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Kesästä ajatellaan paremman huomisen alku-
na, kun kaikki alkaa kukoistamaan ja luonto 
herää henkiin. Tuleva kesä on kuitenkin poik-
keuksellinen, koska valitettavan moni jää il-
man harjoittelupaikkaa ja jonka johdosta kou-
lutus saattaa venyä. Tämän hetkinen lama vai-
kuttaa myös metsäalalla siten, että tutut metsä-
alan työnantajat eivät pystykään ottamaan har-
joittelijoita töihin niin paljoa kuin ennen tai ei 
ollenkaan. Onneksi kuitenkin joukossa on 
työnatajia, jotka tilanteesta huolimatta ottavat 
harjoittelijoita töihin. Tätä voikin kutsua yh-

teiskuntavastuuksi. Työnantajient tulisi kuitenkin ymmärtää se, että me met-
säalan opiskelijat olemme tulevaisuuden ammattilaisia.  
 
MEOL tulevasta synkästä kesästä huolimatta on aloittanut uuden hallitus-
kauden täydellä tohinalla, vaikkakin hallitus koki suuren muutoksen, kun 
seitsemän kolmestatoista jäi ”eläkkeelle”. Uusi hallitus järjestäytyi 9.4.2009 
ja samoihin aikoihin haimme paikkaa Työ- ja Elinkeinoministeriön Metsä-
strategia 2030 työryhmään. Paikkaa emme valitettavasti saaneet työryhmäs-
tä, mutta osoitimme sillä aktiivisuutta meitä koskevissa asioissa. MEOL:n 
hallitus oli myös edustettuna opetusministeriössä järjestetyssä metsäalan 
koulutuksen tulevaisuusseminaarissa 5.5.2009.  
 
Lopuksi haluan kiittää suurella sydämellä kaikkia äänestäjiäni ja erityisesti 
kaikkia viimevuoden hallitustovereitani. Vaikka uusi hallitus kokikin nuo-
rennusleikkauksen, uskon että tästäkin vuodesta tulee antoisa.  
 
Muistakaa, vaikka harjoittelupaikkaa ei vielä olisikaan löytynyt, niin kovalla 
hakemisella sellainen voi vieläkin löytyä. Kaikesta huolimatta hyvää kesää!  
 
 
 
Risto-Matti Rosvall 

Puheenjohtaja 
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry  
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puheenjohtajan 

     palsta 

Hyvää kesää? 



 

terveisiä metosta     

 

 

Maailman kirjat ovat sekaisin – nykyisen kaltaista taloudellista tilannetta 

ei tunneta teollisen ajanlaskun ajalta. Viimeksi 1930-luvulla elettiin suu-

ren taloudellisen kriisin aikaa - epätoivon ajat nostivat valtaan fasistiset 

johtajat. Sen seuraus tiedetään - ihmiskunnan suurin tragedia ja häpeä. 

 

”Suomi seisoo puujaloilla” –sanonta on kuulemma menneen talven lu-

mia. Mutta yllättäen me luontoa rakastavat ammattilaiset, jotka las-

taamme puun pyörille ja saatamme matkalle kohti tehtaita, olemme ta-

loudellisesti paremmassa tilanteessa kuin moni muu. Meitä on lomautet-

tu, mutta irtisanomisia ei ainakaan vielä ole. Me olemme ytimessä – pe-

rustuotannossa, mistä jalostetaan edelleen hienoimmat tuotteet. Meille 

tai tuntemallemme puulle ei ole löydetty korvaajaa. 

 

Maailman talouden tila koskettaa myös pientä metsäopiskelijaa. Harjoit-

telupaikat ovat kiven takana, kun osa yrityksistä on päättänyt säästää 

myös harjoittelijoiden pienet eurot. Tilanne on kipeä – puhutaan pakolli-

sesta harjoittelusta, mikä todellisuudessa on hartaasti odotettu tilaisuus 

oppia tulevaa työtä. Menetystä ei voi mitata rahassa – se ei ole miten-

kään verrannollinen yrityksen säästämään harjoittelijan palkkaan. 

 

Haluan lämpimästi kiittää niitä yrityksiä, jotka tiukassa tilanteessaan ym-

märtävät opiskelijoiden hädän – ja säästävät vaaditut eurot muualta. 

Hädässä ystävä tunnetaan. Ei säästellä kehuja näistä yrityksistä, jotka 

ovat ojentaneet käden opiskelijalle – annetaan kiitoksen kuulua turuilla 

ja toreilla. 

 

Kiitos. 

Tiina Eklund 

Yhteyssihteeri 

METO - Metsäalan Asiantuntijat 

ELÄMME HISTORIALLISIA AIKOJA 
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- NÄYTTÄÄ KYNTENSÄ 

Liisa Toopakka 

MEOLin hallitus järjestäytyi Hel-
singissä ensimmäisessä kokoukses-
saan 9.4. 2009. Puheenjohtaja Ris-
to-Matti Rosvallin johdolla jaettiin 
uudet toimet ja luottamustehtävät 
hallituksen kesken. Tulevalla kau-
della varapuheenjohtajana toimii 
Eero Syrjä TAMK:sta, pääsihteeri-
nä Liisa Toopakka SEAMK:sta, 
webmasterina Juho-Matti Rossi ja 
rahastonhoitajana Hanna Laine 
PKAMK:sta. Virallisina MEOL- 
edustajina toimivat Jussi Yli-
Hannuksela SEAMK:sta STTK-
Opiskelijat ry:ssä, hallituksen ulko-
puolelta Ari Hylkilä SEAMK:sta 
Suomen Metsäurheiluliitto 
SMUL:n hallituksessa sekä Eero 
Syrjä IFSA – International Forestry 
Students´ Associationissa. 
 
Kokoustamisen ohessa hallitus 
osallistui METO:n koulutuspäiville 
Metsäalan Asiantuntijoiden toimis-
tolla Helsingissä. Uudelle hallituk-
selle oli koottu tiivis ja hyödyllinen 
tietopaketti. Neuvottelupäällikkö 

Jyrki Ketola kertoi yhdistystoimin-
nasta ja kokouskäytännöistä sekä 
piti tiivistetyn työelämä – infon, ja 
puheenjohtaja Håkan Nystrand esit-
teli METO:n toimintaa ja kertoi 
yhdistyksen asemasta metsäalan 
vaikuttajana. Tutuksi tulivat myös 
MTK:n tilat ja metsälinja joita esit-
teli metsäjohtaja Juha Hakkarainen. 
 
Uusi hallitus jää innolla odotta-
maan tulevaa kautta ja toivoo voi-
vansa osaltaan kehittää MEOLia 
yhä parempaan suuntaan. 
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Puheenjohtaja 

Risto-Matti Rosvall 

Hämeen AMK 

Edustaja METO –  Metsäalan  

Asiantuntijat ry:n hallituksessa 
Sihteeri 

Liisa Toopakka 

Seinäjoen AMK 

Vara edustaja IFSA –  

International Forestry Students’ Association 

Vara edustaja Suomen Metsäurheiluliitto SMUL 

Rahastonhoitaja 

Hanna Laine 

Pohjois – Karjalan AMK 

Webmaster 

Juho-Matti Rossi 

Pohjois – Karjalan AMK 

Jäsen 

Eija Sulkava 

Kymeenlaakson AMK 

Jäsen 

Juha Kuukka 

Mikkelin AMK 

Jäsen 

Tuomo Kangas 

Rovaniemen AMK 

Jäsen 

Simon Ollus 

Yrkeshögskolan Novia 
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Hallitus kokoontui yhdessä Tiina Eklundin 

kanssa 



 

Varajäsen 

Jussi Yli-Hannuksela 

Seinäjoen AMK 

Edustaja STTK –

Opiskelijat ry:n val-

Varajäsen 

Janne-Perttu Rantonen 

Rovaniemen AMK 

Vara edustaja STTK –  

Varajäsen 

Perttu Teikari 

Tampereen AMK 

Vara edustaja OPH:n 

Metsätalouden koulu-

tus työryhmässä 

Varajäsen 

Heikki Hujo 

Hämeen AMK 

Varajäsen 

Heikki Mäkelä 

Kymeenlaakson AMK 

Varajäsen 

Tommi Kainulainen 

Mikkelin AMK 

Varajäsen 

Christoffer Käld 

Yrkeshögskolan Novia 
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Varapuheenjohtaja 

Eero Syrjä 

Tampereen AMK 

Edustaja IFSA – International  

Forestry Students’ Association 

Edustaja OPH:n Metsätalouden koulutus 

työryhmässä 



 

 Teksti Suvi Paukku Kuva Kari Pennanen 

Miten käy meidän metsäalan, kun 

Suomi sukeltaa lamaan ja organi-

saatioiden rakenteita hämmenne-

tään oikein isolla kauhalla? Opis-

kelevatko nuoret auringonlaskun 

alaa vai nouseeko metsistä uusia 

innovaatioita, jotka työllistävät 

tämän metsänaisten ja -miesten 

ammattikunnan jatkossakin? 

Näihin ajankohtaisiin kysymyk-

siin pohdittiin vastauksia Tampe-

reen ammattikorkeakoululla 

12.3.2009 pidetyssä Etelä-Suomen 

metsäpäivässä. 

 

Meton ja Metsänhoitajaliiton yhteis-
työssä järjestämä metsäpäivä tarjosi 
tänä vuonna varsin ajankohtaisia ja 
mielenkiintoisia luentoja. Tilaisuu-
den avauspuheen pitäneen metsän-
hoitaja Heikki Vuorisen jälkeen 
Maa- ja metsätalousministeriön 
osastopäällikkö Aarne Reunala vä-
litti kuulijoille ministeri Anttilan 
terveiset ja valotti myös valtiollisten 
metsäorganisaatioiden rakennemuu-
toksia, joita parhaillaan ollaan sel-
vittämässä.  
 

 

Lamaa ja sen torjuntaa 

 
Sampo Pankin Pasi Kuoppamäki 
heitti heti alkuun hyvää itseironiaa 
kertomalla yleisölle ekonomisti-
vitsin. Kuoppamäen alustuksen ai-
heessa, maailman talouden näky-
missä, ei kuitenkaan ollut mitään 
naurettavaa ja vaan lähitulevaisuu-
den ennusteissa olivat talouskäyrät 
edelleen pahasti syöksymässä alas-
päin.    
Lamassa vastavirtaan uiva L&T 
Biowatti toi kuitenkin auringonpais-
tetta metsäpäivän yleisöön. Metsä-
palvelujohtaja Tomi Salon nuorekas 
esittely yrityksen investoinneista ja 
metsäammattilaisten rekrytoinneista 
valoi uskoa bioenergian nousuun 
pysyväksi osaksi metsien käyttöä.   

 

Tulevaisuuden näkymiä  
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Kurkistus kristallipalloon 

 
Niin sanotusta kolmesta isosta oli 
metsäpäivässä metsäteollisuuden 
kuulumisia kertomassa UPM ja 
sen strategiajohtaja Anu Ahola. 
Esityksen perusteella teollisuu-
denkin puolella on (vihdoin?) he-
rätty siihen, että puusta voisi tehdä 
myös jotain muuta kuin pelkkää 
paperia.  
Iltapäiväkahvin jälkeen oli luvassa 
odotettu Tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen luento. Ennakkomieli-
kuvat kristallipalloihin kurkkivas-
ta hullusta tiedemiehestä kumou-
tuivat hyvin nopeasti kehitysjohta-
ja Olli Hietasen päästyä lauteille. 
Kerrassaan valloittava esiintymi-
nen ja aidosti erilainen lähesty-
mistapa tulevaisuusasioissa palkit-
tiin raikuvilla aplodeilla.  
 
 

Porinaa buffetissa 

 
Tilaisuuden viimeiset puheenvuo-
rot annettiin Suomen Metsäsääti-
ön toiminnanjohtaja Liisa Mäki-
järvelle ja yhteenvedon päivän 
aiheista pitäneelle Meto Häme 
ry:n Erkki Etelä-aholle. Tämän 
jälkeen väki syöksyikin buffetin 
antimista nauttimaan. Mukava pu-
heensorina kävi myös näytteil-
leasettajien tilassa, jossa kuulumi-
sia vaihdettiin ja odoteltiin niitä 
kuuluisia arpajaisia.  
Opiskelijanäkökulmasta ajatellen 
metsäpäivien kävijäkunta näytti 
jälleen melko vanhalta. Toivotta-
vasti jatkossa metsäisiin tapahtu-
miin löytävät tiensä myös nuo-
remmat metsäammattilaiset, koska 
opiskelijoiden kesä- ja talvikisois-
ta tuttua yhteenkuuluvuuden tun-
netta tarvitaan myös tulevaisuu-
den työelämässä. 

Myös MEOLilla oli oma 

ständi metsäpäivässä. Ku-

vassa Tommi Kainulainen 

kauppaamassa Kaatovän-

käri ja –vänkäritär -

paitoja.  
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EVO 
koulukierros 

Marjo Korhonen 



 

Evon metsäoppilaitoksella 
on pitkät perinteet metsä-
opetuksessa, koska olemme 
maamme ensimmäinen 
metsäkoulu. Ewoisten met-
sänhoito-opisto avasi oven-
sa vuonna 1862 ja nykyinen 
Hämeen Ammattikorkea-
koulun metsäyksikkö sijait-
see edelleenkin samalla pai-
kalla Hämeen sydämessä. 
Ympärillämme on noin 2000 
hehtaarin suuruinen ope-
tusmetsä, sekä Evon retkei-
lyalueen monipuolinen 
luonto.   

Evon metsäkoulussa toimii sulassa 
sovussa sekä Hämeen Ammatti-
korkeakoulun, sekä Hämeen Am-
matti-instituutin yksiköt. Koulus-
tamme valmistuu siis metsätalous-
insinöörejä, metsureita ja metsä-
luonnonhoitajia. AMK-
opiskelijoita on aikuisopiskelijat 
mukaanluettuna 120 henkeä ja 
opettajia noin kymmenen. Evon 
pitkän historian aikana Evolta on 
valmistunut muun muassa metsän-
hoitajia ja metsäteknikoita ja ny-
kyään metsätalousinsinöörejä. 
 



 

Evo sijaitsee Hämeenlinnassa, 
entisessä Lammin kunnassa. Hä-
meenlinnaan tulee matkaa 45 km 
ja Lahteen noin 50 km. Koulura-
kennukset sijaitsevat pienellä saa-
rekkeella kolmen Rautjärven ym-
päröimänä. Pihapiiristä löytyy 
konehalli, opiskelijoiden asunto-
lat, pieni arboretum, beach vol-
ley- ja jalkapallokentät, kuntosali,  
sauna, liikuntahalli, sekä opiskeli-
joiden kerhotila. Lähistöllä on 
myös valaistu ulkoilureitti ja tal-
visin hiihtolatu. 
 
Evolla sattuu ja tapahtuu, paljolti 
Evon Metsäpoikien ansiosta. Kuten 
koulummekin, myös opiskelijayh-
distys Evon metsäpojat ry on Suo-
men vanhinta laatua. Metsäpojat 
ajaa opiskelijoiden etua ja vastaa 
opiskelijoiden hyvinvoinnista 
Evolla, ja järjestää tekemistä, toi-
mintaa ja tapahtumaa. Viimeisenä 
tapahtumana mainittakoon koko 
Hämeen ammattikorkeakoululle 
suunnattu Hankifutis-turnaus maa-
liskuussa. 
 
Evon ehdottomiksi vahvuuksiksi 
luetaan oma opetusmetsä, retkeily- 

 

 
alue ja sen kauniit maisemat, sekä  
monipuolinen vapaa-ajan toiminta. 
Liikuntaa harrastetaan aktiivisesti. 
Kesäisin pelataan lentopalloa, jal-
kapalloa, uidaan, tasapainoillaan 
tukeilla tai vaikkapa melotaan. 
Evon vuotuinen sulkapalloliiga 
pyörähtää käyntiin joka talvi ja 
voittaja selviää kevään korvilla. 
Perinteisinä huvituksina mainitta-
koon joka syksyiset Teemabileet ja 
lähikuntien pubeihin suuntautuva 
Maakuntakierros. Laskiaisena hiih-
detään Rinkelihiihto ja lasketaan 
mäkeä Punssivuorella. 
 
Seuraavat kesäkisat järjestetään 
Evolla 1.-3. lokakuuta, joten toivo-
tamme kaikki metsäopiskelijat ter-
vetulleiksi perinteikkääseen kou-
luumme ja kuvankauniisiin hämä-
läisiin maisemiin Evon retkeilyalu-
eelle! 

Seuraavat kesäkisat jär-
jestetään Evolla 1.-3. 

lokakuuta 
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HAAPA 

MEOL-Metsäalan Opiskeli-
jat Ry toteutti tänä vuonna 
HAAPA- eli Harjoitteluajan 
palkkaus kyselyn ensimmäistä 
kertaa sähköisenä versiona. Ky-
sely tehtiin kyselykone.fi netti 
sivujen kautta. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 223opiskelijaa. Kiitok-
set vastaajille. Seuraavassa kooste 
vastauksista. 
 
Yleistiedot vastaajista 
Kysely tehtiin 2.-4. vuosikurs-

sin metsätalouden ja metsä- ja 
puutalouden markkinoinnin opis-
kelijoille. Vastanneiden keski-ikä 
oli 21-23 vuotta. Vastanneista 
miehiä oli 150 ja naisia 73.  Opis-
kelijoiden pohjakoulutus jakaantui 
siten että 76% oli Lukio tausta ja 
23% Ammatillinen tausta sekä 
1% oli jokin Muu korkeakoulu 
tutkinto. Vastanneista 88% opis-
keli Metsätaloutta ja 12% opiskeli 
Metsä- ja puutalouden markki-
nointia. 

Vastanneet oppilaitoksittain % 

KYSELY 
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 Heikki Hujo 



 

Harjoittelupaikka ja korva-
ukset 
Harjoittelu paikkaa oli hakenut 
2008 vuonna  89% vastanneista. 
Harjoittelupaikkaa alettiin hake-
maan keskimäärin 3-6kk ennen 
harjoittelun alkua. Harjoittelu 
pakkaa haettiin pääosin joko soit-
tamalla mielenkiintoiseen paik-
kaan tai täyttämällä netti hake-
mus. Harjoittelijoiden keskipalk-

ka oli 2008 vuonna 1350 euroa 
kuukaudessa. Työajosta maksettu 
korvaus oli keskimäärin 43-44c/
km 
 
Harjoittelupaikat työnanta-
jittain 
Suurimmat harjoittelun työllistä-

jät olivat kyselyn mukaan Mhy, 

Metsähallitus ja Stora Enso. 

Harjottelun kuukausipalkat työnantajittain 
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tunnelmia 
työelämästä 

Matti Seppälä työskentelee L&T 

Biowatti Oy:ssä 

 - Mitä Matille kuuluu? 

Kerro mistä olet kotoisin. 
Kotipaikkani on metsäteollisuuden-
tuoksuinen Varkaus. Myöhemmin 
vaihdoin rahat fyrkkaan ja suuntasin 
nokan eteläisen pääkaupungin tuntu-
maan ja lymyilen tällä hetkellä Jär-
venpäässä.  
 
Missä opiskelit ja milloin valmis-

tuit? 

Pohjois-Karjalan ammattikorkea-
koulussa Joensuussa metsätalouden 
koulutusohjelmassa. Opinnot start-
tailin 2002 ja valmistuin joulukuussa 
2006. 
 
Missä olet töissä? Millainen on 

työkuva? 
Työskentelen L&T Biowatti Oy:ssä 
metsäpalveluasiantuntijana ja vas-
taan metsäpalveluiden myynnistä 
sekä energiapuun hankinnasta Etelä-
Suomen asiakas-alueella pääsääntöi-
sesti Uudellamaalla. 
 
Miten pääsit töihin? 

Opiskelujen jälkeen ajauduin hie-
man sivuun perinteisestä metsäta-
loudesta ja työskentelin ensin tieto-
järjestelmien ja myöhemmin raken-
nuspuujätteen ja kierrätyspuun pa-

rissa. Kuulin syksyllä 2008 Biowa-
tin avoimista työpaikoista ja halu 
bioenergiapuolelle ja lähempänä 
koulutusta oleviin töihin oli kova. 
Hakemus postiin ja lopputulos ei 
harmittanut yhtään. 
 
Miltä työelämä maistuu? 

No puulle se ei maistu. Eihän se va-
paa-aikaa voita, mutta arkisin se on 
oikein mukavaa puuhaa. Metsäalan 
työn omanlainen vapaus ja työn mo-
nipuolisuus ovat ne mausteet jotka 
eivät saa työtä maistumaan puulta.  
 
Onko jotain mitä mielestäsi olisi 

hyvä opettaa enemmän koulussa 

työelämää ajatellen? 
 Sosiaaliset taidot ovat metsäalalla 
valttia ja niissä ei voi koskaan olla 
liian hyvä. 
 
Haluaisitko antaa jotain vinkkejä 

metsätalousinsinööriksi opiskele-

ville? 

Ottakaa opiskeluajasta kaikki mah-
dollinen irti. Hyvät muistot ja repul-
linen kokemuksia eivät varmasti 
harmita jälkikäteen ja kaikesta voi 
olla hyötyä tulevaisuudessa. 
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ikä: 26 ja 2/3 

silmien väri: Keskeltä vihreät 
sivuilta joskus hieman punaiset 

asuu: sisätiloissa 

siviilisääty: vakituisessa työ-

suhteessa 
autot: olen nähnyt useita ja 

itsellänikin on yksi 

tuoksu: ei koskaan niin paha 
että olisi itseä haitannut 

juoma: sitä mitä on tarjolla 

Matti Seppälä 

Kaipaatko itse opiskeluaikoja? En-

tä opiskelukavereita? 

Kyllähän sitä opiskeluaikoja ilolla 
muistelee ja välillä hiukan kaipaakin. 
Kaverit eivät ole onneksi aivan kai-
konneet ja ison osan kanssa tulee pi-
dettyä yhteyttä säännöllisen epäsään-
nöllisesti. 
 
Kerro paras muistosi opiskeluajoil-

ta? 
Kyllä se on Tshekkiin tehty metsätai-
toilureissu koulun pakettiautolla. 
Kompassilla suunnistimme Varsovan 
läpi. Kahdessa viikossa kerkesi kertyä 
kokemuksia ja kilometrejä. Mainitta-
vaa menestystä ei sillä kertaa tullut, 
koska kaikki lajit eivät olleet aivan 
tuttuja. Villisian iän määrittäminen 
alaleuan hampaista ei ollut omia vah-
vuuksia, mutta hauskaa reissussa oli. 

Toivottavasti Joensuusta käy vieläkin 
joukkue samaisissa mittelöissä. 
 
Mikä on mielessä juuri nyt? 
Että mitäköhän kuuluu Hytösen Te-
rolle. 
 
Mitkä ovat tulevaisuuden suunni-

telmasi? Mitä odotat tulevaisuudel-

ta? 
Lähitulevaisuudessa teen remontin. 
Pitkän tähtäimen suunnitelmana on 
oppia lapsena ohi mennyt taito, eli 
takaperin luistelu. Tulevaisuudelta 
odottelen lämpöisiä kesäkelejä ja 6 
oikein lotossa olisi myös kiva. Seitse-
mällä oikein se menee sitten jo liian 
totiseksi. 
 

Terveisiä Konkelon lukijoille?! 
Halipatsuippa ja kevättä rinnuksiin! 
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einäjoen ammattikorkeakou-

lun maa- ja metsätalouden 

yksikkö Tuomarniemi toimi 

ylpeänä isäntäkouluna vuoden 

2009 metsätalousinsinööriopis-

kelijoiden talvikisoille Ähtärin 

kimurantissa kevätsäässä. Kol-

mipäiväisen kisarupeaman aika-

na miteltiin niin opiskelijoiden 

SM-metsätaitoiluissa kuin eu-

konkannon ja lentopalloturna-

uksen mestaruudesta. Perinteitä 

vaaliva valokuvauskilpailu Iloa 

metsästä, ja metsäkansaa villin-

nyt Tanssii metsätähtien kanssa 

-kilpailu saavuttivat myös suu-

ren suosion. Järjestäjinä toimi-

nut Tuomarniemen Metsäpojat 

ry. sai houkuteltua tapahtumaan 

parisensataa opiskelijaa kaikista 

kahdeksasta metsäalan opetusta 

antavasta ammattikorkeakou-

lusta.  

   uomarniemen talvikisat  
19-21.3.2009 

Eriika Jokinen 

Tuomarniemen Met-
säpojat ry. sai houku-

teltua tapahtumaan pa-
risensataa opiskelijaa 



 

Alavuden metsiköissä sijain-
neella taitoradalla kilpaili noin 
60 opiskelijaa, joista parhaat 
palkittiin niin yleisessä kuin 
taitosarjassa. Taitoilujen suosio 
oli erittäin hyvä, ja taso mo-

lemmissa sarjoissa pysyi huo-
mattavan korkeana. Metsätaito-
radan tekijänä toimi ansiok-
kaasti Etelä-Pohjanmaan met-
säurheilijat. 

Herra Hirvi äityi 
rietastelemaan 
koulun aulassa 
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Myös tuomarniemeläisten oma 
maskotti Herra Hirvi äityi rie-
tastelemaan omalla paikallaan 
koulun aulassa. Kisojen aikana 
hirven sarvista löytyi erinäisiä 
ehkäisyvälineitä ja muita välttä-
mättömiä kisoissa tarvittavia 
varusteita, joten mittelöt olivat 
varmasti erityisen mieluisat hä-
nelle. Herra Hirvi ei suostunut 
kommentoimaan asiaa jälkikä-

teen enempää.  
 
Seuraavan kerran metsätalousin-
sinööriopiskelijoiden kisat järjes-
tetään Evolla lokakuun alussa.  
Mukaan toivotaan jälleen iloista 
metsäalan opiskelijakaartia san-
koin joukoin ryöstelemään ja pii-
lottelemaan evolaisten legendaa-
rista kisalippua. 



 

 . .  . .  

5. - 8.2.2009 
Meto Ry oli päättänyt taas kerran suosiollisesti 

palkita MEOLin hallituksessa toimineita lahjoitta-

malla Meton majojen Pomoselän huoneistot käyt-

töömme kolmeksi vuorokaudeksi.   

MEOLin hallitus Saariselallaä  

 Tuomo Kangas 

Vierailu kelekkatehtaalla 

Porukka kokoontui torstaina Rovaniemelle, jossa vierailimme 
Bombardierin kelkkatehtaalla. Uusi ja moderni tehdas näytti vai-
kuttavalta, vaikka se tyhjä olikin tuotannon seisokin vuoksi. Saim-
me hyvän tietopaketin Bombardierin konsernista ja sen tuotteista. 
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Valmistautumi-Valmistautumi-Valmistautumi-Valmistautumi-

nennennennen    

Vierailun jälkeen nälkäinen jouk-
komme suunnisti pulkkakaup-
paan. Olimme saaneet ennakko-
varoituksen Saariselän huonosta 
pulkkatilanteesta, joten kävimme 
hankkimassa hallitukselle riittä-
vän määrän pulkkia Motonetistä. 
Hankimme myös ruokapuolta 
viikonlopuksi, virvokkeita unoh-
tamatta.  
Seuraavana tärkeysjärjestyksessä 
olikin syöminen, joten käytimme 
hyväksi asiantuntemustani pai-
kallisista kebab-paikoista ja 
suuntasimme niistä parhaaseen. 
Jurinkin saatua syödäkseen olim-
me valmiit suuntaamaan kohti 
pohjoista. 
 

Saariselkä 

Meton majat olivat yhtä hienot 
kuin aina ennekin, joten kyllähän 
meidän kelpasi siellä lomailla. 
Kokous pidettiin perjantaina aa-
mupäivällä, mutta politiikkaa pu-
huttiin myös muuten syönnin ja 
saunomisen lomassa.  
Saariselän reissuilla perinteeksi 

muodostunut pulkkamäki tuntuu 
yhtä huikealta vuodesta toiseen. 
Tänä vuonna mäki oli liukkaampi 
kuin viime vuotta ja vauhti mei-
nasi itseäni ensimmäisenä iltana 
hirvittää. Tämäkin korjattiin riit-
tävällä nesteytyksellä, jonka ansi-
oksi voidaan varmaan laskea 
myös se, että vakavilta loukkaan-
tumisilta vältyttiin. 
Lienee mainitsemisen arvoista 
kertoa myös MEOLin hallitus-
laisten tutustumisesta alalla pi-
tempään työskennelleisiin am-
mattilaisiin.  Tapaamiset olivat 
antoisia molemmin puolin. Halli-
tus sai ajankohtaista tietoa työ-
elämästä sekä mm. harjoittelu-
paikkatilanteesta. Hallitus puo-
lestaan näytti mallia karaokessa 
ja pulkkamäessä. Jouduimme 
kuitenkin katkerasti myöntämään 
ettemme ankarasta harjoittelusta 
huolimatta olleet ylivoimaisia 
Kaunispäältä laskettaessa.  
Reissu oli antoisa, kiitokset Me-

 

Saariselän reissuilla 
perinteeksi muodostu-
nut pulkkamäki tuntuu 
yhtä huikealta vuodes-

ta toiseen.  
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