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M E O L
m e t s ä a l a n o p i s k e l i j at

Puheenjohtajan toimintakatsaus

V

uosi 2017 on ollut kiireinen metsäalan opiskelijan kannalta. Metsäalalla
on tapahtunut paljon ja opiskelijan arkeen
vaikuttavia asioita on koko ajan enenevissä
määrin. Metsäalan Opiskelijat ovat kuitenkin olleet aktiivisia toiminnassaan ja ottaneet kantaa, jotta myös opiskelijan näkökulma huomioidaan päätöksenteossa.
Yhteistyö on sana, jolla voisin kuvailla mennyttä vuotta. Se tai sen puute ovat kuvastaneet päätöksentekoa aina EU:ta myöten
ja yhteistyöllä on saatu myös onnistuneita
projekteja päätökseen. MEOL on yhdessä
Metsäylioppilaiden ja JMYOn kanssa toteuttanut Saariselällä kansainvälisen projektin, Interimin, ja tutustuttanut maailmanlaajuisesti metsäalan nuoria vaikuttajia
Suomeen ja metsien käyttöön pohjoisissa
oloissa. Samoin huhtikuussa toteutuva opiskelijoiden ja työssäkäyvien yhteinen Käpyristeily on esimerkki metsäalan ja sidosryhmien välisestä yhteistyöstä ja yhteisien
intressien etsimisestä.
MEOL on vaikuttanut aktiivisesti Metsäkoulutuksen hallituksessa opiskelijoiden
paikalla, ja opiskelijoiden muodostama
neuvottelukuntatoiminta on ollut hyvää
ja tuloksellista. Opiskelijoita on kuultu ja
kuunneltu, ja toivomme myös tehdyn työn
edistävän opiskelijan oikeusturvaa koulutuksessa. Koulutusten profiilien kirkastaminen puolueettoman tutkimuksen ja tiedon
tuottamisessa sekä tieteeseen pohjautuvan
työelämälähtöisen asiantuntijatyöskentelyn
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välillä vaatii edelleen aktiivista työskentelyä.
Koulutuksen vähenevät resurssit vaativat
hallitsemattomasti kasvatetun opiskelijamäärän sijasta laatua tuotetuilta opiskelijapaikoilta.
Joensuun Jukolan yhteydessä Tulevaisuuden
kuusi -kampanjassa MEOL on istuttanut
puita Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja Rouva Jenni Haukion, sekä muiden
kunniavieraiden kanssa. Kesällä MEOLilla
oli edustus IFSA – International Forestry
Students Associationin vuosikokouksessa
IFSS:ssa Etelä-Afrikassa ja siellä hallitukseen
saatiin suomalainen edustaja.
Olen osallistunut Suomen Metsäyhdistyksen järjestämään Päättäjien Metsäakatemiaan, ja MEOLilla on ollut edustaja Nuorten
vaikuttajien Metsäfoorumissa. MEOL on
aloittanut yhteistyön Suomen Metsäyhdistyksen kanssa ja liittynyt siihen jäseneksi.
Muiden opiskelijajärjestöjen tavoin MEOL
on nyt mukana alan yhteisessä viestintätyössä.
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n
viimeisessä liittokokouksessa liittoa uudistettiin ja MEOL jäsenyhdistyksenä jatkaa
hallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella
sekä varsinaisella edustajistopaikalla. Opiskelijoiden ääntä ja uudistuvan metsäalan
puolesta pidetään jatkossakin työskentelyolosuhteiden parantamiseksi.
MEOL on työllistänyt jäseniään eri organi-

saatioiden töihin ja tätä työtä kasvatetaan
jäsenen toimintaedellytysten kasvattamiseksi. Kokemukset ovat olleet tilaajan kanssa
molemmin puolin positiivisia ja aktiiviselle
MEOLilaiselle löytyy kysyntää työelämässä.
Koulutukseen liittyvissä asioissa on otettu
kantaa työryhmissä ja Vuoden Metsäopettajan palkitsemisella, koska tulevaisuuden
asiantuntijalla tulee olla hyvät valmiudet.
Kuluneen vuoden työskentely toimivalla,
tekevällä joukolla on ollut antoisaa. Kaikki toimijat ovat ottaneet oman tehtävänsä
ja kantaneet sen vastuullisesti; vain se on
mahdollistanut toimivan projektiluontoisen työskentelyn monella saralla. Tässä on
vain muutamia esimerkkejä, miten MEOL
on kasvattanut toimintaansa määrätietoisesti vaikuttavammaksi opiskelijajärjestöksi,
jotta käytännönläheisen korkeakoulutuksen
valinneella opiskelijalla on edessä loistava
tulevaisuus muun metsäalan tavoin.
Kirjoitan tätä tekstiä lumisella Saariselällä,
jossa kovasti suunnitellaan jo tulevaisuuden
toimintaa ja strategioita. Hyvä toiminta puhuu puolestaan ja haluaisinkin nähdä juuri
sinut aktiivisena toimijana, koska vain opiskelija voi vaikuttaa omiin asioihinsa.
Lumisin terveisin,
Arttu Huhtanen
Puheenjohtaja 2016 - 2018
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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KIITOS MEOL!
O

len Konkelon tilaaja, on hienoa kuulla metsäopiskelijoiden toiminnasta
edelleen valmistumisen jälkeen. Toimin
itse MEOLissa aktiivisesti opiskeluaikanani. Puheenjohtajakauteni aikana aloitimme Konkelon julkaisemisen ja perustettiin
MEOLille omat nettisivut. Konkelo nähtiin
tärkeänä tuotteena, vaikka sähköinen viestintä otti samaan aikaan aimo harppauksia.
Kopiokone lauloi, kun itse väänsimme ensimmäisiä Konkeloita aikanaan mustavalkoisine kuvineen. Kun katsoo konkeloa nyt,
niin paljon on tapahtunut. En puhu pelkästään lehden ulkonäöstä, vaan sen sisällöstä.
Niinpä, kehitystä tapahtuu monella saralla.
Olen ilokseni huomannut, että MEOLin
toiminta on ollut nousujohteista. Tänä
päivänä MEOL on yhä enemmissä määrin
aktiivisesti vaikuttamassa ja tukemassa sekä
edesauttamassa ja valvomassa metsäalan
opiskelijoiden etuja.

Sain MEOLin toiminnasta hyvät eväät myös
työelämään. Hyviä suhteita muodostui niin
opiskelijoihin kuin alan asiantuntijoihin
ja työelämän edustajiin. Yhdistystoiminta,
tapahtumien järjestämiset, edunvalvonta,
tanssikurssit… Listaa, mistä kaikesta on
ollut minulle hyötyä voisi jatkaa melkeinpä
loputtomiin.
Minulle tärkeitä asioita ovat mm. ystävyys
ja luotettavuus. MEOLin aikana minulla
oli kunnia tutustua moneen mahtavaan ystävään. Näiden ystävien kanssa olemme tekemisissä aktiivisesti niin työkuvioissa, kuin
vapaa-ajallakin.
Kannustankin kaikkia opiskelujen ollessa
missä vaiheessa tahansa ottamaan osaa toimintaan. Kiitos MEOL, jatkakaa samaan
malliin!
PS. Vinkkinä teille jokaiselle elämään ja tuleviin työhaastatteluihin: Ole oma itsesi!
Olli Simanainen
Metsätalousinsinööri, PKAMK
MEOL, 2004-2007
Hankintaesimies,
Markkinointiesimies,
Metsäasiantuntija, Tuotepäällikkö, Tietojärjestelmäasiantuntija – Stora Enso Oyj
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V

uoden Metsäopettaja julkistettiin Metsäpäivillä Helsingin messukeskuksessa
9.11.2017. Vuoden Metsäopettaja on järjestyksessään toinen. Tämän kunniamaininnan sai Karelia Ammattikorkeakoulun
lehtori Seppo Kainulainen. Konkelon päätoimittaja haastatteli häntä seuraavalla viikolla.
Seppo Kainulainen on opettaja, jonka
juuret ovat Pohjois-Karjalassa. Hän aloitti
työuransa silloisessa Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulussa vuonna 2000 projektitehtävissä. Vuonna 2009 Kainulaisen
toimenkuva vaihtui päätoimiseksi opettajaksi. Kainulaisen opetuksessa nykyinen
yläteema on uusiutuvat energiat: metsä-,
bio- ja lämpöenergia. Kainulainen opettaa
metsätalousinsinööriopiskelijoiden lisäksi
uusiutuvan energian sisältöjä myös energiaja ympäristötekniikan opiskelijoille, sekä
toimii toimihenkilöharjoittelun ohjaajana

ja tieto- ja viestintätekniikan opettajana.
Tämän lisäksi hän järjestää avoimen amk:n
verkkokursseja, joiden johdosta hänet on
aiemmin myös palkittu Karelian vuoden
verkko-opettajana.
Opetuksessaan Kainulainen kertoo painottavansa tehtävien tekemistä siten, että
jokaisella opiskelijalla on mahdollisuuksia
omaan oivaltamiseen sekä käytännönläheiseen ongelmanratkaisuun. Kainulainen haluaa opetuksensa olevan mahdollisimman
lähellä työelämässä vastaan tulevia ongelmia. Ns. käänteisen opetuksen suunnitelmallisempi käyttöönotto, jossa opiskelijat
ovat perehtyneet ennakkoon oppitunnit
sisältöön on yksi mahdollinen kehittämiskohde Kainulaisen tulevilla opintojaksoilla.
Hän ymmärtää, että opiskelijoita on erilaisia ja kaikilla on oma opiskelutyylinsä.
Yhden vahvuudet ja heikkoudet voivat olla
käänteisenä toisella opiskelijalla, mikä tekee
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tietynlaisen opetusmetodin luomisesta lähes
mahdotonta. Kuitenkin, joissain tapauksissa opiskelija voi tietää käsiteltävästä aiheesta
paremmin kuin opettaja, jolloin Kainulainen on myös avoin opiskelijoiden tuomille
huomioille ja tiedoille. Tämän vuoksi hän
arvostaa avointa keskustelua opiskelijoiden
sekä opettajien välillä opetustilanteissa. Kainulaisella on hyvin vahva TVT-pohja, jota
hän käyttää etuna opetuksessaan. Tietotekniikan käyttäminen opetuksessa on osittain
välttämätöntä nykypäivänä.
Kysyttäessä, olisiko metsäkoulutuksessa jokin osa-alue, jota tulisi kehittää, Kainulainen vastaa lähes heti sillä, mitä ei ainakaan
tulisi vähentää: ”Maasto-opetus on tärkeää,
se luo luonnollisemman kuvan siitä, mitä
työnteko alalla on.” Tämän lisäksi myös vuorovaikutteinen palautteen anto, sekä TVT:n
mukaan tuominen opetukseen enemmissä
määrin ovat sellaisia asioita, joita voisi kehittää. Työelämäyhteydet osana opintoja
ovat tärkeä osa ammatillista kehittymistä,
joiden edelleen kehittäminen on myös huomioitava metsäalan koulutuksessa.
Kysyttäessä Kainulaiselta mikä tekee hyvän
opettajan, hän antaa vastuun opiskelijoille:
he osaavat vastata parhaiten. Avoimen ja
rakentavan palautteenannon merkitys on
Kainulaisen mukaan suuri. Ammattikorkeakoulun opettajalla on oltava kontakteja
työelämään, joiden avulla pystytään esim.
järjestämään vierailuja ja esittelemään erilaisia työtehtäviä ja toimenkuvia opiskelijoille.
Kainulainen kertoo olevansa kiinnostunut
siitä, miten kukin opiskelija oppii parhaiten, jotta hän pystyisi tarjoamaan oikeanlaista opetusta. Kainulainen huomauttaa,
että opiskelijat myös huomaavat opettajasta,
onko hän aidosti kiinnostunut aiheestaan
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vai ei.
Hyvän opiskelijan tunnuspiireisiin Kainulainen mainitsee ensimmäisenä aktiivisuuden. Aktiivisuus opiskelussa on perusedellytys opiskelijan kasvamisessa ja
kehittymisessä. Opiskelijoiden on hyvä
myös pysyä ajan hermolla, jotta tiedetään
mistä puhutaan. Opiskelijat voivat pohtia
ja tuoda omia huomioitaan esille erilaisissa asioissa. Myöskin opiskelijalla tulisi olla
halu oppia ja ymmärtää suurempiakin kokonaisuuksia.
Vuoden Metsäopettajan kunniamaininta on
Kainulaiselle kunnia. Kainulaisen mielestä
Vuoden Metsäopettajan kunniamaininta ei
saa luoda kilpailua opettajien keskuudessa:
”Opiskelijoita ja opettajia on monenlaisia,
jokaisen opettajan kuuluisi tehdä parhaansa.” Lopuksi Kainulainen kertoo itsevarmuuden lisääntyvän opetuksessa, kun tunnustuksen myötä huomaa, ettei opetus ole
mennyt ihan ”metsään”.
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry. onnittelee Seppo Kainulaista kunniamaininnasta, kiittää haastattelusta ja toivottaa hyvää
jatkoa opetuksessa.

Tuotteissa oleva logo on virallinen käpy ja yhdistyksen nimi.
Tuotteet logolla ovat yhden euron edullisempia, kuin ilman logoa.
Tuotteita voi ostaa MEOLin verkkokaupasta sekä tulevista tapahtumista.

meol.fi/kauppa
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Metsäkoulutus ry
yhdistää voimavaroja
N

uori yhdistys on toiminut puolitoista
vuotta. Tässä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon ja on otettu isoja harppauksia
kohti koko alaa yhdistävää metsäopetusta.
Metsämiesten säätiön varoin on käynnistetty metsäalan koulutukseen liittyviä hankkeita ja yhdistykselle on laadittu strategia,
jonka tiekartta vie kohti laadukasta metsäopetusta. Lisäksi yhdistystä on luotsattu
ammattimaisesti vuoden pestissä olleen toiminnanjohtajan voimin.
Jäsenkuntaa on kasvatettu vähitellen. Ilahduttavasti lähes jokaisessa hallituksen kokouksessa on ollut uusi jäsenhakemus käsiteltävänä. Myös metsäalan opiskelijat ovat
saaneet rivinsä kasaan. He ovat sopineet
yhteisestä toimintatavasta, miten opiskelijoiden hallituspaikkaa yhdistyksessä kierrätetään alan opiskelijajärjestöjen kesken.
Metsäkoulutus ry:n toimintamalli on ainutlaatuinen. Se kokoaa yhteen niin kaikki
metsäalan koulutusta järjestävät kouluttajat
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yliopistosta ammattiopistoihin. Mukana on
kattava joukko myös metsäalan sidosryhmiä.
Yhteensä jäseniä on reilu neljäkymmentä.
Yhdistyksen toiminnan malli on herättänyt
kiinnostusta myös luonnonvara-alan muilla
sektoreilla, kuten maatalousalalla.
Yhdistyksen luotsaamissa hankkeissa konkretisoituu myös toiminnan ydin. Ne liittyvät
aina tavalla toisella opiskelijoiden metsäopetuksen parantamiseen, tunnetuksi tekemiseen ja/tai laatuun. Hankeaiheita ovat esimerkiksi uuden digitaalisen oppimateriaalin
tuottaminen, alan koulutuksen vetovoiman
markkinointi ja opintopolkujen sujuvoittaminen metsäinsinööristä maisteriksi.
Lisätietoja Metsäkouutus ry:n hankkeista ja
toiminnasta http://www.metsäkoulutus.fi/
Susanna Aro MMT, KM
Metsäkoulutus ry:n
puheenjohtaja ja koulutusjohtaja
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Terveisiä Joensuusta!

J

oensuun Karelia-ammattikorkeakoulun
metsätalouden opiskelijat ovat eläneet
tietynlaista muutoksen aikakautta viimeisen
parin vuoden aikana. Uusien tilajärjestelyjen
myötä nousi huolen aiheeksi koulutuksen
laatu muun muassa uusien tilaratkaisuiden
tuomien haasteiden myötä. Onneksemme
jokaiselle ryhmälle löytyi tarvittavat luokkatilat opetusta varten ja maastoonkin päästiin tarpeen niin vaatiessa.
Myös opiskelijayhdistyksemme löysi paikkansa Wärtsilä kampukselta. Uusi kampus
avasi myös mahdollisuudet verkostoitua
muihin ainejärjestöihin entistä paremmin.
Jotain tapahtui kuitenkin metsäopiskelijoiden yhteisöllisyydelle: Yhä vähemmän metsäopiskelijat kokoontuivat taukojen aikana
Konkeloon, yhdistyksemme toimipaikkaan,
nauttimaan kahvia ja teetä. Ennen pitkää
myös osallistuminen yhdistyksen tai muiden ainejärjestöjen järjestämiin illanviettoja verkostoitumistapahtumiin hiipui.
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AINEJÄRJESTÖJEN
KUULUMISET
Ensimmäinen talvi vierähti uudella kampuksella nopeasti. Jimpolaisille järjestettiin
perinteisten saunailtojen lisäksi muun muassa työturvallisuuskortti -koulutus, muodostettiin edustusjoukkue metsäylioppilaiden Räkäposkella -hiihtoon ja ehdittiin
siinä käydä keskustelua myös toteutuneen
koulutuksen laadusta ja määrästä.

neista kahdesta vuodesta, jotka olen toiminut Jimpon Opiskelijayhdistyksen puheenjohtajana!

Opiskelijayhdistyksen rahavirrat ovat olleet hiipumaan päin viime vuosien aikana.
Olemme kartoittaneet mahdollisuuksia
tehdä talkootyötä yhdistyksenä ja saada
sitä kautta varoja yhdistystoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työtä tekeville löytyy, sanoo vanha sanonta ja erilaisia
mahdollisuuksia tarjottiinkin vuoden 2016
aikana. Ongelmaksi muodostui jäsenien aktiivisuus. Ensimmäiset taimenistutustalkoot
suoritettiin kesän 2017 aikana hyvällä menestyksellä ja kaikille jäi positiivinen maku
sekä tehdyistä talkoista että yhdistyksen
järjestämästä kiitoksesta ja vaivanpalkasta
talkooväelle.

Talvinen tervehdys Evolta!

Lopuksi haluan kiittää hallituksen jäseniä,
kaikkia opiskelijoita sekä sidosryhmiä kulu-

Antti Tukiainen
Puheenjohtaja 2015- 2017
Jimpon Opiskelijayhdistys ry – Karelia Ammattikorkeakoulu

V

uosi vaihtuu ja Evolla on Metsäpojat
puuhailleet aktiivisesti. Kesäkisojen
jälkeen olemme valloittaneet ja hurmanneet
jos jonkinmoisissa pippaloissa, matkailleet
ympäri Hämettä perinteisellä maakuntakierroksellamme ja viettäneet pikkujouluja
moneen otteeseen. Järjestimme myös itsenäisyyspäivän aattona juhlallisen itsenäisyyspäivän tilaisuuden. Tilaisuudessamme
esiintyi mieskuoro ja esittelyssä oli Evon
Metsäopiston alkuaikojen valokuvia opiskelijoiden elämästä ja koulun ympäristöstä.
Illalla pääsi tunnelmoimaan vielä tanssilattialle oikean tanssiyhtyeen säestäessä askeleitamme.
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Uuden vuoden lupauksenamme vannomme
olevamme jälleen mukana kaikkialla ja yhtä
hyvällä fiiliksellä kuin aina ennenkin!
Nähkäämme siis talvikisoissa, terveisin
Evon Metsäpojat!
Aino Kallio
Puheenjohtaja 2017
Evon Metsäpojat ry - Hämeen ammattikorkeakoulu

Terveisiä Rovaniemeltä!

S

yksyn opinnot täällä Lapin ammattikorkeakoulussa lähtivät hyvin käyntiin
kaikkien vuosikurssien osalta.
Syksyllä ykkösluokkalaiset pääsivät tutustumaan metsä- ja suotyyppeihin sekä kasvibiologian maailmaan. Kakkoset harjoittelivat
metsän mittausta ja leimikon suunnittelua,
kolmoset ihmettelivät metsäojitusta, yläLapin metsiä ja porotaloutta ja me neloset
puolestaan työskentelimme erilaisten projektien parissa yhteistyössä muun muassa
Metsähallituksen kanssa. Talvi alkoi tehdä
tuloaan tuossa loka-marraskuussa ja silloin
siirryimme ns. sisäruokintaan eli maastotunnit päättyivät.
Rovaniemen Metsäpojat, mikä se on?
Rovaniemen metsäopetuksen opiskelijatoiminnalla on pitkät perinteet.
Urheiluseurana aloittanut Rovaniemen
Metsäpojat, perustettiin vuonna 1953 ja
myöhemmin vuonna 1960 Hirvaan metsäkoulussa toiminut oppilaskunta ja Rovaniemen Metsäpojat päätettiin yhdistää yhdeksi
järjestöksi.
Jo alusta asti järjestölle oli ominaista yhteishenki ja vahva kiinnostus omaa alaa koh-
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taan. Nämä piirteet ovat ominaisia Metsäpojille yhä edelleenkin.
Syksyllä päästiin kiillottamaan tanssikengät
ja vetämään juhlatamineet päälle, sillä Rovaniemen Metsäpojat ry täytti 50-vuotta ja
sitähän sitten juhlittiin suuresti Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeessä 29.9.2017.
Vuosijuhlien lisäksi, perinteen mukaan,
ykkösvuosikurssin opiskelijat järjestivät
mahtavat pikkujoulut kaikille Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijoille.
Ja onhan noita muitakin kissanristiäisiä ja
opiskelijatapahtumia ollut runsaasti, osa
jaksaa juosta niissä enemmän ja osa vähemmän! Nämä tapahtumat ovat mielestäni
tärkeä osa opiskelijoiden elämää ja omalla
tavallaan ne piristävät välillä hyvinkin raskaalta tuntuvaa kouluarkea.
Marraskuun lopulla, syyskokouksessa valittiin Metsäpojille uusi hallitus vuodelle 2018.
Hallitus koostuu kaikkien vuosikurssien
opiskelijoista ja täällä lapissa erikoisuutena
on myös se, että myös Agrologiopiskelijat
voivat hakea hallitukseen. Järjestäytyminen
tapahtuu tammikuussa ja homma lähtee
siitä sitten taas pyörimään. Opiskelijajärjestöillä yleensäkin on luonnollista, että on niitä nousukausia kuin suvantojakin – onhan
järjestön aktiivisuus kiinni aina kulloisestakin vuosikurssista. Toivoa vain täytyy, että
tästäkin vuodesta tulee tapahtumarikas ja
toiminta jatkuu aktiivisena!
Darja Salonen
Puheenjohtaja 2017
Rovaniemen Metsäpojat ry – Lapin Ammattikorkeakoulu

Terveisiä Nila ry:ltä

H

eipä hei täältä Mikkelistä. Vuoteen
2017 on mahtunut muutoksia ja erilaisia tapahtumia. Suurimpana muutoksena
on Mikkelin ammattikorkeakoulun fuusioituminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Vuoden alusta Mikkelin,
Savonlinnan, Kouvolan ja Kotkan kampuksista syntyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli XAMK. Opiskelijamäärältään
uusi ammattikorkeakoulu on kolmanneksi suurin Suomessa. Suuria ja mullistavia
muutoksia fuusio ei kuitenkaan meidän
metsäläisten arkeen tuonut.
Nilan vuosi on ollut tapahtumien osalta hyvin
rikas. Talvella oli Mikkelin vuoro isännöidä
vuotuisia alamme Talvikisoja. Kisat järjestettiin Loukeen toimintakeskuksessa. Talvikisojen yhteydessä kisailtiin Opiskelijoiden
Metsätaitoilun SM-talvikisat. Tämän lisäksi
ohjelmassa oli mm. köydenvetoa, mölkkyä, tukin ja tikan heittoa sekä jalkapalloa.
Talvikisojen lisäksi Nila on järjestänyt omia
perinteisiä tapahtumiaan sekä ollut mukana
erilaisissa poikkitieteellisissä tapahtumissa. Perinteisiin tapahtumiin kuuluvat mm.
pilkkikisat, Hautosen ympärijuoksu sekä
vuoden kohokohta - pikkujoulut. Pikkujouluissa kokoonnumme opettajien ja oppilaiden kesken puvut päällä syömään ja
juomaan sekä nauttimaan jokaisen vuosikurssin kehittelemästä ohjelmanumerosta.
Omia tapahtumia täydentävät keväisin järjestettävät Hallituskadun Appro sekä vappujuhlat, missä Nila oli muiden alojen yhdistyksien kanssa mukana tänäkin vuonna.
Keväisin ja syksyisin järjestämme yhdistysten kesken uusille opiskelijoille haalarikasteen, missä fuksit saavat vetäistä haalarinsa
ensimmäistä kertaa jalkaansa.

Vuosi on siis ollut tapahtumia täynnä. Pidetään huoli, että meno ei hyydy tulevanakaan
vuonna!
Niko Ylönen
Puheenjohtaja 2017
Nila ry – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Terveisiä Tampereelta!

T

AMPIO – Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat ry. on syksyllä
järjestänyt paljon erilaisia tapahtumia jäsenilleen. Erityisesti on kehitetty liikuntaan
liittyviä tapahtumia ja keksitty paljon uutta
kokeiltavaa, kuten Megazone ja melontaretki Näsijärvellä. TAMPIO istutti marraskuun alussa TAMKille juhlakoivun Suomen
100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi ja
luovutti TAMKille perinteisen joulukuusen
yhteistyössä Metsätalouden koulutuksen
kanssa.
TAMPIO on ollut mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja järjestänyt esimerkiksi metsästäjäkoulutuksen ja työelämäseminaarin
jäsenilleen. Helmikuussa 2018 järjestetään
MEOLin ja TAMPIOn yhteistyönä Tampereen Talvikisat.
TAMPIOn uusi hallitus otti vetovastuun
tammikuun alusta ja entinen puheenjohtaja
haluaa toivottaa onnea ja menestystä uusille
toimijoille!
Nähdään kisoissa!
Tiia Mauri
Puheenjohtaja 2017
TAMPIO – Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat ry.
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Kuva
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Anders Portin, toiminnanjohtaja		
Suomen Metsäyhdistys
Erkki Oksanen

on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka tukee metsäalan
edunvalvontaa. Suomen Metsäyhdistyksellä on 48 jäsentä, kaikki ovat
järjestöjä.
Yksi Metsäyhdistyksen vahvoja puolia on laaja jäsenpohja. Yhdistykseen kuuluvat, MEOL:n lisäksi mm. Metsäteollisuus ry, MTK, Metsähallitus, Ponsse,
Komatsu, Forest, John Deere, Suomen Partiolaiset, 4H, Biologian ja Maantiedon opettajien Liitto, Suomen Latu jne. Eli Metsäyhdistyksen rooli on tuoda monipuolisesti esille metsien käytön antamat mahdollisuudet.
Yhdistys tuo esiin kulloinkin ajankohtaisia metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Se vahvistaa metsien kestävää ja vastuullista käyttöä
viestinnän keinoin sekä ennakoi kotimaisten ja kansainvälisten muutosten
merkitystä Suomen metsäalalle. Yhdistys osallistuu aktiivisesti ja ennakoivasti
metsäalaa koskevaan julkiseen keskusteluun.
Verkkolehti forest.fi julkaisee ajankohtaisia artikkeleita metsien käytöstä sekä
päivittää laajaa metsäalan tietopakettia ja sanastoa.
Päättäjien Metsäakatemian kohderyhmänä ovat suomalaiset päättäjät ja vaikuttajat kaikkialla yhteiskunnassa, niin metsäalalla kuin sen ulkopuolellakin;
poliitikot, viranomaiset, liike-elämä, tiedotusvälineet, kansalais- ja ympäristöjärjestöt.
Nuorisoviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Suomessa asuvilla on
perustiedot ja -taidot metsistä ja metsien käyttöön perustuvista elinkeinoista,
metsäkulttuurista sekä metsäluonnosta ja sen suojelusta.
Metsäyhdistys järjestää syksyisin metsäalan valtakunnalliset Metsäpäivät.
Kotisivuillamme www.smy.fi voi tutustua esimerkiksi nuorille tehtyyn verkko-oppimateriaaliin Havina:aan tai muutamiin muutaman minuutin videoihin, esimerkiksi metsien tuotteista kertovaan Pahvilaatikosta puu-uurnaan.
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METOn terveiset

Yhteistyöllä
edunvalvontaa
N

äin kevään korvilla kesän harjoittelupaikat on jo pikkuhiljaa täytetty,
mutta mahdollisuuksia on edelleen tarjolla.
Jos paikkaa ei vielä ole löytynyt, kannattaa
pitää silmät ja korvat auki ja pälyillä laajasti
muidenkin luonnonvara-alojen suuntaan.
Työpaikka saattaakin löytyä ns. perinteisen
metsäalan ulkopuolelta.
Viivyttelijöille ja muille hitaasti herääville
on huhtikuussa tulossa käpyristeily, jossa
työelämän edustusta on paikalla. Ja vaikkei
etsisi harjoittelupaikkaa, niin risteilyllä on
laajasti verkostoitumismahdollisuuksia työelämään – hauskanpitoa unohtamatta.
Meto neuvottelee työehtosopimuksista
Työehtosopimukset ovat olleet tapetilla syksyn ja talven ajan. Palkan suhteen on puhuttu ja nähty reilun kolmen prosentin suuruisia korotuksia. Meto neuvottelee metsäalan
työehtosopimuksista ja tämän tekstin ilmestyessä osa niistä saattaakin olla jo maalissa.
Opiskelijaa tämä ei varsinaisesti koske –
paitsi kun mennään työharjoitteluun. Oletko tietoinen, minkä alan työehtosopimusta
sinuun noudatetaan, kun kirjoitat työsopimukseen nimesi? Entä mitä sen alan työehtosopimuksessa sanotaan harjoittelijan
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palkasta tai työsuhteesta?
Ammattitaitoista jäsenpalvelua
Näitä kaikkia asioita ei tarvitse onneksi itse
tietää, vaan voit kysyä apua liittomme asiamiehiltä, jotka ovat kuluneen talven aikana
työehtosopimuksia neuvotelleet. Palvelu
kuuluu jäsenetuihimme. Lisäksi liikkeellä
kannattaa olla ennen kuin kirjoittaa nimensä alle työsopimukseen, sillä silloin korjausten tekeminen on helpompaa. Muista myös
aina pyytää työtodistus, vaikka kyseessä olisi
lyhyt työsuhde.
Kaikki opiskeluaikanasi tekemä työ kartuttaa kassamme työssäoloehtoa, kunhan vain
muistat maksaa jäsenmaksun. Voit laittaa
meille tiedon työsuhteestasi heti, kun palkka ja työsuhteen pituus ovat tiedossa ja saat
ohjeet jäsenmaksun maksamisesta.
Henkilövaihdoksia Meton toimistolla
Jos joku ihmettelee uutta naamaa lehdessä:
nimeni on Jani Akkanen ja aloitin työskentelyn Metossa yhteyskoordinaattorina
kesällä 2017. Valmistuin Mikkelin ammattikorkeakoulusta keväällä 2016, joten
opiskeluaika on vielä hyvin muistissa. Toimenkuvaani kuuluu mm. liiton opiskelija-

toiminta. Pyrin kiertämään opiskelijatapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Saa tulla
nykimään hihasta ja jututtamaan tärkeistä
ja vähemmän tärkeistäkin asioista, autan
mielelläni.
Mukavaa kevään odotusta kaikille Konkelon lukijoille ja menestystä opintoihin! Ja
kiitos MEOLin väistyvälle hallitukselle yhteistyöstä – toivottavasti jatkossakin löytyy
hyviä tyyppejä mukaan aktiivitoimintaan! :)
Terveisin,
Jani Akkanen
Yhteyskoordinaattori,
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
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Tue MEOLia

tue metsäalan osaamista!
Kertyvillä varoilla katetaan tositteiden perusteella jäsenten osallistumismaksuja ja
matkakuluja, jotka aiheutuvat koulutuspolitiikkaan liittyvistä kokouksista ja työryhmistä sekä alan kansainvälisistä tehtävistä. Kansainvälisellä toiminnalla edistetään jäsenten vaihto-opiskelumahdollisuuksia sekä luodaan kontakteja muiden maiden
metsäalatoimijoihin. Varoja käytetään myös vuosittain järjestettävän Vuoden Metsäopettaja -kyselyn järjestämiseen tietoturvallisesti.
Alarajaa lahjoitukselle ei ole, sekä lahjoittajan pyynnöstä julkaisemme lahjoittajan
nimen. Varoja on tarkoitus käyttää vuosina 2018-2019.
Tukea voi lähettää tilille: FI73 4260 0010 2833 20.
Yhteydenotot voi lähettää sähköpostiin info@meol.ﬁ.

Kiitos kaikesta tuesta!

Rahankeräys luvan saaja – MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry,
varat käyttää luvan saaja. Luvan saaja toimii käytännön toimeenpanijana.
Rahankeräyslaki (255/2006)
Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä (503/2006)
01.01.2018 - 31.12.2018. Koko maa poislukien Ahvenanmaa.
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