikuun alkajaiseksi upea ja meri tyyni.
Laivassa emäntämme Eija Sulkava ja Eedla
Makkonen pitivät aluksi tervetulotoivotuksen käpyristeilijöille kuohuviinin ja alkupalojen saattelemana, jonka jälkeen koittikin monen kohokohta: buffet. Ruokaa ja
juomaa koko rahan edestä, ja tietysti myös
upeaa sivistynyttä seuraa. Ohjelmaa riittikin
Fun Clubissa koko illalle ja metsämiehillä
oli erittäin hyvä panos illan juhlinnoissa muun risteilyväen seassa. Toisena iltana
saattoi hieman olla väsyneempää…
Aamu alkoi aurinkoisesti ja levännein fiiliksin hyvin nukutun yön jälkeen raikkaissa
hyteissämme ja laivan ravintola oli kattanut
meitä varten maittavan ja ravitsevan aamupalan. No, ainakin päivä oli erittäin lämmin
ja sää salli Tukholman kierrostamme, jossa

vapaamuotoisesti liikuimme muutaman
tunnin ajan tutustuen paikalliseen korkeakulttuuriin.
Toiselle illalle oli myös järjestetty käpyristeilijöitä varten ohjelmaa mm. ramboradan
muodossa, jossa joukkueittain kiersimme
rasteja keräten pisteitä taidokkailla tai näyttävillä suorituksilla tai pelkästään lahjomalla. Laivan tax free oli myös varsin suosittu
paikka syystä tai toisesta. Toinen ilta Fun
Clubissa oli myös ohjelmaa täynnä mm.
sambatanssioiden ottaessa lavan haltuun,
mutta jostain syystä iso osa metsäläisistämme oli ajautunut hukkateille tai pitivät
muuten vain parhaana viettää rauhallista
hytti-iltaa.
Laivan saapuessa satamaan metsämiehet astelivat väsyneinä, onnellisina ja ehkä myös
vähän haikeinta takaisin Suomen maaperälle ja erkanivat taas toisistaan omille paikkakunnilleen.
Käpyristeily järjestettiin nyt historiassaan
toista kertaa, mutta valitettavasti näillä näkymin myös viimeistä kertaa. Järjestelyihin
tarvitsisimme uusia aktiivisia jäseniä ansioituneiden ja laivaemännän toimista eläköityvien Eija Sulkavan ja Eedla Makkosen tilalle, jotta tämä mahtava perinne saisi jatkoa.
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				Koulukierros

Lapin AMK

Teksti Reetta Paukkunen
Kuvat Tytti Taivalkoski & Anne Saloniemi

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU –
LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Lapin Ammattikorkeakoulu on uusi
korkeakoulu, joka on perustettu tämän vuoden alussa ja sen omistaa
Lapin Ammattikorkeakoulu Oy. Siihen kuuluvat entiset Rovaniemen ja
Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulut.
Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii
Martti Lampela.

K

olmella eri paikkakunnalla toimiva ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta niin päiväopintoina
suomenkielellä, verkko- ja monimuoto-opintoina aikuissovelluksissa ja
päiväopintoina
englanninkielisissä
Bachelor-ohjelmissa. Valmistumisen
jälkeen Lapin Amk:ssa voi lukea myös
ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Kampukset sijaitsevat siis Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.
Lapin Ammattikorkeakoulussa voi
opiskella kuudella eri koulutusalalla,

jotka ovat: sosiaali-, terveys- ja liikuntaala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala,
luonnonvara- ja ympäristöala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,
kulttuuriala.
Yhdistymisen myötä syntyi myös uusi
opiskelijakunta ROTKO, joka huolehtii meistä pohjoisen opiskelijoista.
Rovaniemen pienemmällä kampuksella sijaitsee metsäläisten valloittama
vyöhyke, jossa aloittaa joka vuosi 40
metsätalouden opiskelijaa. Syksyt alkavat tavalliseen tapaan maastopäivillä
jo elokuussa ja opetusta järjestetäänkin
maastossa lumen tuloon saakka ja keväällä lumien lähdön jälkeen. Talviajan
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Rovaniemen pienemmällä
kampuksella sijaitsee metsäläisten valloittama vyöhyke

emi

”Tupassarasta Staraksi” - tilataidetta maastohäröilyjen lomassa
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t

opetus on sisätiloissa, mikä on alkuun
mukavaa vaihtelua, mutta keväällä voi
aistia levottomuutta ja halua päästä kirmaamaan luontoon koulupäivienkin
aikana. Vaikka kampus onkin kaupungin sykkeen tuntumassa, on luontoon
lyhyt matka autolla.
Koska Lapin Ammattikorkeakoulussa
on vain vähän agrologiopiskelijoita,
toimii meillä yhteinen opiskelijayhdistys Rovaniemen Metsäpojat ry. Vuodesta riippuen toiminta on milloin
aktiivisempaa ja milloin vähemmän
aktiivisempaa. Varmaa on vain, että
kisoissa ollaan mukana ja totta kai parhaalla yhteishengellä ja opiskelijoiden
kokoon nähden suurella kilpailuhengellä. Jos olet eksymässä kouluaikana
(pois lukien metsästyskausien aloitukset) Rovaniemelle, voi meitä varmimmin tavata hämärästä toimistosta jonne
kaikki metsäläiset on lämpimästi tervetulleita!

m
kam

*
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tervetuloa mikkeliin!
Mihin kaikkialle metsätalousinsinöörin koulutuksella
voikaan päätyä työelämässä?
Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia uratarinoita sekä
metsäalan uusimpia kuulumisia syysseminaariin Kasarmin
kampukselle Mikkeliin. Illalla lisäksi bileet, jotka starttaavat
Café Labralta ja jatkuvat Mikkelin yöelämään!!

Ilmottautumiset 19.9. mennessä osoitteeseen:
metsakisat2014@gmail.com
Viestiin nimi, koulu ja oletko METOn jäsen
Hinta*: METOn jäsenille ilmainen
Muut
10€

tau

ot
ilm

en

in
tum

va!

ito
on s

lauantai 4.10. klo 10.00

mikpoli sali, kasarmin kampus
*Hinta sisältää pääsyn seminaariin, sekä illallisen ja illanvieton Labralla.
Lisää tietoa tapahtuman facebook- sivuilta tai sähköpostilla osoitteesta:
metsakisat2014@gmail.com
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Matkalle
		maailman
						ääriin
Tänä vuonna IFSS, eli International Forestry Students’ Symposium, järjestetään
elokuussa Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. IFSS on tapahtuma, joka kerää
huomattavan määrän metsäalanopiskelijoita yli kolmestakymmenestä eri maasta
saman pöydän ääreen. Kahden viikon aikana kierretään isäntämaata, kokoustetaan
hieman, pidetään hauskaa ja tutustutaan
huippuihin tyyppeihin ympäri maapalloa!
Mutta kuinka pitkä voi olla odotus ennen
matkaa?

H

yväksymiskirjeet kilahti sähköpostiin
maaliskuun tienoilla, aika on suorastaan madellut tuosta lähtien innokkaiden
reissaajien hinkuessa nousua koneeseen.
Järjestäjät muistavat päivittää facebooksivujaan ahkerasti kerta toisensa jälkeen
upeammilla maisemakuvilla, jotka eivät
lainkaan helpota odottavien tuskaa. Heiltä
on tullut säännöllisin väliajoin myös tärkeää
informaatiota koskien matkamme ilmastoolosuhteita ja turvallisuusasioita. Emme olisi arvannut kuinka monta lippua ja lappua
saamme tulostaa päästäksemme osallistumaan tälle matkalle.
Virallisten kokousosuuksien lisäksi matka sisältää paljon muitakin aktiviteetteja.
Matkamme aikana kierrämme Brittiläisen

Kolumbian eri osissa tutustuen paikallisiin
metsiin ja kulttuuriin sekä nähtävyyksiin.
Reittimme kulkee rannikolta, Vancouverista, sisämaahan ja takaisin. Tulemme vierailemaan kansallispuistoissa sekä sahoilla ja
pääsemme jopa patikoimaan ja melomaan,
puhumattakaan hakkuutyömailla vierailusta. Näemme kahden viikon aikana erilaisia
maisemia, vuoria, vanhoja metsiä, suojelualueita sekä metsien erilaisia ekosysteemejä.
Yhtenä teemana vuoden 2014 IFSS:n Kanadan matkalla on tutustuminen Brittiläisen
Kolumbian alkuperäisasukkaisiin sekä eri
yhteisöihin.
Kuukausi ennen matkaa ja kahden nuoren
naisen päät on täyttynyt kysymyksistä, joihin oikeat vastaukset löytyy luultavasti vasta
matkalta. Rinkka vai laukku? Kuinka monet
kengät nainen tarvitsee pärjätäkseen? Onko
pumppu-laulu sopivaa viihdettä 16 tunnin
lentomatkalle? Ja kuka ihme se ESTA on?
Näillä mennään, eikä edes pelota! Mikäli
kaikki menee hyvin, lehden ilmestyessä tulisi meidän olla jo turvallisesti takaisin Suomen kamaralla.
Jännitystä tihkuen,
Mia Aalto & Johanna Kaltiokumpu
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IFSS, eli International
Forestry Students’ Symposium, on tapahtuma,
joka kerää huomattavan
määrän metsäalanopiskelijoita yli kolmestakymmenestä eri maasta
saman pöydän ääreen.

www.metsakustannus.fi

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

%

jäsenille

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