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Morjenttes!

puheenjohtajan
palsta

Pitkä opiskelutalvi on takana päin ja monella
jännittävä kesä edessä harjoittelun tai uuden
työpaikan parissa. Viime kesänä harjoittelupaikat olivat harvassa ja kontaktien merkitys kasvoi
entisestään. Peräänkuulutankin aktiivisuutta
myös työnhaun ulkopuolella. Metsäalalla on
tapahtumia pilvin pimein ja jos niitä seuraa saattaa työmahdollisuudet avautua yllättävistäkin
paikoista.
Tapahtumia on myös opiskelijoiden keskuudessa. Tänä vuonna Rovaniemi järjesti perinteiset
talvikisat ja kävijämäärä oli huikea. Vatsahaavoista ja unettomista öistä huolimatta kisat sujuivat paremmin kuin hyvin. Eräs mölkkytuomareista totesikin että pitäisikö järjestää toisetkin
kisat. ”Notta Joensuu hihkaskaa jos tarviitta
jeesiä!”
Noh. Ensi vuodeksi on muutakin puuhastelua
sillä IFSS saapuu Suomeen. MEOL on osa kansainvälistä metsäopiskelijoiden järjestöä ja kesällä 2011 sen edustajisto tutustuu Suomeen.
MEOL:in osuus keskittyy Rovaniemelle, jossa
pääteemana on monikäyttö ja virkistäytyminen.
Tämän vuoden kokoontuminen tapahtuu EteläKoreassa, jossa myös MEOL on osana.
Lopuksi lienee enemmän kuin kohtuullista kiittää vanhaa hallitusta kuluneesta vuodesta. Etenkin Risto-Matti Rosvallia, joka hoiti puheenjohtajan roolin jämptisti. Ilman Ristoa ei oltaisi tässä.
Eikä myöskään ilman Teitä äänestäjiä. Kiitos ja
kumarrus!
Hyvää kesää kaikille!
Janne-Perttu Rantonen
Puheenjohtaja
MEOL—Metsäalan Opiskelijat ry
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terveisiä metosta

KIITOS!
Viime vuosi oli harjoittelupaikkojen osalta
huono: jotkut yritykset (mm. Stora Enso
ja Mhy:t) kantoivat silloin arvokkaan kortensa kekoon metsäopiskelijoiden harjoittelupaikkojen puolesta. Tänä vuonna harjoittelupaikkatilanne on varsin hyvä – siitä
Suuret Kiitokset työnantajille!
Mutta hei! Oletko muistanut maksaa Meton jäsenmaksun harjoittelun/kesätöiden
ajalta? Älä huoli jos on unohtunut - Voit
maksaa sen myös takautuvasti. Ota yhteys Meton Anne Marttiseen ja hän neuvoo
Sinua asiassa, jotta saat Sinulle kuuluvat
edut: anne.marttinen@meto-ry.fi tai
p.0400 420 454.

Ja lopuksi - lämpöiset kiitokset kaikille
Meton opiskelijajäsenille kuluneesta ajasta! Jään äitiyslomille kesälomilta ja poistun kuvioista joksikin aikaa… ja iso osa
teistä ehtii valmistua tänä aikana.
Haluankin toivottaa teille iloa opiskeluun,
sekä kaikkea hyvää koulun jälkeiseen
elämään!
Minulla on ollut todella mukavaa Meton
opiskelijatoiminnassa – ja lomalla mukanani on monta lämmintä muistoa yhteisistä tapaamisista :)
Lämmin kiitos Sinulle, sekä hyvää kesää!

Tiina Eklund
Yhteyssihteeri
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
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Mitä MEOL:ssa tapahtuu? www.meol-ry.fi Check it out!

MEOL myös Facebookissa! Löydät haulla MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry.
Liity ny ihmeessä!

Avoimia työpaikkoja, jäsenedut, jne. www.meto-ry.fi

Ilmoituksia Konkeloon? info@meol-ry.fi
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Janne-Perttu Rantonen
Puheenjohtaja
jp.rantonen@gmail.com
ROVANIEMEN AMK

SEINÄJOEN AMK
jussi.yli-hannuksela@seamk.fi

Varapuheenjohtaja

Jussi Yli-Hannuksela
Juho Rossi
Webmaster
juho.rossi@edu.pkamk.fi
POHJOIS-KARJALAN AMK

POHJOIS-KARJALAN AMK
hanna.laine@edu.pkamk.fi

Rahastonhoitaja

Hanna Laine
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Tiina Syvälä
Sihteeri
tiina.syvala@seamk.fi
SEINÄJOEN AMK

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA
simon.ollus@novia.fi

Jäsen

Simon Ollus
Perttu Teikari
Jäsen
perttu.teikari@fe.tamk.fi
TAMPEREEN AMK

TAMPEREEN AMK
juha.ruuska@fe.tamk.fi

Varajäsen

Juha Ruuska
Eija Sulkava
Jäsen
eija.sulkava@student.kyamk.fi
KYMENLAAKSON AMK

KYMENLAAKSON AMK
heikki.makela@student.kyamk.fi

Varajäsen

Heikki Mäkelä
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Eedla Makkonen
Jäsen
eedla.makkonen@mail.mamk.fi
MIKKELIN AMK

MIKKELIN AMK
jere.nevalainen@mail.mamk.fi

Varajäsen

Jere Nevalainen
Heikki Hujo
Jäsen
heikki.hujo@student.hamk.fi
HÄMEEN AMK

HÄMEEN AMK
mikko.kaija@student.hamk.fi

Varajäsen

Mikko Kaija
Henri Suutari
Varajäsen
henri.suutari@novia.fi
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA

ROVANIEMEN AMK
eerojuhani.laine@edu.ramk.fi

Varajäsen

Eerojuhani Laine
8 Konkelo 1/10

Eedla Makkonen

Johtoseminaarimme pärähti käyntiin varhain keskiviikkoaamuna Nikkarilan
pihasta, nokka kohti Rovaniemeä. Nikkarilan edustajat saivat matkaseurakseen Kotkan ja yhdessä
matkasimme Nikkarilan
upean pakun hellässä syleilyssä. Tuomarniemi, Tamk,
Evo sekä Novia köröttelivät perässämme muutaman tunnin myöhemmin.
Torstaiaamuna matkasimme virkeinä, pienten autoongelmien jälkeen, tapaamaan Rovaniemen Metsähallituksen edustajia. Rovaniemeltä suuntasimme
Saariselälle, Meton Pomoselän mökille, jossa
asetuimme taloksi.
Varhain perjantaiaamuna
aloitimme johtoseminaarin

kokouksen. Ensin käsittelimme pienissä ryhmissä
menneen vuoden tilinpäätöksen, seuraavan vuoden
budjettiesityksen, menneen vuoden toimintakertomuksen, tulevan vuoden
toimintasuunnitelman sekä suunnittelimme Meol:in
uutta Pipa- asustetta.
Lauantaina vietimme ansaittua vapaapäivää lasketellen ja pulkkaillen.
Sunnuntaina suuntasimme
kohti kotia.
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Teksti Jimpon Hallitus
Kuvat Juho-Matti Rossi

PohjoisPohjois-Karjalan sydän Joensuu
on perinteinen metsäalan osaamiskeskus. Tukkeja on uitettu
kaupungin halki virtaavassa Pielisjoessa jo toista sataa vuotta
ja metsäteollisuus on tuonut
elannon monelle kaupunkilaiselle. Nykyään Joensuussa on
mm. Euroopan metsäinstituutin
päämaja ja Metlan toimintayksikkö. Tärkeimpänä kaupungista löytyy tietysti PohjoisPohjoisKarjalan ammattikorkeakoulun
metsämetsä- puutalouden koulutusohjelman toimipiste.

Koulutusohjelmamme toimipiste
sijaitsee Joensuun Utrassa, noin
6 km päässä kaupungin keskustasta. Jaamme tilamme hyvässä
yhteishengessä ympäristöteknologi- ja agrologiopiskelijoiden
kanssa. Heidän kanssa muodostamme biotalouden keskuksen,
joka on yksi viidestä PohjoisKarjalan ammattikorkeakoulun
monialaisesta osaamiskeskuksesta. Koulutusohjelmassamme on
mahdollista suuntautua metsä- ja
puutalouden markkinointiin tai
metsätalouteen.
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Toimipisteestämme löytyy saharakennus, laboratoriotiloja ja tavallisia luokkia kaikkien koulutusohjelmien käyttöön. Päärakennuksessa on liikunta- ja kuntosali,
jota opiskelijat käyttävät ahkerasti ja tietenkin ilmaiseksi, myös
kouluajan ulkopuolella. Ei pidä
myöskään unohtaa autokatosta,
jossa huippunopeita ajopelejämme säilytetään ja huolletaan rakkaudella. Kiven heiton päässä
koululta löytyy kauniita metsiä,
joita hyödynnämme opetuskohteinamme.

Toivotamme teidät arvoisat metsäopiskelijat tervetulleiksi kesäkisoihin, jotka
järjestetään 7.-9. lokakuuta 2010 Joensuun Utrassa

Tänä vuonna maineikas opiskelijayhdistyksemme JIMPO viettää 15-vuotis juhlavuottaan. Opiskelijayhdistyksemme
huolehtii opiskelijoista järjestämällä
yhteishenkeä lujittavia tapahtumia ja
vaikuttamalla opiskelijoiden etuihin
päätöksenteossa. Lisäksi JIMPO pitää
kioskia, josta voi käydä vaikkapa hörppäämässä kahvia väsymyksen hetkellä.
Toivotamme teidät arvoisat metsäopiskelijat tervetulleiksi kesäkisoihin, jotka
järjestetään 7.-9. lokakuuta 2010 Joensuun Utrassa. Tulkaa ihmeessä, niin
kisaillaan auringon nousuun asti!
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KOnkelO myÖS
Opiskelun jälkeen?
Supersuosittu Konkelo on ollut yksinoikeus pelkästään
MEOL:n jäsenille ja kun opiskelu on takanapäin, niin Konkeloa
ei ole enää tullut postiluukusta.
Tähän on tullut muutos!
Konkelon voi nykyään tilata helposti MEOL:n Internet sivujen
kautta sivuilla olevan kaavakkeen avulla. Lehden voi myös tilata suoraan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@meol-ry.fi oheisten tietojen kanssa.
Nimi & Lähiosoite + Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutettavan nimi ja osoite (jos eri kuin tilaaja)
Laskun maksajan sähköpostiosoite
Matkapuhelin (myös suuntanumero)
Konkelon vuosimaksu on 10€ ja se sisältää kaksi Konkeloa + postikulut. Konkelon tilaus
laskutetaan kerran vuodessa ja lasku tulee vuoden ensimmäisen Konkelon välissä.
Tilaus on kestotilaus, jonka voi lopettaa lähettämällä viestin sähköpostiin info@meolry.fi. Viestissä tulee selvästi mainita tilauksen lopettaminen yllä olevien tietojen kanssa.
Mistä syystä tilaisin Konkelon?
Konkelon tilaajana voit seurata mitä opiskelijoiden keskuudessa tapahtuu esimerkiksi
miten talvikisat tai kesäkisat sujuvat, mitä tapahtuu eri kouluissa, millaisissa muissa tapahtumissa opiskelijat ovat edustettuna ja onko opiskelijoiden harjoittelu sujunut hyvin.
Lehdessä on myös paljon muuta lukemisen arvoista, joten nyt ei kannata epäröidä!
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tunnelmia
työelämästä
Ilari Pirttilä työskentelee asiamiehenä Metsämiesten Säätiössä (www.mmsaatio.fi)
- Miltä työelämä Ilarista maistuu?
Liisa Toopakka

Kerro mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Etelä-Hämeestä Lopelta.
Missä opiskelit ja milloin valmistuit?
Opiskelin Evolla metsätalousinsinööriksi ja valmistuin juuri pahimpaan lama-aikaan joulukuussa -92.
Missä olet töissä? Millainen on työkuva?
Olen päätynyt Suomen Metsäyhdistyksen ja Metsäliitto Osuuskunnan
kautta asiamieheksi Metsämiesten
Säätiöön. Säätiössä asiamies vastaa
yritysten toimitusjohtajaa. Viimekädessä vastaan hallituksellemme
kaikesta säätiöön liittyvästä, kuten
omaisuuden hoidosta, apurahojen
jaosta ja rahoitettujen hankkeiden
seurannasta. Säätiön omistuksessa
on yli 4200 hehtaaria metsiä, noin
70 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla ja loppu yli puolet sijoitusomai

16 Konkelo 1/10

suudesta on arvopapereissa. Tämän oman sijoitustoiminnan tuottoina jaoimme tänäkin vuonna 1,2
miljoonaa euroa apurahoja. Työnkuvani on siis hyvin monipuolinen.
Miten pääsit töihin?
Oman aktiivisuuden ja aikaansaannosten, erilaisten luottamustoimien
ja – tehtävien sekä kertyneen työkokemuksen vuoksi taisin erottua
edukseni paikkaa hakiessani.
Miltä työelämä maistuu?
Työelämä on kiireistä ja haasteellista, asiat muuttuvat koko ajan. Elämänhallinta kokonaisuutena korostuu ja muutoksen kanssa täytyy
pystyä elämään. Paitsi kiireistä on
työnteko myös mielenkiintoista ja
vaihtelevaa, vastapainoa työlle antavat perhe ja vapaa-aika.

Ilari Pirttilä
ikä: 42
silmien väri: sininen
asuu: Helsingissä
siviilisääty: Naimisissa
autot: Vain työvälineitä
tuoksu: Syksyinen pakkasaamu
juoma: Huurteinen

Onko jotain mitä mielestäsi olisi
hyvä opettaa enemmän koulussa
työelämää ajatellen?
Olen ollut työelämässä jo 20 vuotta, joten en tiedä minkä sisältöistä
opetus nykyään on. Jo opintovaiheessa olisi hyvä huomioida kuinka
tärkeää muutosvalmius ja itsensä
kehittäminen on. Opetuksen lisäksi
oma aktiivisuus, monipuolinen työkokemus ja luottamustyöt ovat
aina eduksi.
Haluaisitko antaa jotain vinkkejä
metsätalousinsinööriksi opiskeleville?
Tänä aikana on ehkä erityisen tärkeää huomioida, että työnantajat
eivät aina uusia työntekijöitä hakiessaan katso pelkästään alan työ-

kokemusta. Työhalukkuus ja näyttö siitä, että on valmis mihin tahansa työhön ovat myös tärkeitä –
halu ja kyky ottaa vastaan monenlaisia töitä on tämän päivän työelämässä yksi arvo.
Paras muistosi opiskeluajoilta?
Hyvä yhteishenki ja rosvopaistit.
Terveisiä Konkelon lukijoille!
Tsemppiä! Metsäala on murroksessa, mutta tulevaisuus on valoisa.
Raaka-aineiden välisessä kilpailussa
puu on vahvoilla, kun mietitään
ympäristö-asioita ja haetaan uusiutuvia luonnonvaroja. Suomalainen
metsäosaaminen on korkeatasoista, ja tämä tunnetaan myös ulkomailla.
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Juho-Matti Rossi

COP15 – Conference of parties tapahtuma järjestettiin Tanskassa, Kööpenhaminan Bella Centerissä joka tarjosi tarpeellisen isot puitteet tapahtumalle.
Tapahtumaan osallistui yhteensä
45 000 ihmistä, joista 20 000 oli kansalaisjärjestön edustajia ja yli 190 valtion
edustajaa. Allekirjoittanut otti tapahtumaan osaa IFSA:n - International Forestry Students Associationin kautta ja
osallistui myös samalla moniin sivutapahtumiin.

putosi joka päivä yhä pienemmäksi viimeisellä viikolla. Itse en päässyt sisälle
kahtena viimeisenä päivänä, koska nimeäni ei löytynyt onnekkaiden 90 ihmisen joukosta. Ulkopuolelle jäi siis monia
joka lisäsi entisestään kritiikkiä tapahtumaa kohtaan.

Itse kokouksessa ei ihmeitä tapahtunut. Moni odotti pitävää ilmastosopimusta, mutta monien vaiheiden jälkeen
tulos jäi lopulta laihaksi. Tuloksena saatiin vain yhteinen päätöslauselma eli siis
varsinaiseen sopuun ei maiden välisesti
tuloksen jäätyä laihaksi, voi olla
päästy. Pienet saarivaltiot olivat huolisettä tämän jälkeen ilmastonmuu- saan omista maistaan ja niiden katoamisesta pinnan alle. Lähi-idän maat eitossopimuksen onnistumiseen
vät olleet kovin innostuneita yrityksesuskoo aiempaa harvempi
tä rajoittaa fossiilisten polttoaineiden
käyttöä. Joten tällä hetkellä vaikuttaa
siltä, ettei YK:n ajamaa yhteistä ilmastoTapahtuma oli mielettömän iso ja se
sopimusta ei tulla ehkä koskaan näkenäkyi myös kaupungin kaduilla lisäänty- mään. Kööpenhaminan piti olla se piste
neiden poliisien ja pukumiesten määjossa muutokset tehdään pitkän hierorässä. Mielenosoituksia näkyi katukumisen jälkeen, tuloksen jäätyä laihaksi
vassa jatkuvasti ja myös pienemmässä monelta osin voi olla että tämän jälmittakaavassa itse Bella Centerissä.
keen ilmastonmuutossopimuksen onTapahtuma sai osaltaan moitteita järnistumiseen uskoo aiempaa harvempi.
jestelyjen suhteen, mm. tapahtumaan Nähtäväksi siis jää mitä Meksikon ilmasannettiin rekisteröityä 45 000 ihmistä
tokokouksessa oikein tapahtuu ensi
ympäri maailmaa, mutta sisään mahtui vuonna...
vain 15 000 edustajaa ja tämä määrä
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Sivutapahtumat olivat todella mielenkiintoisia, päivän tarjonnasta löytyi aina
jotain itsellensä, sillä sivutapahtumien
määrä oli huikea. Metsä- ja bioenergia
aiheisia sivutapahtumia oli yllättävän
paljon, moni niistä suuntautui trooppisten metsien suojelua ja REDD-ohjelmaa
kohtaan ('reducing emissions from deforestation and forest degradation in
developing countries'). Balin ilmastokokouksessa 2007 REDD laajeni REDDplussaksi, kun toimintaohjelmaan kirjattiin päästöjen vähentämisen rinnalle
lause ”suojelun, kestävän metsien hoidon ja metsien hiilivarantojen lisäämisen rooli kehitysmaissa”.
Tärkeimmäksi sivutapahtumaksi nousi
kumminkin Forest Day 3, joka järjestettiin viikon ensimmäisenä sunnuntaina
jolloin itse Bella Center lepäsi varsinaisista neuvotteluista. Tapahtumassa
tehtiin maanantaina ekskursio Tanskan

isoimpaan puistoon, linnaan Göteborgin edustalla, metsäviljely -alueelle jne.
Itse päätapahtuma opetti tärkeää tietämystä tulevaisuutta ajattelen. Seuraavat seikat nousivat isoimmiksi tekijöiksi:
oppia suhtautumaan asioihin kriittisemmin eikä mustavalkoisesti ja miten tämän kokoisessa tapahtumassa tulisi
toimia.
Matka tehtiin varsinaisella kenkänauha
budjetilla käyttämällä halpoja matkustustapoja, ei ehkä ekologisimpia. Yöpyminen tapahtui vaihtoaikana tavatun
kaverin lattialla, varsin perinteisessä
tanskalaisessa talossa.
Tapahtumassa edustin IFSA:a, MEOL:ia
ja toimin UEF:an viestinviejänä. Vielä
kerran tahdon kiittää kaikki yhdistyksiä
tuesta ja avusta.
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TALVIKISAT
ROVANIEMI
Teksti J-P Rantonen
Kuvat Simo-Pekka Suikkanen
Jukka Haaraniemi

0
1
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Rovaniemen Metsäpojat Ry ja MEOL järjestivät perinteiset metsäopiskelijoiden
talvikisat Rovaniemellä 18.-19.03 välisenä
aikana. Lapin lisä toi kisojen kestoon ylimääräisen päivän, joka merkitsi myös
lisäystä ohjelman määrään.
Säät suosivat kisailijoita kun he ottivat
mittaa toisistaan lappiaiheisten lajien
merkeissä. Kemijoen jäälle oli rakennettu
kisa-areena, jossa atleetit saattoivat kokeilla curlingia, suopungin heittoa, kairausta ja vauhdikasta potkukelkkailua. Olihan paikalla myös suuren suosion saavuttanut Napero poro. Samaan aikaan metsätaitoilijat kiersivät haastavaa Pöyliövaaran lenkkiä.

Kisat saivat arvoisensa
päätöksen kun valtakunnan radiossa puitiin talvikisojen jälkipelejä koko kansan kuullen.

Ehtoolla pelattiin pöytälätkää ja heitettiin tikkaa metsäopiskelijoiden suosimassa Uitto pubissa. Iltaa siivitti karismaattisen Arttu Salosen ”rupatuuri show”.
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Lauantaina palattiin takaisin kemijoen varteen, jossa päivä jatkui perinteisillä lajeilla.
Päivän kohokohtia oli ehdottomasti Tampereen näyttävät mölkkykierrokset, Tuomarniemen murskavoitto köydenvedossa sekä
tiukka hankifutistaisto Rovaniemen ja Joensuun välillä.
Illalla insinöörinalut suuntasivat bar Legendaan, jossa meno oli kuumaa ja kaunista kun
metsäväki näytti tanssitaitonsa.

Sunnuntaina väki oli väsynyttä mutta silti hymyssä
suin kun palkintoja jaettiin avokätisesti joka koululle. Hyvästien jälkeen Rovaniemen poppoo huokasi
syvään kun viimeinenkin linja-auto kaarsi kulman
taakse. Kisat saivat arvoisensa päätöksen kun valtakunnan radiossa puitiin talvikisojen jälkipelejä
koko kansan kuullen.
Järjestäjät kiittävät kaikkia osallistujia. Kisat meni
juuri niin kuin pitikin.
Nähdäänpä taas Joensuussa!

STTK-OPISKELIJAT
Teksti Jussi Yli-Hannuksela
Kuva Tiina Eklund

kelijoiden asioita ajava, STTKopiskelijat. Yhdistyksen mukaan
sen keskeisimpiä toiminta-alueita
ovat vaikuttaminen koulutus-, sosiaali- ja työmarkkina politiikkaan.
Tavoitteensa eteenpäin viemiseksi
se osallistuu ja vaikuttaa mm.
STTK:n toimikunnissa, hallituksessa
ja valtuustossa. Tekee kannanottoja ja julkilausumia, joista viimeisin
Muutamia esimerkkejä mainitakse- on 25.4 julkaistu Työelämävalmiukni: Tehy, Toimihenkilöunioni TU,
sien opettaminen saatava opetus
suunnitelmiin. Lisäksi se järjestää
Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit
erilaisia koulutustilaisuuksia ja taRIA ja yhteistyöjäsenenä Agrologien Liitto.
pahtumia, kuten Suunta hukassa?
risteily.
STTK:n sisällä toimii järjestön opisMeto:n jäsenet toimivat pääsääntöisesti metsäalan, toimihenkilö
tehtävissä. Siispä voitaneen sanoa
olevan luonnollista, että Meto ammattiliittona on jäsenenä toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK:ssa.
STTK:hon kuuluu yhteensä 20 ammattiliittoa ja niiden kautta noin
640 000 jäsentä.
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STTK-Opiskelijoiden toimintaa johtaa
Hallitus, puheenjohtajanaan Saku Jokisalo (Toimihenkilöunioni). Ylin päättäväelin on kuitenkin Valtuusto. Meto:lla on valtuustossa yksi edustuspaikka, mutta perinteisesti edustaja
on ollut sen puolesta Meol:in hallituksesta. Vuosikokouksessa Rovaniemellä varsinaiseksi valtuuston edustajaksi
valittiin Jussi Yli-Hannuksela ja varaedustajaksi Tiina Syvälä.
Opiskelijoiden valtuuston kokous on
perinteisesti kaksi kertaa vuodessa,
syksyllä ja keväällä. Viime syyskokous
pidettiin Helsingissä kokoushotelli
Rantapuistossa 21–22.11.09. Kyseisessä kokouksessa valittiin hallitus kuluvalle vuodelle, sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma, tavoiteohjelma ja
talous arvio tälle vuodelle. Kokouksessa vahvistettiin myös julkilausuma
koulukiusaamista koskien.
Valtuuston Kevätkokous pidettiin Viking Garibellalla, samaan aikaan Suun-

keskeisimpiä toimintaalueita ovat vaikuttaminen
koulutus-, sosiaali- ja työmarkkina politiikkaan
ta hukassa? risteilyn kanssa 23–
25.4.2010. Viikonloppu alkoi Helsingin
Wanhasta satamasta ”Opiskelu-uralta
työuralle” – seminaarilla ja varsinainen kokous pidettiin laivalla 24.4.2010.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita ja julkilausumaa, koskien jo
edelläkin mainittua työelämä valmiuksien saattamisesta opetukseen. Kokouksessa ja seminaarissa Meol:ia edustivat Perttu Teikari ja Eedla Makkonen

lisätietoja
www.sttkopiskelijat.fi
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