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Meillä on usein kova tarve pärjätä yksin 
ja omillamme. Itsenäisyyden lisäksi 

meidän pitäisi toisinaan kuitenkin myös 
osata pyytää apua tai yhdistää voimamme ja 
toimia entistä tehokkaammin.

Yhdessä voimme olla vahvempia. Tästä on 
osoituksena ammattiliittojemme tavoite uu-
desta, vuonna 2017 toimintansa aloittavasta 
palkansaajien ja yksinyrittäjien etuja valvo-
vasta keskusjärjestöstä sekä ammattiliittom-
me Meton ja Agrologien Liiton perustama 
LUVA – Luonnonvarat ry, joka tulee toi-
mimaan kokoavana voimavarana kaikille 
luonnonvara-aloille.

Yhteistyön merkitystä voi kuitenkin hakea 
vielä paljon lähempääkin. Opiskeluaikana 
yhteistyötä tarvitaan niin ryhmätöissä kuin 
tapahtumien tai opintomatkan järjestämi-
sessä. Koulun ulkopuolella yhteistyötaitoja 
tarvitaan harrastuksissa tai vaikka parisuh-
teessa. Ainejärjestöt ja opiskelijayhdistykset 
hakevat vuosittain toimintaansa aktiivisia 
osallistujia, jotka ovat halukkaita tekemään 
yhdessä ja muiden hyväksi. 

Yhdessä työskentely vaatiikin tiettyä epäit-
sekkyyttä. Olen nähnyt ja ollut tiimeissä, 
joissa yhteistyö sujuu, ja joissa se ei suju. 
Onnistuminen tuntuu olevan paljon kiin-
ni tehtävästä, henkilökemiasta ja tiimiläis-
ten henkilökohtaisista motiiveista. Motiivi 
lähteä yhteistyöhön voi olla oman maineen 
ja näkyvyyden parantaminen, mutta ensisi-

jaisesti sen kuuluisi olla halu saada yhteistä 
tehtävää ja asiaa eteenpäin.

Yhteistyön merkitys korostuukin usein sil-
loin kun sitä ei ole. Sitä ei joko osata ehdot-
taa tai sitä ei osata tehdä. Melko pienetkin 
tehtävät voivat kasvaa silloin yhdelle ihmi-
selle liian suuriksi. 
Yhteistyössä vastuu ja työtaakka kannetaan 
yhdessä, mutta toisaalta, ponnistelujen jäl-
keen myös saavutetut onnistumiset ovat 
yhteisiä.

Iida Kauhanen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

pääkirjoitus

Muutama sana yhteistyöstä
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METSÄASIANTUNTIJAN KESÄTERVEISET!
Terveiset täältä kesän ja kukkasten kes-

keltä! Lomafiilisten lomasta nostan 
muutamia metsäalalle merkittäviä asioita 
pöydälle – joitakin jyviä akanoista erotellen :)

Metsäala kiinnostaa nuoria

Ensinnäkin metsäalan koulutuksen kan-
nalta näyttää oikein hyvältä. Koulutukseen 
hakijoiden määrä on kasvanut entisestään, 
mikä tarkoittaa fiksuja ja filmaattisia nuoria 
aloittamassa metsäalan opiskelua. Upeaa!
Kun vertaan yliopiston, AMK:n ja am-
mattikoulun metsäopetukseen hakeneiden 
määriä, niin selkeästi eniten nuoria kiin-
nostaa käytännönläheinen AMK-koulutus. 
Suomen ykkönen on jälleen TAMK, jonne 
joka 4. ensisijainen hakija pääsee lukemaan 
metsäoppia. Mutta hopealla hienosti on 
Suomen vanhin metsäkoulu Evo. Se siis vir-
restä, että ”opiskelijat hakeutuvat kaupun-
kien läheisyyteen”. Metsä on muotia! :)
 
Moninkertainen tuotos hehtaarilta?

Biotalous on edelleen keskiössä ja talous-
kriisin keskellä Suomen hallitus luottaa 
metsäalan nosteeseen. Opetusministeriö on 
arvioinut tulevaisuuden koulutusmäärätar-
peita ja pitää metsäalaa yhtenä kasvualana. 
Mutta riittääkö perinteinen metsätalous 
vastaamaan meille asetettuihin haasteisiin, 
vai pitäisikö keksiä jotain uutta?

Meillä on kotona meneillään kokeilu. Ra-
kensimme metsään tarhan, jossa on villi-

sikoja ja mufloneita. Mutta kasvatamme 
myös metsää. Puuta harvennamme joka 20 
vuosi, mutta nyt metsämme tuottaa jotain 
joka vuosi. Ja jos ei muuta, niin elämyksiä 
eläimiä ihaillen. Kehitellen :)

Luonto tarvitsee auttavia käsiä

Some on hieno keksintö, jolla pitää yhteyt-
tä tuttaviin ja jakaa kuulumisia. Netissä voi 
ottaa kantaa ja pyrkiä vaikuttamaan asioi-
hin. Mutta luonto tarvitsee auttavia käsiä 
rakentamaan, raivaamaan, kylvämään… ja 
tekemään työtä luonnon hyväksi. Lisäksi 
metsässä saa hyvän kunnon ja mielen. Meil-
lä metsäalan olevilla ja tulevilla asiantunti-
joilla on mahtavia mahdollisuuksia.

Intoa Sinulle opiskeluun!

Tiina Eklund
opiskelijavastaava, yhteyspäällikkö METO 
– Metsäalan Asiantuntijat ry

PS. Oletko muistanut maksaa Meton jä-
senmaksun harjoitteluajaltasi? Maksuoh-
jeet saat Meton Anne Marttiselta: 
anne.marttinen@meto-ry.fi
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terveisiä metosta

METSÄASIANTUNTIJAN KESÄTERVEISET!
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Hallitus kahvittelemassa 
Biofore Talon aulassa 

Teemu Niemen ja Rauli 
Karppisen kanssa
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MEOLin hallitus kokoontui perjantaina 
24. huhtikuuta koulutukseen Helsinkiin.  
Ohjelmassa olivat Meton toimistolla käy-
tävien ajankohtaisasioiden lisäksi vierailut 
UPM:n ja Metsähallituksen pääkonttoreil-
la pääkaupunkiseudulla.

Päivä alkoi Meton toimistolta, jossa kes-
kusteltiin metsäalan ajankohtaisista asi-

oista. Puheenaiheina olivat edellisen viikon 
eduskantavaalien tulos ja sen vaikutukset 
metsäalalle, kesäkuun alussa uudistuva 
Kemera-laki ja muutokset Metsänhoitoyh-
distysten jäsenistössä jäsenyyden muututtua 
vapaaehtoiseksi. Esille nousivat myös mo-
nelta suunnalta kuuluvat puheet yt-neu-
votteluista ja uutiset uusista investoinneista 
muun muassa Äänekoskelle. 

Hallitus tapasi myös Agrologien liiton jäsen-
sihteeri Katja Rajaojan, joka esitteli Agrolo-
gien liiton toimintaa. Meto ja Agrologien 
Liitto perustavat yhteisen luonnonvara-alan 
edunvalvontajärjestön LUVA – Luonnon-
varat ry:n, joka aloittaa toimintansa vuoden 
2016 alusta. Yhteistyötä pyritään laajenta-
maan myös opiskelijoiden keskuudessa.

Biofore – uusi suunta ja visio

Iltapäivällä vuorossa olivat yritysvierailut. 
UPM:n uudessa pääkonttorissa, Biofore Ta-
lossa on suosittu rakennusmateriaalina puu-
ta ja luonnollisesti yrityksen omia tuotteita.  
Puunhankinnan ja metsätalouden päällikkö 
Teemu Niemi ja suunnittelupäällikkö Rau-

li Karppinen esittelivät hallitukselle uutta 
rakennusta, UPM:n tuotteita ja yrityksen 
toimintaa tällä hetkellä. Mielenkiinnon 
kohteena oli erityisesti uusi biodiesel, UMP 
BioVerno, joka on vasta tullut markkinoille. 
Puheenaiheena oli tietenkin myös nykyinen 
taloustilanne ja työllistyminen yritykseen.

Pohjatiedot kohdillaan

Metsähallituksen pääkonttorilla Tikkurilas-
sa hallitus sai kuulla miten metsiä investoi-
daan ja kuinka kerättyjä tietoja käytetään 
hyödyksi. Kehityspäällikkö Johanna Leino-
nen kertoi myös uudesta Metsähallituksen 
käyttöön tulevasta tietojärjestelmästä, joka 
helpottaa tiedonsiirtoa toimijalta toiselle. 
Markkinointisuunnittelija Riikka Hurskai-
nen esitteli hallitukselle omaa työnkuvaansa 
Metsähallituksessa ja kertoi mitä metsä-
markkinointi on.

Koulutuspäivän jälkeen hallitus siirtyi Evol-
le pitämään hallituksen järjestäytymiskoko-
uksen ja perinteidensiirrot. MEOLin halli-
tuksen uudet vastuualueet ovat luettavissa 
yhdistyksen nettisivuilta ja hallituksen esit-
telyn löydät myös tästä lehdestä.

Se, mitä koulutuspäivästä jäi päällimmäi-
seksi mieleen on metsäalalla monella suun-
nalla tapahtuvat muutokset. Pysyäkseen 
muuttuvan maailman mukana on yritysten 
kuin yksittäisten toimijoidenkin kehitettävä 
uusia toimintamenetelmiä ja panostettava 
markkinointiin kilpailun kasvaessa.

Uudet tuulet tutuiksi     
      metsäalallaTeksti Suvi Suurnäkki
Kuvat Tiina Eklund



Uudet tuulet tutuiksi     
      metsäalalla
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naamat tutuksi
Tällä palstalla on esiteltynä MEOLin hallitus ja 

heidän vastuualueensa. Lisäksi pääset lukemaan 
hallituksen suoltamia elämänviisauksia ja -neuvoja.
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Iida Kauhanen
Puheenjohtaja

TAMPEREEN AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”Elä elämä niin, että vanhana keinutuolissa 
on paljon kerrottavaa jälkipolville, ja vielä 

enemmän mitä jättää kertomatta…”

Toni Tyrni
Varapuheenjohtaja 
HÄMEEN AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”Luulin metsäalan olevan miesvaltainen, 
mutta te neidit todistitte olevani väärässä.”
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Jussi Järvinen
Pääsihteeri 

SEINÄJOEN AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”On myös sananvapautta olla hiljaa oikeassa 
paikassa”

Arttu Huhtanen
Rahastonhoitaja 

TAMPEREEN AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Yhteistyöllä ja ahkeruudella parempi 
tulevaisuus”
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Siiri Niinivirta
Konkelon päätoimittaja
MIKKELIN AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Näe metsä puilta, mutta muista myös 
nähdä kaunein puu metsältä.”

Jenni Pintamo-Kenttälä
Kansainvälisyysvastaava
LAPIN AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Ei tarvitse tietää minne on menossa, kun 
tietää mistä on tulossa” 
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Suvi Suurnäkki
MEOL-fashion vastaava

MIKKELIN AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Pitää uskaltaa unelmoida ja toteuttaa niitä 
asioita, mitä itse elämältä haluaa”

Niko Piironen
Webmaster

KARELIA-AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”Jos et koskaan ota ensimmäistä 
elämänaskelta, et pääse eteenpäin.”
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Jyrki Piiroinen
Viestintävastaava, MEOLin edustaja 
STTK:ssa
KARELIA-AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Jos juuttuu ei löyvy niin äkkiäkkös sitä 
huasteltavvoo keksittään”.

Aki Ranta
SMUL:n hallituksen opiskelijajäsen
LAPIN AMK

Ensimmäinen kausi MEOLin hallituksessa

”Paska valuu aina alaspäin. Pyri siis ylöspäin, 
jos et halua jäädä siihen rypemään.”



15

Nina Luomi
Koulutuspolitiikka
HÄMEEN AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”Korpikuusen alla on mehtäläisen hyvä olla.”

Tomi Ketola
Hallituksen jäsen

SEINÄJOEN AMK

Toinen kausi MEOLin hallituksessa

”"Mitä suurempi vika, sitä isompi leka."
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Kuka on Tiina Eklund?
...ja vielä

Opetushallituksen metsätalouden 
koulutustoimikunnan puheenjohtaja

Suomen Metsästäjäliiton hallituksen jäsen
Suomen Metsäurheiluliiton (SMUL) hallituksen jäsen

ja ennen kaikkea METOn opiskelijavastaava

”Pidä puolesi – sillä viime kädessä puoltasi pidät vain 
Sinä itse – ja METO! :)” 



Ewon metsäpojat 100 vuotta
Evon metsäpoikien 100 vuotista taivalta 
juhlittiin 8.8.2015 Evolla. Juhlistamaan 
tätä merkittävää ikää oli saapunut usei-
ta nykyisiä sekä entisiä metsäpoikia jopa 
usean vuosikymmenen takaa.

Evon metsäpoikien saavuttaessa miehen 
iän, kokoontui väki ympäri Suomen-

niemeä sitä räiskyvin menoin juhlimaan. Jo 
hyvin ennen juhlallisuuksia alkoi vanhem-
mat metsäpojat valua paikalle kuulumisia 
vaihtamaan ja muistoja jakamaan. Vieraille 
oli järjestetty opastettuja kampuskierroksia, 
joilla kerrattiin koulun historiaa niin oppai-
den kuin vieraidenkin kertomana. Tarinois-
ta päätellen Evo on hyvin tulenarkaa aluet-
ta; lähes jokaisen rakennuksen kerrotaan 

palaneen ainakin kerran historiansa aikana.

Varsinaiset juhlallisuudet avasi nykyinen 
metsäpoikien puheenjohtaja Timo Lehtinen 
toivottaen kaikki tervetulleeksi ja juhlan al-
kaneeksi. Timon jälkeen annettiin puheen-
vuoro entiselle Evon metsäkoulun johtajalle 
Kalle Sistolalle. Sistola kävi puheessaan läpi 
metsäpoikien toimintaa vuosikymmenten 
ajalta. Kautta aikojen aina tähän päivään 
saakka ovat Evon metsäpoikien tavoitteet 
pysyneet samoina: urheilu, hauskanpito ja 
turmeltuminen.

Sistolan puheen jälkeen oli vuorossa ruokai-
lu. Ennen ruokailua yllätysohjelmanume-
rona Ukko ylijumala järjesti Tapion pojille 
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Teksti Toni Tyrmi Kuvat Tiina Eklund
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työnäytöksen haavan kaulaamisesta sekun-
nissa salaman iskiessä kirkkaalta taivaalta 
läheiseen puuhun. Juhlakansan kerättyä it-
sensä väistöasemista päästiin maistelemaan 
aamusta asti grillissä muhinutta ”revittyä si-
kaa” lisukkeineen. Mahat täynnä maatiaista 
päästettiin vieraat valloilleen vapaan sanan 
merkeissä. Puheenvuoroihin kuului niin 
onnentoivotuksia lahjojen kera kuin tari-
noita menneiltä ajoilta ja elämänopetuksia. 
Suut puhtaaksi puhuttuina päästiin niitä 
taas täyttämään jälkiruokakahveilla.

Ilta huipentui Evon opiskelijoista muodos-
tuvan Timo ja Sallitut Hakkuut- laulu-ja 
soitinyhtyeen musisointiin. Mainiota tun-
nelmaa hieman vesitti tanssilavaujous ja 
tieto keikan jäämisestä bändin viimeiseksi. 
Laskevaa aurinkoa tunnelmoitiin vielä sa-
vusaunalla. Sadan vuoden odotus kannatti!

ONNEA EVON METSÄPOJAT!

www.metsapojat.net

Kautta aikojen ovat Evon met-
säpoikien tavoitteet pysyneet 
samoina: urheilu, hauskanpito 
ja turmeltuminen.

Salaman kaulaama haapa

Ewon metsäpojat 100 vuotta
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STTK on toimihenkilökeskusjärjestö, 
joka koostuu 17 ammattiliitosta Meto 
mukaan lukien ja jonka yhteisjäsenmää-
rä on noin 608 000. STTK on Suomen 
suurin toimihenkilöiden keskusjärjestö. 
Järjestö vaikuttaa aktiivisesti eri tahoilla 
ja ykköstavoite on, että liittojen jäsenillä 
riittää työtä. STTK Opiskelijat koostuu 
järjestön opiskelijajäsenistä, ja järjestö 
vaikuttaa, osallistuu, ottaa kantaa ja tie-
dottaa. STTK Opiskelijat tekevät myös 
työtä opiskelijoiden ja nuorten työelämä-
tietämyksen vahvistamiseksi.

Äitienpäiväviikonloppuna vuonna 2015 
STTK Opiskelijat viettivät kevätvii-

konloppua Espoon Siikarannan 
hotellissa. Paikalla oli eri 
STTK:n ammattiliitto-
jen opiskelijaedustajia 
mukaan lukien kaksi 
Meton opiskelijajä-
sentä, jotka molem-
mat myös vaikuttavat 

MEOLin hallituksessa. Tavoite oli viettää 
rento viikonloppu verkostoituen eri toimi-
alojen opiskelijoihin. Tiukka asiasisältö oli 
jätetty minimiin.

Utopistisia tapahtumia

Kehittelimme lauantain aikana suunnitel-
mia tapahtumiin, jotka vetäisivät mahdol-
lisimman paljon yleisöä - rajattomalla bud-
jetilla ja vain mielikuvitus rajana. Tehtävän 
opetus oli, että hyviä tapahtumia on helppo 
suunnitella - mutta kun tämän jälkeen piti 
suunnitella vastaavanlainen tapahtuma rea-
listisella budjetilla ilman utopiaa...

Se ei ole aivan niin helppoa, sillä 
raha täytyy ensinnäkin saada 

jostakin ja tinkiä menoista 
mahdollisimman pal-

jon. Silti täytyisi saada 
osallistuja, vaikka oh-
jelmasta puuttuisikin 
Madonnan konsertti, 

STTK:n 
kevättapahtuma
Teksti ja kuva Niko Piironen



20

Victoria’s Secretin muotinäytös ja jopa jo-
kaisen osallistujan henkilökohtainen limu-
siini karsittaisi pois...

Improa, reggaeta ja lastenlauluja

Sunnuntain ohjelmassa oli improvisaatio-
treeniä. Erittäin hyvä harjoitus etenkin suo-
malaisille. Harjoituksella haettiin heittäyty-
miskykyä ja taitoa olla vakuuttava asioista, 
joista ei ehkä niin paljon tietäisikään. Nämä 
ovat tärkeitä taitoja, joita kannattaa treena-
ta. 

Kävimme läpi seuraavat harjoitukset:
1. Puheen pitäminen annetusta aiheesta il-
man valmistautumisaikaa.
2. Väittelyharjoitus annetusta aiheesta parin 
kanssa - toinen puolesta ja toinen vastaan. 
Erittäin hyvä argumentointiharjoitus, kun 
täytyi keksiä perusteita, vaikka olisikin eri 
mieltä.
3. Heittäytymisharjoitus laulun muodossa - 
arvottiin kappale ja tyylilaji. Siinäpä se kun 
laulelee Hämä-hämähäkkiä reggae-tyyliin ja 
Jaakko kultaa heavymetal-tyyliin.

Viikonlopun kruunasi vielä äitienpäivälou-
nas hotellilla!

STTK-opiskelijoiden joh-
toporrasta, puheenjohtaja 
Emma Koskimaa kuvassa 

toinen oikealta
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Keväästä asti odotettu ja fiilistelty IFSS- reissu on nyt takanapäin. Ja olihan se huikea! 
43. International Forestry Students’ Symposium järjestettiin tänä vuonna Filippiineillä. 
Meolilaisia oli mukana Mia Aalto Lapin ammattikorkeakoulusta, Juulia Mäkelä Tampe-
reen ammattikorkeakoulusta, sekä allekirjoittanut, MEOLin kansainvälisyysvastaava Jenni 
Pintamo-Kenttälä Lapin ammattikorkeakoulusta.

Ensimmäiset päivät vietimme pääkaupungissa Manilassa, jossa kävimme mm. senaatissa 
kuuntelemassa luentoja filippiiniläisistä mangrovemetsistä ja luonnonkatastrofeista. Mani-
lasta siirryimme Los Bañokseen, yliopiston kauniille kampusalueelle. Siellä vierailimme IR-
RIssä, joka on kansainvälinen riisintutkimuskeskus. Tiesittekö muuten, että Filippiineillä 
yksi henkilö syö vuodessa riisiä 120kg, muualla maailmassa sitä syödään n. 65kg. Tämä 
todettiin myös henkilökohtaisesti… Kävimme istuttamassa mangrovepuita, se oli vähän 
erilaista kuin kuusen istutus pottiputkea kolisuttaen, nimittäin tässä istutuksessa apuväli-
neinä olivat bambutikku ja pätkä narua.
 
Summa summarum, kahteen viikkoon mahtui paljon huikeita hetkiä, uusia ihmisiä ja upei-
ta maisemia. Tietenkin myös IFSA sai uuden hallituksen.

Kuka lähtee ensi vuonna Itävaltaan? Haku alkaa keväällä, seuratkaa Meol ry:n Facebook- 
sivua, ja sähköpostia.

Tapahtuman Facebook-sivu löytyy hakusanalla IFSS 2016

Kurkatkaa myös tämä
https://www.youtube.com/watch?v=kp7y564UwnI

Filippiinien kuvia löytyy hakusanalla International Forestry Students’ Symposium Philip-
pines 2015
  
 Terkuin,
 Jenni Pintamo-Kenttälä
 Kansainvälisyysvastaava

Terveisiä Filippiineiltä!
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Hii-o-hoi Metsäopiskelija!
TULOSSA:

 

Se on taas täällä! Eli metsäväen suosittu KÄPYRISTEILY lipuu jälleen lai-
neille – nyt uudistuneen Viking Mariellan kyydissä ja täysin uudella ohjel-
malla! Mikä on seilatessa parhaassa seurassa viikko ennen Vappua, kun 
Tukholmassa on jo kevättä rinnoissa…
 

KÄPYRISTELY VOL 3 kutsuu mukaan kaikki metsäalaa opiskelevat ja 
metsäalalla työskentelevät verkostoitumaan – ja uudistunut ohjelma tar-
joaa jokaiselle jotain!
 
Lähtö: Helsingistä pe 22.4.2016, laivaan sisäänpääsy alkaa klo 12.00
Paluu: Helsinkiin su 24.4.2016 klo 10.00
 
Tarkempi tieto Käpyristeilyn ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet löydät 
MEOL:n kotisivuilta: www.meol-ry.fi
 
Tätä risteilyä ei kannata missata!!!
 
Käpyristeilemään!!!
 
Ps. Paras puku palkitaan! Private Karaoke! Ja Paljon muuta!
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Metsänkasvatusta, 
 tuulimyllyjä ja 
  viininmaistajaisia

Metsäopiskelijat olivat Saksan Rhein-
land-Pfalzin osavaltiossa opintomatkalla 
12.–15. huhtikuuta. Matkan tavoitteena 
oli opiskella paikallista metsänhoitoa ja 
tutustua muun muassa viininviljelyyn sekä 
tuulivoimaan.

Kiitämme lämpimästi matkaa tukeneita 
säätiöitä - Kiitos Metsämiesten Säätiö ja 
Suomen Metsäsäätiö! Lisäksi MEOL tuki 
jäsentensä matkaa 500 eurolla! Suuri kiitos 
myös matkanjohtajana toimineelle Meton 
yhteyspäällikkö Tiina Eklundille. Ohessa 
hiukan enemmän matkan sisällöstä.   

Maanantai 13.4.

Aamulla kellot pärähtivätkin jo 07:00 ja 
koko porukka siirtyi aamiaiselle ma-

joitustilojemme alakertaan, jonne aamu-
aurinkokin alkoi paistaa hyvin komeasti 
eikä vähäisistä unista matkustajien ilmeissä 
ollut enää havainnon havaintoa. Aamiai-
sen jälkeen koko ryhmä suuntasi suoraan 
saksalaiseen metsään tutustumaan uuden-
laiseen metsänkasvatusmenetelmään, jossa 

keskityttiin runkoluvullisesti harvempaan 
mutta laadullisesti arvokkaampaan oksat-
tomaan tyvitukkiin. Aamupäivän tutkailun 
jälkeen tutustuimme saksalaiseen tapaan 
hoitaa myrskytuhojen aiheuttamia alueita. 
Myrskytuhot pyritään Saksassa hyvinkin 
keskitetysti ehkäisemään jo itse metsän istu-
tusvaiheessa valitsemalla oikeanlaisia puita 
sekä asettamalla puut kasvamaan niin, että 
esimerkiksi tuulituhojen määrä pystyttäisiin 
minimoimaan.  

Aamun muututtua päiväksi suuntasimme 
metsästä kohti kaupunkia Königsbache-
rin panimolle, jossa pidimme lounastauon 
ja ryhmämme suuntasi kohti Koblenzin 
kaupunkia tutustumaan kaupungin hieno-
uteen, ihmettelemään yhteneviä jokia sekä 
shoppailemaan paikallisessa ostoskeskuk-
sessa. Kaupungissa pyörimisen jälkeen ryh-
mämme siirtyi illan lopuksi tutustumaan 
saksalaiseen viinintuotantoon sekä Riesling- 
ja Burgunder – valkoviinien maisteluun 
Rein-joen rinteillä, josta ilta huipentui pe-
rinteiseen saksalaiseen illalliseen paikallisen 
viinitilallisen perustamassa ravintolassa.

Teksti Jyrki Piiroinen
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Tiistai 14.4.

Seuraavan päivän ohjelma alkoi samalla 
tavalla kuten maanantaina: 07:00 ylös 

sekä suihkun kautta aamiaiselle ja tutustu-
maan viereiselle myrskytuho-alueelle perus-
tetulle lapsille ja retkeilijöille suunnatulle 
opettavaiselle polulle, joka kertoi erilaisista 
metsätuhoista sekä metsänhoidosta Saksassa 
yleisesti.  Majoitustiloissa järjestetyn pikai-
sen lounaan jälkeen siirryimme paikallisen 
metsänhoitoyhdistyksen tiloihin tutustu-
maan tuulivoiman hyödyntämiseen met-
sänomistajien kanssa Saksan mallilla. Teo-
rian jälkeen pääsimme myös tutustumaan 
näihin paljon puhuttuihin tuulimyllyihin, 
jotka alueella olivat kokoluokkaa 3-8 mWh. 

Tuulivoimaloiden jälkeen ryhmämme pa-
lasi Kastellaunnin kylään sekä mäen laella 
olevaan linnaan, jonka kylkeen oli myös ra-
kennettu paikallishistoriaa käsittelevä mu-
seo kelttien ajoista nykypäivään saakka. Ilta 
loppuikin sitten ehkäpä elämäni parhaim-
paan illalliseen herttaisessa ravintolassa, jota 
vanha pariskunta poikansa kanssa pyöritti.

Keskiviikko 15.4. (paluu)

Jo rutiiniksi muodostuneiden aamutoi-
mien jälkeen ryhmämme suuntasi tutus-

tumaan saksalaiseen metsänkasvatustapaan, 
tällä kertaa lapsille suunnattuun ohjelmaan. 
Paikallisella alueella on aloitettu projekti, 
jossa alakoululaiset tulevat viikoksi kuu-
lemaan luonnosta sekä myös ehkä kasva-
maankin jonkin verran sen keskellä. Leik-
kien ja laulujen kautta lapset toivottavasti 
oppivat jälleen arvostamaan metsästä saa-
tavia hyötyjä sekä resursseja kaupungistu-
misen yhteydessä. Kyseistä toimintaa ja sen 
kehittämistä kannattaisi myös miettiä myös 
Suomeen, eikö totta?

Ennen lentokentälle saapumista laskimme 
silmämme vielä viimeisen kerran kauniiseen 
Saksan maisemaan jylhän douglaskuusesta 
valmistetun näköalatornin huipulta ja hai-
kein mielin hyvästelimme mainiot isäntäm-
me ennen lentokoneeseen astumista.

Lisää tunnelmia ja kuvia löydät sivuiltamme 
www.meol-ry.fi 

Leikkien ja laulujen kautta 
lapset oppivat jälleen arvosta-
maan metsästä saatavia hyö-
tyjä sekä resursseja kaupun-
gistumisen yhteydessä.
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Metsäopetuksen päättyminen  

SeAMK:ssa
Poliittista tuolileikkiä, 80-luvun nostal-
giaa sekä peripohjalaista muutosvastarin-
taa. Näistä on Seinäjoen ammattikorkea-
koulun metsäopetus tehty.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on vuo-
na 1995 toimintansa aloittanut kor-

keakoulu. SeAMK:ssa opiskelee noin 5000 
opiskelijaa kuudella eri koulutusalalla kol-
mella kampuksella. Pääkampus sijaitsee Sei-
näjoen keskustan tuntumassa, maatalouden 
yksikkö Ilmajoella ja terveysalan yksikkö 

Seinäjoen Huhtalassa. Vuonna 1995 kor-
keakoulu muodostettiin liittämällä yhteen 
Seinäjoen alueella toimineita oppilaitoksia. 
Vuonna 1997 oli Tuomarniemen metsäop-
pilaitoksen vuoro liittyä mukaan.  Tuomar-
niemen metsäopetus oli jo usean vuoden 
ajan käynyt viivytys- ja selviytymistaiste-
lua metsäalan koulutuksen lopettamista 
vastaan, mutta lopullinen naula arkkuun 
lyötiin vuonna 2012 Opetushallituksen 
päätettyä vähentää ammattikorkeakoulujen 
aloituspaikkoja. Luonnollisesti valinta osui 

Uusien luokkatilojen helmiä oli 
mm. 3D-tennis

Teksti ja kuvat Jussi Järvinen
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vuokratiloissa Ähtärissä toimineelle metsä-
talouden yksikölle. 

Kun päätös koulutuksen lopettamisesta ja 
muutosta Seinäjoelle ilmoitettiin, aiheut-
ti uutinen voimakasta vastustusta, pääosin 
oppilaiden taholta. Pohjanmaalta kun ei ole 
totuttu käskystä lähtemään muualle kuin 
sotaan. Ainoastaan yksikön päällikön va-
kuuttelut siitä, että opetuksen laatu tullaan 
takaamaan ja se tosiasia että muutto tapah-
tuu maakunnan sisällä, rauhoittivat äänek-
käimmät muuton vastustajat. Täten Ähtärin 
metsäopiskelijat muuttivat vuonna 2013 
kotoisista Ähtärin opetusmetsistä Seinäjoen 
kaupungin sykkeeseen, missä koulutus oli 
tarkoitus viedä loppuun. Metsäalan ope-
tus SeAMK:ssa loppuu viimeistään vuoden 
2015 loppuun mennessä. Kuitenkin viimei-
sillä tuomarniemeläisillä opinto-oikeutta on 
vuoteen 2018 saakka, joten lopunajan ope-
tuksen toteutus on kyseenalaisella pohjalla.

Luokkatilat päivittyivät Ähtäristä muuton 
yhteydessä moderneiksi muunneltavine 
luokkatiloineen, langattomine nettiyhteyk-
sineen ja kotiteattereineen. Toisaalta maas-
to-opetuksessa vaadittavia talousmetsiä saa 
hakea, ei niitä ainakaan ihan uuden kam-
puksen nurkalta löydy. Useimmin matka 
vie vuokra-autoilla Ilmajoen opetusmetsiin. 
Opetus on pääosin ajan tasalla maastopai-
kantimineen ja metsäohjelmistoineen, mut-
ta nostalgian nälkäisille on tarjolla 80-lu-
vun tiekarttoja läänijaotuksella sekä käsin 
piirrettyjä piirtoheitinkalvoja kultaiselta 
markka-ajalta.

Metsäopiskelijoiden yhteisö on Tuomar-
niemeltä muuton jälkeen hajaantunut. 
Tuomarniemellä yhteisö oli fyysisesti ja 
sosiaalisesti tiivis. Jos tuli jotain kysyttävää 
luokkatoverilta, nopein tapa kommunikoi-
da oli yksinkertaisesti huutaa asia seinän 

läpi. Ähtärin metsien keskellä meillä oli 
vain toisemme ja keskustan yksi baari, joten 
kaikenlaista omaa kivaa on pitänyt kehitel-
lä. Seinäjoen sykkeessä vapaa-ajan toimin-
taa on runsaammin tarjolla ja porukka on 
enemmän hajaantunutta ympäri kaupunkia 
ja kuppiloita. Yhteishenki on sentään pysy-
nyt hyvänä johtuen pitkälti samanlaisesta 
arvomaailmasta ja kiinnostuksesta luontoon 
ja metsään. SeAMK:n metsäpuolen opiske-
lija-aines on sopiva sekoitus farmareita ja 
kaupunkilaisia pääosin Pohjanmaalta mutta 
myös Hämeestä. Valmistuvan ryhmän jäl-
keen Pohjanmaalta ei enää valmistu metsä-
ammattilaisia hoitamaan lakeuksien turve-
peräisiä metsämaita, se tulee tulevaisuudessa 
olemaan maakunnan metsäorganisaatioiden 
haaste.

SeAMKin metsäopiskelijat tunnistaa ainoana 
maailmassa harmaista haalareista
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Metsähallitus, Stora Enso ja Metsägroup 
ovat yhteistyössä kehittäneet Wood Force- 
ohjelmistopalvelua. Käytännössä ohjelmis-
ton toteuttaa Fifth Element Oy. Yhteistyö 
ohjelmistopalvelun toteuttamiseksi on 
aloitettu maaliskuussa 2012. Tällä hetkellä 
ohjelmisto on koekäytössä noin kahdella-
kymmenellä puunkorjuuyrityksellä. Palaute 
on ollut pääasiassa hyvää, kuitenkin joitain 
puutteita on ilmennyt ja niitä on jo korjat-
tukin. Käyttöön ohjelmistopalvelu lienee 
odotettavissa lähiaikoina.

Järjestelmän ideana on, että puunkor-
juuyritys pystyisi toimimaan useamman 
yhtiön leimikoilla samalla koneella yhtä 
käyttöjärjestelmää käyttäen. Tällöin puun-
korjuuyritys pystyisi toimimaan eri yhtiöi-
den leimikoilla keskitetysti omalla alueel-
laan. Keskitetty toiminta todennäköisesti 
lyhentäisi metsäkoneiden siirtomatkoja, jol-
loin kustannukset pienenisivät. Usealla yh-
tiöllä työskenteleminen myös vähentäisi 
mahdollisten työseisokkien määrää ja pi-
tuutta, tämä tukisi erityisesti pieniä ja kes-

kisuuria yrityksiä jotka toimivat nykyisin 
pääasiassa yhdelle yhtiölle.

Myös metsäyhtiöiden olisi todennäköisesti 
helpompi löytää korjuuyritys leimikoil-
leen. Puunkorjuukustannukset alenisivat 
ja puunkorjuu tehostuisi. Lisäksi toimi-
essaan järjestelmä voisi parantaa kestävän 
metsätalouden mukaisia metsänhoitotöitä 
ja puutavaran saatavuutta. Ohjelmistopal-
velun toteutus on suunniteltu siten, että 
se mahdollistaa uusien yhtiöiden liittymi-
sen myöhemmin. -Tavoitteena on toimi-
alan kustannustehokkuuden parantaminen 
suuntaamalla tietojärjestelmien kehityspa-
nokset standardiin pohjautuvaan toimialan 
yhteiseen palveluun. Tarkoitus on edistää 
yrittäjien moniasiakkuutta ja tuottavuuden 
nousua. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet, 
kertoo hankintajohtaja Jari Mutanen Stora 
Ensosta Metsätrans-lehden haastattelussa. 
Tällaista yhteistyötä Suomen metsäala kai-
paa, toivottavasti nämä ovat askeleita alam-
me nousua tukemassa.

Wood Force - ohjelmistopalvelu
Teksti Aki Ranta
Kuva Juho Jokimies
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