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pääkirjoitus

K

urssipalaute ei mene perille, opetusmenetelmät ovat vanhanaikaisia tai työelämäyhteistyötä on liian vähän. Kehitystä
tarvitsevat ehkä informaation kulku, opiskelijatoiminta tai vaikka kouluruoka. Meillä voi olla kouluissa montakin kehitystä ja
uudistusta vaativaa asiaa. Kuka voi silloin
tehdä asialle jotain? Kehen voi silloin olla
yhteydessä?
Opiskelijoita ja heidän etujensa ajamista
varten on sekä paikallisia että valtakunnallisia edunvalvojia. Kaikissa näissä toimii
opiskelijoita, jotka haluavat jäsentensä asioiden menevän eteenpäin. Kouluissa opiskelijoita varten ovat oppilaskunnat ja paremmin metsäopiskelijoiden asiat tuntevat
ainejärjestöt tai opiskelijoiden yhdistykset.
Valtakunnallisesti
metsätalousinsinööriopiskelijoiden etuja valvoo ja ajaa MEOL,
jonka hallituksessa istuu edustajia jokaisesta
metsätalousinsinöörejä kouluttavasta oppilaitoksesta.

Yhdistystoimintaan mukaan lähteminen on
monestakin syystä suositeltavaa. Yhdistystoiminta auttaa luomaan verkostoja oman
vuosikurssin ja oman koulunkin ulkopuolelle, työelämään ja politiikan vaikuttajiin
asti. Osallistuminen yhdistystoimintaan
sekä oman aktiivisuuden ja vastuunkannon
osoittaminen antaa hyvää kokemusta työelämään sekä hyvän kuvan tuleville työnantajille.
Kannustan kaikkia lähtemään mukaan vaikuttamaan. Hakeudu yhdistysten hallituksiin tai ole aktiivisesti mukana yhdistysten
toiminnassa!
Iida Kauhanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

Meillä on kuitenkin jokaisella mahdollisuus
vaikuttaa koulutukseemme, opetuksen tasoon ja näkyvyyteemme ja arvostukseemme
oppilaitoksissa. Opiskeluaikaa ei tulisi nähdä neljän vuoden selviytymistarinana, jossa
yritetään vain sinnitellä työelämään asti jaksamatta tai viitsimättä vaikuttaa meitä kaikkia koskeviin asioihin.
Tarvitsemme niitä kovaäänisiä aktiiveja, jotka pitävät meteliä kaikkien puolesta ja täyttävät ainejärjestöjen ja MEOLin hallituksia.
He ajattelevat koko yhteisön parasta ja jaksavat käyttää työtunteja myös tuulimyllyjä
vastaan taisteluun. Toivottavasti näitä omalla tavallaan hulluja vastuunkantajia löytyy
joka vuosi lisää.
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Mikä on metsäopetukse
V

altion hallinnon säästöt iskevät kovalla kädellä koulutukseen. Lähes kolme
miljardia euroa häviää nykyisen hallituksen
aikana koulutuksen budjetista. Ja kun tarkemmin tutkii mistä säästetään, niin herää
huoli metsäopetuksen tulevaisuudesta.
Metsäteollisuus kantaa Suomea – mutta...
Miksi pitäisi olla huolissaan? Metsäalahan
on Suomen selkäranka IT-huuman haihduttua. Suomen bruttoviennistä viidennes
ja nettoviennistä kolmannes tulee metsäteollisuuden tuotteista – kotimaisesta, uusiutuvasta raaka-aineesta. Alaan investoidaan
ja metsäasiantuntijoita rekrytoidaan puunhankintaan.
Mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on antanut kouluille päätösvallan siitä, miten
säästöt tehdään. Ja kun katsoo metsäopetusta AMK:issa (6 kpl), yliopistoissa (2 kpl)
ja lukuisissa ammattioppilaitoksissa, niin
huomaa, että opetusryhmät ovat pieniä ja
metsäopetus murusina Suomen kartalla.
Tampere3 muuttaa koulumaailmaa
Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa on paljon metsätalouden
koulutusohjelmaan hakijoita, mutta 35
mti-aloituspaikkaa on pisara TAMKin
opiskelijoiden meressä. Lisäksi Tampere3
on rakenteilla, missä yliopisto, teknillinen
korkeakoulu ja AMK lyövät hynttyyt yhteen. Miten metsäala näkyy tässä uudessa
korkeakoulussa? Ja miten varmistetaan
tulevien metsäammattilaisten käytännön
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metsäosaaminen?
Myös yliopistot ovat kovan säästökuurin
alla. Koulutusohjelmauudistuksessa haetaan laaja-alaista osaamista eri tieteenalojen
väliltä. Uudistus voi tuoda jotain täysin
uutta osaamista – mutta herää myös kysymys, miten varmistetaan metsäopetuksen
laatu ja sisältö yliopistossa?
Koko metsäalan pitää nyt herätä viemään
viestiä koulujen päättäjille, että alamme
tarvitsee tekijöitä. Etteivät säästöt yllättäen
vie meille ja Suomelle tärkeää opetusta.
Kiitos MEOL!
MEOLin toimikausi on taas katkolla ja
toimijat vaihtumassa. Haluan lämpimästi
kiittää valmistuvia ja opiskelun taakseen
jättäviä pj Iida Kauhasta, Jussi Järvistä,
Nina Luomea ja Niko Piirosta. Teitte vuoden aikana upeaa työtä - ja kanssanne oli
todella ilo työskennellä!
Toivottavasti saamme hyviä tyyppejä jatkossakin MEOLin hallitukseen. MEOLilla
on tärkeä tehtävä toimia metsäopiskelijoiden malleina maailmalla: luomassa kuvaa
osaavista metsäopiskelijoista ja tulevaisuuden metsäalasta osana Biotaloutta.
Tiina :)
koulutusvastaava,
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
pj metsätalouden koulutustoimikunta,
Opetushallitus

terveisiä metosta

opetuksen tulevaisuus?
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Olemme

Teksti Niko Piironen Kuvat Tiina Eklund

tulevaisuuden alalla
MEOLin hallitus kävi koulutusreissulla
Helsingissä 27.–28.11.2015. Vierailukohteinamme olivat tällä kertaa ympäristöministeriö ja eduskunta. Lisäksi hallitus
kokoontui Meton toimistolla päättämässä
yhteisistä asioista. Vapaa-ajan ohjelmana
oli seinäkiipeilyä Salmisaaren liikuntakeskuksessa.

Y

mpäristöministeriössä meidät ottivat vastaan kansliapäällikkö Hannele
Pokka, luontoympäristöosastolta ylijohtaja
Timo Tanninen sekä neuvotteleva virkamies
Maarit Loiskekoski luontoympäristöosaston biotalouden osastolta. Ympäristöministeriö oli muuttanut kesän alussa uusiin
nykyaikaisiin, aivan Helsingin keskustassa
sijaitseviin työskentelytiloihin, joissa huoneet olivat asiaankuuluvasti teemoitettu
luontoympäristöjen mukaan. Leikkaukset
kohdistuvat myös ministeriötasolle - varoja
säästetään muun muassa vähentämällä pa-

perin käyttöä ja matkustamista siirtymällä entistä enemmän videoneuvotteluihin.
Myös METSO-kohteiden kriteereitä ollaan
tiukentamassa leikatun rahoituksen vuoksi.
Uutuutena on myös yhdistetyt ministerisalkut - Sipilän hallituksessa maa- ja metsätalousministerin sekä ympäristöministerin
salkut on yhdistetty yhdeksi maatalous- ja
ympäristöministeriksi. Näitä raskaita salkkuja kantaa Kimmo Tiilikainen.
Ympäristöministeriö panostaa toimintastrategiassaan vahvasti ympäristöarvojen ja
puhtaiden ratkaisujen puolesta - strategia
VISIO 2022 on ”Parempi ympäristö tuleville sukupolville”. Strategian toimenpiteillä
pyritään vähähiilisempään ja energiatehokkaampaan Suomeen, käyttämään luonnonvaroja kestävällä tasolla ja tehostamaan kierrätystä, panostetaan hyvään ympäristön
tilaan, monimuotoiseen luontoon sekä toimiviin ekosysteemipalveluihin. Lisäksi pyri-

MEOLin hallitus kokoontuneena ympäristöministeriön
neuvottelutiloihin.
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Hallitus kahvittelemassa
Biofore Talon aulassa
Teemu Niemen ja Rauli
Karppisen kanssa

tään tukemaan hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevia asumisoloja.
Eduskunnan pikkuparlamentissa meidät
vastaanottivat kansanedustajat Antti Rantakangas sekä Timo Korhonen. Molemmat
ovat koulutukseltaan agrologeja ja ovat Keskustan edustajia. Luonnonvara-alat ovat
nousukiidossa ja biotalous onkin yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu totta kai uusiutuva energia
ja fossiilisen energiankäytön ja sen tuonnin
vähentäminen, mutta mikä metsätaloudellisesti meitä ehkä eniten kiinnostaa, niin
puunkäytön lisääminen ja käytön monipuolistaminen. ”Puun käyttöä monipuolistetaan, lisätään ja jalostusarvoa kasvatetaan. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja
kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään uutta
liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä” (Valtioneuvosto.fi). Se viesti, minkä me ympäristöministeriöstä ja eduskunnasta saimme, on: OLEMME TULEVAISUUDEN
ALALLA! Jos vuosituhannen vaihtuessa
biotaloutta povattiin auringonlaskun alaksi
ja ICT-alaa Suomen pelastukseksi, niin nyt

näyttää kelkka kääntyneen.
Eduskunnassa meidän seuranamme olivat
kuuntelemassa ja kyselemässä agrologiopiskelijoiden opiskelijaedustajat. Saimme
muutaman agrologiopiskelijan myös seuraksemme seinäkiipeilemään Salmisaaren
liikuntakeskukseen ja illallistamaan. On
tärkeää verkostoitua myös muiden luonnonvara-alan edustajien kanssa, etenkin nyt
kun luonnonvara-alat ovat yhdistäneet voimansa uuden LUVA - Luonnonvarat ry:n
muodossa, jonka toiminta alkaa vuoden
2016 alussa.
MEOL luonnollisesti piti myös hallituksen
kokouksen. Kokouksessa päätettiin muun
muassa edunvalvonnan ja kouluyhteistyön
tehostamisesta, selvitettiin Käpyristeilyn ja
Rovaniemen talvikisojen tilannetta, metsakisat.com -verkkosivusto päätettiin ajaa alas
liittäen materiaali meol-ry.fi-sivuston alle,
jota kehitetään nykyaikaisemmalle tasolle.
MEOL pyrkii uudistumaan ajan mukana
ja olemaan entistä tehokkaammin mukana
vaikuttamassa.

Kansanedustaja Antti Rantakangas esittelee eduskunnan polttavia asioita. Kuuntelemassa Metsäalan opiskelijoiden ja AMK-agrologiopiskelijoiden edustajat.
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LUVA

syntyi oikeaan aikaan

L

uonnonvara-alojen asiantuntijoiden ja
osaajien kattojärjestön LUVA-Luonnonvarat ry:n kahden vuoden pituinen
rakentamistyö on ollut myönteinen, määrätietoinen ja opettava neuvotteluprosessi!
Edunvalvontatyössä on oltava jatkuvasti
valpas ja ennakoiva myös järjestöasioissa.
Meto, Agrologien Liitto ja metsäpalveluyrittäjät näkivät jo vuosia sitten, että kotimaiset
luonnonvara-alat tulevat vahvistamaan asemiaan tulevaisuudessa. Jos ja kun resursseista tulee yhä haastavampi kilpailu tulevina
vuosina, uusiutuvat luonnonvarat ovat keskeisessä osassa monissa isoissa ratkaisuissa.
On tärkeää, että me metsä- ja luonnonvaraalan toimijat olemme ajoissa ennakoineet
tulevan kehityksen. Siltikään, emme joitain
vuosia sitten pystyneet edes arvioimaan, että
muutos tulisi näinkin nopeasti!

Tähän muuttuvaan toimintaympäristöön
meidän uusi Luva-asiantuntijoiden kattojärjestö istuu todella hyvin. Meillä alan
asiantuntijoilla on kaikilla vahva ammattiidentiteetti, olemme ylpeitä ammateistamme ja tutkinnoistamme. Tämä oli
osasyy siihen, miksi päädyimme kattojärjestöratkaisuun, johon jäseniksi tulevat alan
eri järjestöt ja yhdistykset ilman fuusioita.
Yksittäinen jäsen, ja opiskelijajäsen, liittyy
nyt ja jatkossakin samalla tavalla kuin aikaisemminkin oman luonnonvara-alan järjestönsä jäseneksi. Meol ja Meto jatkavat toimintaansa ja valvovat jatkossakin metsäalan
opiskelijoiden etuja.

Tänä päivänä uusiutuvuus ja biotalous
ovat avainsanoja sekä Suomen että koko
maailman talouden ja ympäristöratkaisujen työkalupakissa. Teemme työtä hyvin
mielenkiintoisella toimialalla, jossa kehitysnäkymät ovat poikkeuksellisen valoisat!
Voimme onnitella tästä toisiamme. Samalla
toivon, että myös eri luonnonvara-alojen
opiskelijat löytäisivät toisensa aktiiviseen
yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon! Yhdessä
pystymme paremmin luomaan koko luonnonvara-alalle uutta elinvoimaa.

Toivotan kaikille opiskelijoille hyvää ja
opintomenestyksekästä Uutta Vuotta!

LUVA – Luonnonvarat ry:n toiminnasta
löytyy lisää tietoa www.meto-ry.fi ja vuoden
2016 alusta Luvan kotisivuilta www.luva.fi.

Håkan Nystrand
Luvan ja Meton pj
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10 syytä hakea

MEOL
Metsäalan
Opiskelijat
ry:n
hallitukseen
Koonnut: Iida Kauhanen
• Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun
valtakunnallisesti ja oman koulusi osalta
• Saat tukea muilta hallituksen jäseniltä, kun tarvitaan
kannanottoa esimerkiksi omaa kouluasi koskevassa
asiassa
• Opit yhdistystoiminnan perusteita ja kokouskäytäntöjä, joista on suuri apu tulevaisuudessa työelämässä
• Pääset harjoittelemaan tärkeitä käytännön taitoja,
kuten pöytäkirjan tekoa, kirjanpitoa ja markkinointia
turvallisessa ympäristössä
• Pääset tuomaan myös muiden tietoisuuteen oman
koulusi vahvuuksia ja erikoisuuksia, joita ovat esimerkiksi matkailu, puukauppa tai riista
• Sinulla on mahdollisuus järjestää tapahtumia, esimerkiksi Kesä- ja Talvikisat tai Käpyristeily ja osallistua
muun muassa seminaareihin, Metsäpäiville
• Pääset tutustumaan erilaisiin metsäalan organisaatioihin ja mahdollisiin työnantajiin
• Saat kirjoittaa sinulle tärkeistä metsäasioista MEOLin
blogiin ja jäsenlehti Konkeloon
• Pääset tutustumaan kivoihin ihmisiin muista kouluista
• Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, tehdä asioita, joista
pidät ja tehdä sitä kivojen ihmisten kanssa.
MEOLin vuosikokous pidetään Rovaniemen Talvikisojen
yhteydessä 6.2.2016, jossa valitaan MEOLille uusi hallitus
ja puheenjohtaja. Lisätietoa MEOLin nettisivuilta meolry.fi ja oman koulusi edustajilta. Tule mukaan vaikuttamaan!
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” Emme ole enää a
Teksti Siiri Niinivirta Kuvat Henna Vehviläinen ja Juho Jokimies

Mikkelin ammattikorkeakoulussa järjestettiin marraskuun puolivälissä metsäalan
seminaari, jonka aiheena oli puunhankinnan ja puuraaka-aineen käytön muutokset
Suomessa. Seminaarissa oli vieraana kolme
eri tahoa; Luonnonvarakeskus, Etelä-Savon Energia Oy (ESE) ja Metsä Group.
Yhteistyötä koulun ja opiskelijoiden välillä

M

amkin yksi suurimmista luentosaleista alkoi marraskuun 18. päivänä
puolen päivän pintaan täyttymään metsäinssiopiskelijoista, metsätalouden laitoksen opettajista sekä paikallisista metsäalan
ammattilaisista. Paikalle saapui kaiken
kaikkiaan lähes kaksi sataa kuulijaa kuulemaan puunhankinnan ja puuraaka-aineen
käytön muutoksista Suomessa. Seminaari

oli osa Mamkin Strateginen kehittäminen,
materiaalit ja ympäristöturvallisuus- hanketta, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.
Käytännönjärjestelyistä, kuten kahvitarjoilun järjestämisestä ja kutsujen lähettämistä
sekä tilaisuuden juontamisesta, puolestaan
vastasivat kolme toisen vuosikurssin mtiopiskelijaa Sami Heikkilä, Samuli Hirvi
ja Sami Mattsson osana projektiosaamisen
opintojaksoa.
Puuta riittää
Tilaisuuden aluksi hankkeen tutkimuspäällikkö Kati Kontinen piti avauspuheenvuoron, jossa hän pohjusti tulevia esityksiä
kertomalla muun muassa metsätalouden
tilanteesta Suomessa tällä hetkellä ja uusis-

Seminaari veti salin täyteen väkeä
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auringonlaskun ala”
ta, ympäri maata tehtävistä metsätalouden
investoinneista. Ensimmäinen luennoitsija,
tutkija Olli Salminen Luonnonvarakeskuksesta kertoi Suomen puuvaroista, metsänkasvusta sekä puunkäytön lisääntymisen
vaikutuksista. Esityksen loppusanoma oli
positiivinen: metsätalous on tällä hetkellä
kestävällä pohjalla, sillä metsän poistuma
on pienempi kuin sen kasvu ja toteutuneet
hakkuut ovatkin noin 22 miljoonaa mottia
pienemmät kuin suurin kestävä hakkuumäärä. Näin ollen metsiemme kasvu on kiitettävällä tasolla huolimatta siitä, että metsiämme hakataan aktiivisesti.
Metsäalalla on potentiaalia
Olli Salmisen jälkeen ääneen pääsi ESE:n
tuotantojohtaja Lasse Lahtinen. Lahtinen

perehdytti kuulijoita ESE:n toimintamalliin ja itse yritykseen sekä sen raaka-aineen
hankintamalliin. Lisäksi Lahtinen valaisi
teollisuuden uusien investointien vaikutuksesta ESE:n raaka-aineen hankintaan. EteläSavon energian tuottamasta energiasta jopa
80,5 prosenttia tuotetaan puupolttoaineilla,
joka kertoo muun muassa siitä, että myös
energia-alalla on potentiaalisia työmahdollisuuksia metsäalan ammattilaisille.
Kahvitauon päätyttyä oli aika kuulla Metsä Groupin tuotantopäällikön Pasi Arkon
mietteitä uusien investointien vaikutuksista puunhankintaan ja työllisyyteen. Uudet
investoinnit tuovat alalle uusia työpaikkoja
ja luovat lisää uskoa tulevaisuuteen ja koko
metsäalaan, joka puolestaan nostaa metsäalan näkyvyyttä ja imagoa entisestään.

Puuston tilavuus on ollut kasvamaan
päin 1970-luvulta lähtien
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Tilaisuuden lopuksi oli vielä paneelikeskustelu, jossa panelistit pääsivät vastaamaan
yleisön esittämiin kysymyksiin. Vaikka paneelikeskusteluun varattu aika tuntui aluksi
pitkältä, keskustelu oli avointa sekä monipuolista ja jopa niin runsasta, ettei keskustelulle varattu tunti meinannutkaan riittää
kaikkien kysymysten käsittelyyn. Kokonaisuudessaan seminaari oli onnistunut ja käteen jäi ainakin tunne, että metsäala on tällä
hetkellä nousussa oleva ala, jota useammankin esiintyjän käyttämä lausahdus ”emme
ole enää auringon laskun ala” vain vahvisti.

Myös energia-alalla
on potentiaalisia
työmahdollisuuksia
metsäalan ammattilaisille.

Kiitospuheenvuoro

Kesäkisat Tampereen Aitolahdessa

9.-11.10.2015

Kesä tuli ja meni ja niin myös Kesäkisat
2015. Tässä kuitenkin vielä järjestäjätahon
puolesta eli MEOL – Metsäalan opiskelijat
ry:n Tampereen edustajan mietteitä tapahtumasta.

K

esä- ja Talvikisat ovat perinteinen
metsäalan opiskelijoita yhdistävä tapahtuma, johon osallistuu opiskelijoita
ympäri Suomen. Siellä kohtaavat nykyiset
opiskelutoverit, jotka ovat myöskin ne tulevat työkaverit. Kaikkia yhdistää (enemmän
tai vähemmän) mielenkiinto luontoon ja
luonnonvaroihin. Toiset ajattelevat metsän puhtaasti hyödynnettävänä taloudellisesti, toiselle tärkeitä ovat virkistys- sekä
aineettomat hyödykkeet, kolmannelle voi
olla puhtaasti ympäristönsuojelukysymys.
Sattuupa sekaan vielä erilaisia maantieteellisiäkin haasteita. Useimmilla varmasti on
näiden erilaisia yhdistelmiä. Mutta yhtä

Kisojen järjestäminen
on kuin köydenveto:
tarvitaan hyvä porukka
ja yhteistyön voimaa.
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kaikki, Kisoissa kohtaavat alaa opiskelevat
ja eri näkökulmista ajattelevat ihmiset tasaveroisina yhteen viettämään aikaa muiden
saman henkisten kanssa. Perinteisesti Kisat ovat metsätalousinsinööriopiskelijoille,
mutta näissäkin Kisoissa saimme mukaan
edustajia molemmista metsänhoitajia kouluttavista yliopistoista. Tällainen tapahtuma
on mielenkiintoinen haaste päästä järjestämään!
Kyseiset kisat Aitolahdessa järjestettiin
yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat ry:n (eli tutummin TAMPION) kanssa. TAMPIO on
TAMKissa toimiva metsäalan opiskelijoiden ainejärjestö ja yhteistyökumppaniksi
valikoituminen oli luontevaa, sillä MEOLin
puheenjohtaja sekä allekirjoittanut olemme
molemmat TAMPIO:ssa mukana aktiivisesti. TAMPIO:sta löytyi halukkaita tekemään

tämän yhteisen tapahtuman meille kaikille
metsäalan opiskelijoille, kiitos koko järjestäjäporukalle siitä!
Aitolahden Kesäkisat alkoivat perjantai-iltapäivällä Aitolahden Pättiniemessä kelin ollessa juuri ja juuri plussan puolella. Illan kuluessa osallistujat majoittuivat ja saunakin
saatiin porukalle lämpimäksi. Joku uskalias
taisi uimaankin uskaltaa. Mikäpäs siinä,
sauna oli luonnonkauniissa niemenkärjessä
muutaman metrin päässä rantaviivasta, joten ovi auki saunasta ja uimaan.
Lauantai kului perinteisten ja vapaamuotoisten kisalajien tiimoilla. Heti aamusta
aloittivat metsätaitokilpailijat arvioimaan
metsää sekä sen ominaisuuksia Suomen
Metsäurheiluliiton (SMUL) myöntämissä
metsäopetuksen SM-kisoissa Tampereen
Kaupin metsään tehdyllä rastiradalla. Sauna
saatiin lämpimäksi tuonakin iltana, jonka
jälkeen kisaväki lähti tanssahtelemaan Tampereen yöelämään.
Sunnuntaina nautimme vielä aamiaisen ja
kisapalkinnot jaettiin lajeissa menestyneille.
Aamupäivän kuluessa matkaajat pakkasivat
tavaransa sekä heidät lähetettiin turvalliselle
kotimatkalle rankan viikonlopun päätteeksi. Useimmilta näytti olevan ainakin hieman
jo puhti poissa sunnuntaipäivän koittaessa.
Tapahtuman järjestäminen, joka on täynnä
ohjelmaa, paljon ulkoilmassa reippailua, yli
sata osallistujaa, verkostoitumista, muka-

vaa yhdessäoloa sekä paljon etukäteistyötä
on mielestäni jokaiselle haaste, johon pitää
tarttua. Se on tilanne, joka vaatii organisointi- ja yhteistyökykyä, jatkuvaa muuttujiin reagointia, suunnittelua, ja vielä lisää
yhteistyötä. Tilanne, joka vaatii yhden köyden vetämistä, yksin sitä ei kukaan tee.
Tästä yhden köyden vetämisestä haluan
kiittää päävastuussa ollutta MEOLin ja
TAMPIO:n puheenjohtaja Iida Kauhasta
sekä tiiminvetäjiä; keittiöryhmän Tiia Mauria, metsätaitokilpailutiimin Veetrikki Hanhilahtea, vapaa-ajan ohjelman Hannu Lehtistä ja Juho Laurilaa, ensiaputiimin Krista
Katajaista, suunnistuksesta vastannutta Tero
Linnainmaata sekä jokaista näiden tiimeissä
toiminutta tekijää. TAMKin Eeva Sundström ansaitsee myös kiitokset metsätaitokisojen organisointiavusta. Erityiskiitoksen
ansaitsevat kuitenkin kaikki paikalle saapuneet Kesäkisojen osallistujat, jotka tekivät
mahdolliseksi nämä kyseiset kisat!
Mahdollisuuden tarjoutuessa kannattaa
ehdottomasti hypätä mukaan vastaavan tapahtuman järjestelyyn ja seuraavia Kisoja
saammekin kisailla Rovaniemellä tulevana
talvena. Nähdään siis siellä!
Arttu Huhtanen
MEOL – Metsäalan opiskelijat ry.
Tampereen edustaja
Rahastonhoitaja ja hallituksen jäsen
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Koulutus myllerryksessä
Koulutuksesta ollaan leikkaamassa huikeita summia. Koulut hakevat säästöjä,
mutta jollain tavalla täytyy varmistaa, ettei koulutuksemme laatu putoa säästöjen
takia. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot
ovat alkaneet etsiä säästöjä lisäämällä yhteistyötä. Nämä uutiset ovat saaneet paljon
huomiota mediassa ja ne ovat herättäneet
kysymyksiä opiskelijoiden keskuudessa.
Käsittelemme kahta uutisissakin ollutta
esimerkkitapausta; Lapin yliopiston suunnitelmia ostaa osake-enemmistö Lapin ammattikorkeakoulusta ja Tampere3:a, jossa
yhteistyötä tekevät kaikki kolme Tampereen korkeakoulua: Tampereen yliopisto,
Teknillinen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu.

T

ampereella hanke käynnistyi jo keväällä 2014 ja on menossa kovalla tohinalla eteenpäin. Hankkeen päärahoittaja on
Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena
on perustaa uusi ja uudenlainen yliopisto,
josta valmistuttaisiin sekä ammattikorkeakoulututkinnoilla että yliopistotutkinnoilla.
Uusi yliopisto olisi jakautumassa neljään
pääosaamisalueeseen: tekniikka, terveys,
talous ja yhteiskunta. Tällä hetkellä ollaan
käynnistämässä erilaisia pilottihankkeita,
joilla on tarkoitus löytää kaikille korkeakouluille yhteisiä opintoja muun muassa
tästä nelikentästä, sekä löytää synergiaetuja
ja levittää opettamisen ja oppimisen tapoja.
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Yhteistyötä voidaan tehdä jo aikaisemmin,
mutta uuden yliopiston aikaansaamiseksi vaadittaisiin lakimuutoksia yliopisto- ja
ammattikorkeakoululakiin sekä muihin
lakeihin. Pelkoa tutkintojen häviämisestä
tai ammattikorkeakoulutuksen käytännönläheisyyden katoamisesta ei kuitenkaan
kuulemma pidä kantaa; yhdistyminen tarkoittaisi opiskelijoille vain parempia ja laajempia mahdollisuuksia. Nämä muutokset
eivät myöskään suoraan purkaisi nykyistä
duaalimallia.
Pohjoisemmassa Suomessa Lapin yliopisto
on suunnitellut Lapin ammattikorkeakoulun osake-enemmistön ostoa. Tällä hetkellä
ammattikorkeakoulun suurimmat osakkeenomistajat ovat Rovaniemen, Kemin ja
Tornion kaupungit. Rovaniemellä osakkeiden myyntiin suhtaudutaan positiivisesti,
kun taas Kemissä ja Torniossa kauppa epäilyttää. Mikäli kauppa toteutuisi jollain tasolla, säilyisivät yliopisto ja ammattikorkeakoulu joka tapauksessa erillisinä laitoksina.
Kuten jo Tampere3:sta puhuttaessa on käynyt ilmi, yliopisto ja ammattikorkeakoulu
eivät voi fuusioitua nykylainsäädännöllä.
Yhteistyötä Lapin koulujen välillä on kuitenkin tehty jo vuosia ja tätä pyritään koko
ajan parantamaan. Ostosuunnitelmia perustellaankin joustavamman ja laajemman
yhteistyön kannalta järkevänä ratkaisuna.
Osa opiskelijoista sai tiedon yliopiston os-

toaikeista ensiksi paikallismedian kautta.
Tämä yhdistettynä siihen, että asiasta uutisoitiin osittain virheellisesti, sai huhumyllyn pyörimään vauhdikkaasti ja joidenkin
tunteet kuumenemaan. Opiskelija-aktiivien
ryhmä ryhtyi nopeasti selvittämään asiaa ja
laati siitä kannanoton yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan, insinööriopiskelijaliiton sekä tradenomiopiskelijaliiton kanssa. Kannanoton jälkeen
ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten
ja opiskelijakunnan edustajat keskustelivat yhdessä ammattikorkeakoulun rehtorin ja suunnittelujohtajan kanssa. Muiden
ajankohtaisten aiheiden lisäksi keskustelun
aikana käytiin läpi miten kaupan toteutuminen vaikuttaisi opiskelijoiden arkeen.
Koulun edustajat rauhoittelivat opiskelijoita
ja totesivat, ettei mahdollinen osakekauppa
heikentäisi opiskelijoiden asemaa, ainakaan
toistaiseksi.
Allekirjoittaneen kanta on, että oli Lapissa
tulevaisuudessa yksi Lapin korkeakoulu,
ammattikorkeakoulu ja yliopisto tai jokin
muu järjestelmä, tärkeintä on, että täältä
löytyy vahva ja yhtenäinen paikallinen kanta ja halu ylläpitää korkeakoulutusta Lapissa. Pelkoja yhdistymisistä ja koulutusleikkauksista löytyy joka taholta, ei anneta niiden
vaikuttaa vaan pidetään osaamisen taso ja
lippu korkealla. Meiltä täältä pohjoisesta
löytyy esimerkiksi arktista erikoisosaamista,

joka ei vaikuttaisi kovin uskottavalta mikäli
työ ja tutkimus tehtäisiin etelässä palmujen
katveessa.
Tulevaisuus näyttää millainen koulutuskenttä meillä on jatkossa. Lakeja voidaan
muuttaa ja rahoituksen sekä tukien kanavat eivät ole kiveen kirjoitettuja. Yhteistyön
lisääminen ja rakentaminen voivat tuoda
hyviä uusia opetusmenetelmiä ja opintopolkuja. Ne eivät kuitenkaan saa vaikuttaa
negatiivisesti ammatilliseen korkeakoulutukseen tai yliopistokoulutukseen. Meitä
ei saa tasapäistää, vaan tarvitsemme sekä
korkeatasoisia käytännönosaajia että tutkijoita. Eivätkä pienet koulutusohjelmat saa
jäädä suurten linjojen ja hienojen visioiden
jalkoihin.
Tampereelta Iida Kauhanen,
Rovaniemeltä Aki Ranta.

”

Yhdistyminen tarkoittaisi opiskelijoille vain
parempia ja laajempia
mahdollisuuksia.
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Ammattiyhdistysto
Teksti Jyrki Piiroinen

L

auantaina 28.11.2015 osallistuimme
Arttu Huhtasen kanssa STTK:n järjestämään kaksipäiväiseen edustajakokoukseen
Helsingin toimistolla. Lauantain ohjelma
oli hyvin luento- sekä PowerPoint-pohjainen, sillä ajantasalle ohjaavaa asiaa oli vuoden aikana karttunut hyvinkin runsaasti.
Sunnuntai oli taas huomattavasti sukkelampi, sillä aamupäivä meni kokoustaessa
työryhmien ehdotuksia tulevan vuoden
suunnitelmiin sekä valitessa johtoryhmän
uusia varapuheenjohtajia tulevalle kaudelle,
johon itsekin olin ehdolla. Alla lisää siitä,
mitä viikonlopun aikana tapahtui.
Lauantai
Saavuttuamme
alakerrassa
pidetystä
MEOL:in hallituksen kokouksesta STTK:n
toimistolle, oli siellä jo täysi tohina päällä.
Aamun ohjelman avasi STTK:n edunvalvojajohtaja Katarina Murto katsauksella ajankohtaiseen poliittisen tilanteeseen. Murto
pohjusti hyvinkin perinpohjaisesti tapahtu-
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mien kulun yhteiskuntasopimuksen sovitteluista sekä näkymät nykytilanteeseen kuin
myös siihen, miltä tulevaisuus tulee näillä
näkymin näyttämään. Mielenkiintoisen
pohjustuksen jälkeen teemaa jatkoi STTK:n
opiskelijoiden puheenjohtaja Emma Koskimaa kertomalla edustajille hiukan tarkemmin STTK:sta sekä STTK:n opiskelijoista,
joka saattoi aamupäivän ohjelman sopivasti
pakettiin ennen lounasta.
Lounaan jälkeen puheenvuorossa oli Uusi
keskusjärjestö -hankkeen projektipäällikkö
Juha Heikkala. Heikkala valaisi edustajistoa uuden keskusjärjestön suunnittelusta,
aikatauluista sekä siitä, miltä tämä tulisi
näyttämään käytännössä, jos kaikki asiat
toteutuvat suunnitellusti. Heikkalan puheenvuoron jälkeen Koskimaa täydensi
asiaa opiskelijoiden näkökulmasta ja jakoi
edustajat kolmeen ryhmään tutustumaan
vuoden 2016 poliittiseen ohjelmaan sekä
toiminta- & viestintäsuunnitelmiin. Tavoitteena oli tutustua asiakirjoihin ja niiden

oimintaa
sisältöön sekä halutessa esittää muutosehdotuksia, jotka tultaisiin käsittelemään seuraavan päivän edustajakokouksessa.
Pitkän ja antoisan päivän jälkeen olikin jo
aika siirtyä päivälliselle, jossa edustajat pääsivät syvällisemmin tutustumaan toisiinsa
sekä edustettujen liittojen toimintatapoihin. Oli hyvinkin mielenkiintoista nähdä
kuinka nopeasti 17 toisillensa lähes tuntematonta ihmistä pääsivät niinkin nopeasti
keskustelemaan erillisistä yhteiskuntaa sekä
omaa elämää koskevista aiheista rakentavaan sävyyn. Päivällisen jälkeen siirryimme vielä Töölön Korjaamolle seuraamaan
Riskiryhmän Päivän lööppi-improvisoitu
ajankuva -näytelmää, jossa yleisö määritti
näyttelijöille aiheen, päähenkilöt sekä paikat, jonka jälkeen näytelmä aloitettiin lähes
välittömästi. Täytyy myös mainita, että oli
hyvinkin riemastuttavaa huomata Kiteen
Karhun keskeinen rooli näytelmässä. Näytelmän jälkeen kello alkoikin olemaan viittä
vaille nukkumaanmenoajan, joten siirryim-

Kannanotto opintotuen
tulorajan tarkempaan
tarkasteluun opiskelijan
henkilökohtaiseen
tilanteeseen sidottuna.

me majoituskohteeseen valmistautumaan
aamun kokousta varten.
Sunnuntai
Seuraavana aamuna olikin ohjelmassa itse
viikonlopun tärkein aihe, nimittäin edustajakokous. Kokouksessa käsiteltiin muutamia edustajien ehdottamia lisäysehdotuksia,
mukaan lukien allekirjoittaneen ehdotus
kannanotosta opintotuen tulorajan tarkempaan tarkasteluun opiskelijan henkilökohtaiseen tilanteeseen sidottuna. Poliittisen
ohjelman sekä toiminta- & viestintäsuunnitelmien käsittelyiden jälkeen lopuksi valittiin vielä tulevan kauden johtoryhmän
varapuheenjohtajat, jotka saatiin tulevalle
kaudelle SUPER:ista Tiia Tiirikainen sekä
Metosta Jyrki Piiroinen. Edessä on varmasti
hyvinkin mielenkiintoinen sekä opettavainen vuosi ja henkilökohtaiseksi tavoitteeksi
tulen ottamaan johtoryhmässä metsäalan
näkyvyyden sekä niin sanottujen ”SyrjäSuomen” opiskelijoiden edunvalvonnan.
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Jojensuusta
Terveiset

Jyrki Piiroinen

Terveisiä Joensuusta!

T

äältä itäisen Suomen iloisen Karjalan
perukoilta! Vuosi 2015 on ollut Karelia- ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoille muutoksen sekä suurten
suunnittelujen vuosi. Talvikisat, muutto
uudelle kampukselle sekä ainejärjestön herättely laajemmalle speksille ovat olleet vahvasti täyttämässä Jimpolaisten kalentereita.
Kuten suurin osa varmasti muistaa hyvin
taikka hiukan hämärämminkin, Joensuussa
järjestettiin vuoden 2015 Talvikisat Niittylahden ammattiopistolla. Kisat itsessään
omasta mielestäni sujuivat yhteistyössä yliopiston kanssa paremminkin kuin hyvin ja
tämä on terve, uusi tuulahdus, joka osoittaa kuinka paljon paremmin asiat saadaan
toimimaan, kun samanhenkisiä ihmisiä on
enemmän tekemässä sekä suunnittelemassa.
Kiitos kaikille osallistuneille siitä, että saavuitte! Sinä kleptomaani, joka varastit kisojemme banderollin, palautathan sen meille
Rovaniemellä?
Toinen suurempi tapahtuma, joka kohtasi
opiskelijoitamme tipahti 1.4. aprillipäivänä,
jolloin koulumme ilmoitti, että biotalouden puoli tullaan korvaamaan ala-asteella ja
metsätalouden sekä ympäristöteknologian
opiskelijat siirtyvät Wärtsilä-kampukselle
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muiden teknillisten sekä kaupallisten oppiaineiden yhteyteen. Monet pitivät ja pitävät tätä uutista
huonona aprillipilana, mutta
kesän aikana muutto kuitenkin toteutui ja elämämme
tässä uudessa kampuksessa
on alkanut lutviutua ihan
hyvällä mallilla vaikkakin taistelu parkki- sekä
ruokajonon
(kiemurtelevaan
ikuisuuteen
ristitystä) paikoista on
välillä hiukan tunteita
herättävää.
Positiivista asiaakin muutosta voidaan myös todeta, sillä ainejärjestöjen yhteistyö Jimpo:n kanssa on
saanut uuden hyvän alun ja
Wärtsilä-kampus alkaakin jälleen olemaan vanhan maineensa mukainen parhaiden tapahtumien järjestäjänä Karelia AMK:n
keskuudessa.
Näillä eväillä ja näkemyksillä Joenssuu kuittoo ja kiittee!
Tulukkee moikkoo kuha tappaillaan!

ta
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Säästetään!
Nina Luomi

Minut oli pyydetty Suomen metsätalousinsinööri-opiskelijoiden edustajaksi
Metsätalouden koulutustoimikunnan
kokoukseen, missä lueteltiin todellisia
madonlukuja maamme koulutukselle –
eli hallitusohjelmaan kirjoittuja säästöjä.
Miten käy Suomen metsäopetuksen?
Hallituksen säästöohjelma koskee opiskelijaa. Koko koulutuksesta on tarkoitus säästää kolme miljardia euroa. Tämä
tarkoittaa 75 miljoonan euron säästöjä
vuodessa, vuodesta 2017 vuoteen 2020.
Tämän lisäksi opintotukeen tulee leikkauksia kun indeksisidonnaisuus lakkaa.
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Koulut saavat itse päättää mistä vaadittavat rahat säästetään, koskeeko tämä siis
pienimpiä ja kalleimpia aloja? Toivottavasti ei. Metsäala on pieni, myös koulutuksen suhteen, aloituspaikkoja on vähän
verrattuna muihin aloihin, esimerkiksi
sairaanhoitajiin. Toiseksi metsäkoneenkuljettajan tutkinto on toisiksi kallein,
ohi pyyhältää vain lentäjäkoulutus.
Koska leikkaukset koskevat kaikkia
koulutusasteita, mitä tapahtuu, jos metsuri- ja koneenkuljettajakoulutuksista
leikataan rajulla kädellä, vaikuttaako se
meihin insinööreihin ja meidän työn-

Mutta mistä j

saantiimme tulevaisuudessa? Ilmassa on
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, ja
vastauksiin ei ole varmaa oikeaa vastausta, vain arvailuja.
Päätöksiä siitä mistä ja miten säästetään,
tehdään hurjaa tahtia. Hallitusohjelmassa
mainitaan, että ”Rahoituksen vähennystä ei kuitenkaan tule kohdistaa sellaiseen
toimintaan, mikä merkitsisi opetuksen
ja tutkimuksen heikentymistä, vaan erityisesti talous-, henkilöstö-, ja opetushallintoon.” Käytännössä tämä näkyy henkilökunnan vähentämisenä, kirjasto- ja
tukipalveluiden sekä kielikoulutuksen

Ilmassa on enemmän
kysymyksiä kuin
vastauksia, ja vastauksiin
ei ole varmaa oikeaa
vastausta.

ja millä hinnalla?
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yhdistämisenä ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen välillä.
Tällä hetkellä Metsätalouden koulutustoimikunta pitää huolta metsäopetuksen
tulevaisuudesta maassamme. Sen rooli on
ottaa kantaa, ehdottaa ja lisätä yhteistyötä
koulujen välillä, pitää siis opetuksen laatua
tasavertaisena ympäri maan.
Jotta leikkuri ei osuisi juuri meidän metsäläisten opetuksen kohdalle, onko jotain
mitä me opiskelijat voisimme asian eteen
tehdä? Vaikka puheiden mukaan biotaloudessa on tulevaisuus, pitäisikö meidän näkyä entistä enemmän positiivisessa valossa
kouluillamme, että koulujen päättäjätkin
sen huomaisivat?
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Olen Nina Luomi Evolta ja MEOLin
koulutuspoliittinen (kopo) vastaava. Edustan
Suomen metsätalousinsinöörejä kutsuttuna
asiantuntijajäsenenä metsäalan koulutusta
ennakoivassa työryhmässä eli Opetus- ja
kulttuuriministeriön (OKM) nimeämässä
Metsätalouden koulutustoimikunnassa.
Mukana on myös yliopisto-opiskelijoiden
edustaja, sidosryhmiä kuten MTK,
Metsäteollisuus ry, Koneyrittäjien liitto, Maa- ja
metsätalousministeriö, sekä koulujen opettajia
eri koulutusasteilta. Meton Tiina Eklund toimii
koulutustoimikunnan puheenjohtajana.
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Talvikisat 2016 järjestetään Rovaniemen entisen
metsäoppilaitoksen tiloissa Hirvaalla 4.-7.2.2016.
Tilat ovat meidän käytössä todennäköisesti viimeistä kertaa, sillä
nykyinen omistaja remontoi tiloja uutta käyttötarkoitusta varten.
Tule siis kokemaan ja näkemään legendaarinen Hirvaan
metsäoppilaitos Kemijoen rannalla!
Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta lisää Facebookissa Talvikisat
2016 tai MEOLin nettisivuilta www.meol-ry.fi.

