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pääkirjoitus
Tervehdys kaikille!

N

iin se kesä taas tuli harjoitteluineen.
MEOL toivoo, että mahdollisimman
moni opiskelija on saanut toiveitaan sekä
parhaiten oppimistaan palvelevan harjoittelu- tai kesätyöpaikan. Toivottavasti myös
ilman harjoittelua jääneet ovat löytäneet
vapaa-ajalleen reilusti tekemistä.
Metsätalouden aloituspaikkaleikkaukset
eivät tulleet yllätyksenä, eikä myöskään Metsätalouden koulutusohjelman alasajo Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa. Raaka peli,
mutta jostakin ne säästöt on tehtävä ja metsäala kokonaisuutena Tuomarniemen tapauksen jälkeenkin selvisi aloituspaikkaleikkauksien kynsistä oikein hyvin, kun ottaa huomioon kokonaisten koulutusohjelmien katoamisen Suomen kartalta. Tuomarniemen
Metsätalouden koulutusohjelman lakkautus
on toki katastrofi aluepolitiikalle, sekä bioenergiaosaamiselle Suomessa, mutta säästökohteita sekä vetovoimatilastoja tarkkaileva
opetusministeriö sekä -hallitus yhtymähallituksen ohella katsoi näin parhaaksi olevan.
Hyvää loppukesää toivottaen,
Metsäalalla on tapahtuu paljon muutoksia Puheenjohtajisto,
myös pitkin lakipykäliä. Muun muassa Heli & Tarmo
metsänhoitoyhdistys- ja
metsälaki ovat MEOL—Metsäalan Opiskelijat ry
muutoksien alla. Näitä muutoksia kannattaa
seurata ja kuunnella jos jollakulla on näistä
jotain kerrottavaa, sillä nyt opiskeltaviin
asioihin on tulossa muutoksia joten uudelleenkouluttautumista saattaa olla edessä
paljonkin.
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terveisiä metosta

BIOENERGIAA!!!

S

uomen kesä on aivan ihana – ja ihanuudessaan varsin lyhyt ja nopea. Kun
lumi kevään lopulla sulaa, lähtee luonto
räjähtämällä kasvuun. Sen tietää ja tuntee
nahoissaan henkilö, joka yrittää kevätkesällä pitää nurmikon edes jonkinlaisessa järjestyksessä…
Täällä Pohjolassa kaikki kasvaa ja kukkii
muutaman kesäkuukauden aikana. Eikä
tarvitse mennä kovin kauas kalaan, kuin
vain hieman keskemmälle Eurooppaa –
niin kevät on jo helmi-maaliskuussa, ja
rypsi kukassa toukokuun alussa…

sitä tuotetta, joka on uusiutuva ja jota kestävästi käyttämällä maailma pelastuu. Vaikka alalla kuin alalla on kehitettävää ja kehityttävää, niin tämä on hieno ala. Ja toisekseen: bioaloilla on aina töitä – työmme
perustuu kasvavaan luontoon.
Näin syksyllä tulikin mieleeni, että kun olit
kesällä työssä tai harjoittelussa, niin muistathan vastata HAAPA eli harjoittelupalkkauskyselyyn. Sillä voidaan parantaa tulevien harjoittelijoiden asioita.

Lämpimin terkuin,
Todellinen kasvun ihme! Ajattele, miten
pitkät päivät ja yöttömät yöt täällä Pohjolassa kypsyttävät kaiken hetkessä. Sen nä- Tiina Eklund
kee silmin, miten luonto puhkuu bioenerOpiskelijavastaava
giaa – ja usein ihmisetkin :)
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
Me työskentelemme tällä ”bioenergisellä” tiina.eklund@meto-ry.fi
alalla. Aurinko paistaa porottaa ja lihottaa p. 040 76 101 75
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NERM 2012
NORTHERN REGIONAL MEETING 2012
Vesa Miettunen

V

uosittain
järjes tettävä
Ifsakokoontuminen Nerm sijoittui tänä
vuonna Hollannin Wageningiin. Kokoontuminen järjestettiin 6.-12.5.2012. Viikon
kestävään tapahtumaan osallistui opiskelijoita yli neljäkymmentä, viidestätoista eri
maasta. Suomesta mukana oli kolme opiskelijaa Rovaniemen ammattikorkeakoulusta (Meol), kaksi opiskelijaa Joensuun
yliopistosta sekä neljä Helsingin yliopistosta. Tapahtuma oli jälleen erinomaisesti
järjestetty ja osallistujille avatautui suurenmoinen mahdollisuus tutustua Hollannin
tapaan hoitaa metsätaloutta sekä luonnonsuojelua. Useiden ekskursioiden lisäksi
pääsimme kuulemaan muutamia alan
ammattilaisten luentoja Wageningin yliopiston hulppeissa puitteissa. Yhtenä esimerkkinä biologi ja ekologisti Frans Veran
mielenkiintoinen luento karjan palauttamisesta valvotuista olosuhteista takaisin
luontoon.

tulevaisuuteen. Tällä kertaa sain itse tilaisuuden kertoa, muutamien vuosien kokemuksella, järjestön toiminnasta ja periaatteis ta uus ille tu lijoille. Lis äks i
Workshop:ssa äänestettiin vuoden 2013
Nerm:n järjestäjästä. Yksimielinen päätös
oli, että ensi vuoden Nermin järjestää
EMÜ (Eesti Maaülikool) Tartossa, Virossa.

Kuten tiedämme, metsätalous on maailmanlaajuinen ilmiö, joten olisi tärkeää
tuoda Ifsa järjestönä tutuksi opiskelijoille
myös Suomessa. Etenkin opiskelijajärjestö
aktiivivien tulisi mielestäni osallistua kyseisiin tapahtumiin. Sen lisäksi, että Ifsatapahtumat ovat kuin luotuja kontaktien
luomiseen ympäri maailmaa, niin järjestöllä on myös laajasti valtaa, josta kertoo
esimerkiksi se, että Ifsa:lle myönnettin
edustuspaikkoja COP:n (Convention of
parties) kokoontumiseen sekä YK:n Rio
+20- kestävän kehityksen konferenssiin.
Kuluvan viikkoon sisältyi myös tuttuun Ifsa on meitä varten ja me Ifsa:a varten.
tapaan Ifsa- (International forestry student
association) Workshop, jossa Ifsatapahtumiin ensimmäistä kertaa osallistuville tuodaan järjestöä tutuksi sekä kerätään kehitysideoita ja suunnataan katse
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H AL L I T U

Heli Ketola
Puheenjohtaja
Olen MEOLin Puheenjohtaja ja opiskelen evolla neljättä vuotta. Toimin kolmatta
vuotta MEOLissa. Kuulun myös Evon Metsäpojat ry:n hallitukseen, jossa toimenkuvaani kuuluu koulutuspoliittiset asiat. Tällä kaudella MEOL keskittyy ajamaan
omiensa etuja Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tiimellyksessä. Tavoitteena on
tänä vuonna myös järjestää koulutusviikonloppu kakkien paikallisyhdistysten uusille toimijoille tammikuussa, kun uudet toimijat on valittu. Omat tulevaisuudensuunnitelmani ovat hyvin pitkälti joko edunvalvonnalliset tai markkinoinnilliset.
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Juri Laurila, puhuva tukipuu

S

2012

Tarmo Marjala
Varapuheenjohtaja
22-vuotias toisen vuoden opiskelija Joensuusta. Toimin myös toista vuotta
meol ry:ssä. Kotoisin olen Uudeltamaalta mäntsälästä. Toimenkuvani meolissä on varapuheenjohtaja. Lisäksi toimin joensuussa paikallisen metsäalan
opiskelijoiden yhdistyksen (Jimpo ry) puheenjohtajana. Tältä vuodelta
meolissa odotan paljon kokemuksia ja uusia kontakteja. Valmistumisen
jälkeen en tiedä vielä mitä teen, alanko yrittäjäksi vai työllistynkö jo olemassa olevan yrityksen listoille.
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Eveliina Laine
Pääsihteeri, Konkelon päätoimittaja

Tuukka Mäkiranta
Rahastonhoitaja

Olen Eveliina Laine ja tätä nykyä MEOL:n
pääsihteeri ja Konkelo-lehden päätoimittaja. Opiskelen Nikkarilassa toista opintovuottani. Olen kotoisin Savonlinnan kupeesta Kerimäeltä ja asun tällä hetkellä
viihtyisällä Pieksämäellä. Luonteeltani olen
iloinen, sosiaalinen, päämäärätietoinen ja
kovaääninen savolaistyttö, joka ei mielipiteitään liiaksi peittele. Harrastan monipuolisesti liikuntaa, ohjaan jumppaa ja laittelen
ruokaa sekä leivon kun siihen ylimääräistä
aikaa liikenee.
Nikkarilassa tutoroinnin lisäksi olen Nila
ry:n hallituksessa. Hain MEOL:iin mielenkiinnon puuskissani ja halusta päästä vaikuttamaan metsätaloudenopiskelijoiden
puolesta yhdessä muiden metsäinssiopiskelijoiden kanssa. Katsotaan mitä saadaan
aikaan! ;)

Olen Tuukka Mäkiranta TAMK:sta,
ja ensimmäinen kouluvuoteni metsätalouden parissa alkaa lähennellä
loppuaan tätä kirjoittaessani. Olen
paljasjalkainen Tamperelainen ja
opiskelujen alkaessa en halunnut
muuttaa kotikaupungistani pois,
onneksi sainkin juuri tämän haluamani opiskelupaikan! Vapaa-aikaani
vietän pääasiassa bänditoiminnan
pyörteissä, ja kyllä - näkeehän sen jo
miehestä päälle päin, että bassohan se
pääsoitin on. Opiskeluvuosia minulla
on siis vielä reilulti jäljellä, odotan
niihin mahtuvan vielä monia hienoja
kokemuksia ja ihmisiä. Toivottavasti
viimeistään seuraavissa kesäkisoissa
nähdään taas!
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Mikko Tolvanen
Webmaster

Anu Erola
Meol Fashion

Olen 22-vuotias, toisen vuoden metsätalouden opiskelija PohjoisKarjalan AMK:ssa, Joensuussa. Kotoisin olen Outokumpulaiselta maito/metsätilalta, jossa olen pikkupojasta asti ollut mukana metsätöissä.
Toimin tällä hetkellä MEOLin webmasterin toimen lisäksi Joensuussa
Jimpon hallituksessa mediavastaavana. Molemmissa toimissa olen ensimmäistä vuotta. Minulla ei ole vielä
tarkempaa kuvaa minne päin metsäsektoria haluaisin sijoittua valmistuttuani, mutta markkinointiin
suuntautuminen on ollut päällimmäisenä mielessä. Toinen kiinnostuksen aiheeni on bioenergia.

Olen Anu Erola, täytän tänä vuonna
21. Opiskelen toista vuotta Seinäjoen
ammattikorkeakoulussa metsätalousinsinööriksi Ähtärin Tuomarniemellä.
Ennen tätä koulua olen käynyt lukion
Ivalossa ja kotoisin olen Saariselältä,
nykyään asun Ähtärissä(luonnollisesti)
poikaystävän ja koiran kanssa. Harrastan lenkkeilyä koiran kanssa ja vähän
mitä sattuu. Minulla on isosisko ja
pikkuveli sekä paljon hyviä ystäviä eri
puolilla suomea. Olen luonteeltani
reipas, iloinen, kärsimätön, huumorintajuinen ja sosiaalinen. Olen toiminut
yläasteelta asti oppilaskuntien hallituksissa ja ”vaikuttaminen” on tuntunut
aina omalta jutulta, joten siksi ajatus
meol:in hallitukseen lähtemisestä tuntui luonnolliselta.
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Tytti Taivalkoski
KV-vastaava

Juha Ruuska
Jäsen

Olen rempseä ja rehti, Kuusamosta
lähtöisin oleva tyvär. Opiskelen toista
vuotta Rovaniemen Ammattikorkeakoulussa metsätaloutta. Vapaa-ajalla
ulkoilen koiran kanssa ja muutakin
liikuntaa laidasta laitaan. Kesäisin tykkään patikoida ja tulee myös kilometrejä
moottoripyörällä. Jengini on hurjamaineinen Rovaniemen Metsäpojat.
Lähdin hallitustoimintaan mukaan mielenkiinnosta ja halusta vaikuttaa opiskelijoiden asioihin. Pietään lippu korkealla
ja aurinkoista kesää kaikille mettäläisille!

Olen Ruuskan Juha Tampereelta ja
opiskelen kolmatta vuotta Tamkissa.
Lähtöisin olen Ruovedeltä ja ikää löytyy
24-vuotta.
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Tässä hallituksessa istun nyt kolmatta
kautta ja olen myös SMULlin opiskelijaedustaja.
Harrastan metsästystä, kalastusta ja urheilen aina kun aikaa riittää.

Noora Hemmilä
Varajäsen

Eedla Makkonen
Varajäsen

Tämä landepaukku on lähtösin pieneltä
K ä h t äv ä n
ky l ä l t ä
P o h o j o is Pohojanmaalta. Tällä hetkellä opiskelen
mehtätalloutta Rovaniemellä Ramk:ssa
toista vuotta.

Olen Eedla Makkonen, Nikkarilan varaedustaja Meol:in hallituksessa.
Meol- urani aloitin syksyllä 2009, saapuessani Nikkarilaan opiskelemaan.
Tarkoitukseni on vaikuttaa hallituksessa
vielä kevääseen 2013 asti, kunnes
(toivottavasti) valmistun.
Tällä hetkellä toimin ”Saksan kirjeenvaihtajana” Eberswaldessa Erasmus
vaihdossa, aina elokuulle saakka.
Minut löytää erinäisistä tapahtumista ja
tilaisuuksista. Parhaiten minut tavoittaa
kuitenkin puhelimitse tai internetin
välityksellä. Oli asia mikä tahansa, tule
rohkeasti
juttelemaan.
Mottonani kun on: ”asioilla on tapana
järjestyä”.

Elämästäni voisin sen verta kertoilla,
että kotosalla ranskanluppa poju Elmeri
pittää huolen, ettei emäntä varmasti
pääse tylysistymään.
Harrastuksiini
kuuluvat ulukoilu, lenkkeily, sekä kuntonyrkkeily. Urheilun lisäksi lukeminen
ja musiikki ovat lähellä syjäntä. Kirjoja
tullee lueskeltua aikasta paljon, ja kantele soi ussein kotona.
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Liisa Lindström
Jäsen

Toni Laine
Jäsen

Opiskelen HAMK:n Evon toimipisteellä metsätaloutta ja aloitan toisen vuoden
opiskelut. Olen ensimmäistä vuotta
mukana MEOL:in hallituksen toiminnassa. Toimin myös Evon metsäpoikien
viestintävastaavana ensimmäistä vuotta.
Vapaa-aikani kulutan kirjoja lukemalla
tai musiikkia kuunnellessa.

Hei nimeni on Toni Laine iältäni olen
25 ja opiskelen Seinäjoen ammatikorkeakoulussa Ähtärin Tuomarniemellä.
Nyt syksyllä alkaa opiskeluissani 4 vuosi. Meol:ssa toimin STTK - Opiskelijoiden Edustajana. Meol:issa olen nyt toista vuotta vaikuttamassa.
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Mikko Korpela
Varajäsen
Iloinen ja joskus jopa värikäs persoona,
mutta kykenee myös olemaan kylmän
rauhallinen ja asiallinen.
Metsässä on kiva olla puhtaan ilman,
luonnon kauneuden sekä sen mahdollistaman erakoitumisen takia: metsässä saa
olla huomattavasti enemmän rauhassa
kuin esim. aurajoen rannassa suomen
kulttuuripääkaupungin keskustassa.
Näiden edellä mainittujen seikkojen
takia halusinkin päästä Evolle opiskelemaan metsätaloutta ja oppimaan uutta
asiaa Suomelle jo kauan tärkeänä olleesta perinnöstä, luonnosta.
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Saksan kirjeenvaihtaja
raportoi
Teksti Eedla Makkonen Kuvat Eedla Makkonen, Salla Pitkänen

23.2.2012 pakkasimme luokkakaverini
Sallan kanssa tavarat rinkkaan ja suuntasimme Helsinki-Vantaan lentokentälle, Erasmus vaihtoon Saksan maalle.
Laskeuduttuamme Berliiniin, vastassa
meitä odotti 3.vuoden opiskelija, Jana.
Hän opasti meidät kentältä viereiseen
kaupunkiin, Eberswaldeen ja toimi oppaanamme ensimmäisten viikkojen ajan.
Seuraavat kolme päivää olivatkin kiireen
täyteisiä, sillä kiersimme erinäisiä virastoja pitkin täyttelemässä papereita Saksalaisen byrokratian mukaan. Paperisodan
jälkeen saimme käteemme Greancardin,
joka on paikallinen opiskelijakortti, julkisen liikenteen lippu ja avain yliopistoon. Lukukausimaksun maksettuaan,
pääsevät opiskelijat liikkumaan kortilla
ilmaiseksi Brandenburgin osavaltion
alueella, kaikilla julkisilla kulkuvälineillä.

Lehdet ovat juuri puhjenneet kaikkiin
puihin eikä lämpötiloistakaan ole ollut
valittamista. Vappuna hikoilimme +30
asteen helteessä, kastaen talviturkit
(saksalaisten kauhistellessa kylmää vettä)
paikallisessa järvessä. Kaupunki on pieni,
mutta samalla viihtyisä ja turvallinen.
Halutessaan enemmän menoa ja meininkiä, voi aina hypätä junaan, joka vie
sinut puolessa tunnissa keskelle Berliinin
sykettä.

Eberswalden asukkaat ovat todella ystävällisiä, avuliaita ja ennen kaikkea kansainvälisiä. Yliopistolla on monen eri
alan kansainvälisiä koulutusohjelmia.
Opiskelemmekin tällä hetkellä International Forest Ecosystem Management
(IFEM)- linjalla, jossa opetus tapahtuu
pääsääntöisesti englanniksi. Opiskelemaan tullessaan ei tarvitse siis osata valEberswalde on kaupunki Brandenburgin miiksi Saksaa. Kansainvälisillä koulutusohjelmilla on paljon muista maista opisosavaltiossa, itäisessä Saksassa. Se on
Barnimin piirikunnan hallintokaupunki. kelemaan tulleita opiskelijoita, jotka ovat
oppineet sujuvan saksankielen opiskelja sijaitsee kivenheiton päässä (50 km)
lessaan. Halukkaille vaihto-opiskelijoille
Berliinistä. Kaupungin asukasluku on
löytyy myös Saksan kielen alkeet hieman alle 40 000, joista opiskelijoita
on muutama tuhatta. Kevät on Saksassa kursseja.
pitkällä, noin kuukausi suomea edellä.

Vappuna hikoilimme +30 asteen helteessä, kastaen talviturkit (saksalaisten
kauhistellessa kylmää vettä) paikallisessa järvessä.

Opiskelijat voivat halutessaan vuokrata
asunnon yksityiseltä sektorilta tai opiskelija-asuntolasta. Eberswaldessa on kaksi
erilaista opiskelija-asuntola aluetta. Ensimmäinen asuntola sijaitsee koulun läheisyydessä, rauhallisella asuinalueella, kun taas
toinen on hieman vilkkaammalla asuin
alueella, hieman kauempana koulusta.
Vuokra ei asuntoiloissa päätä huumaa,
siihen kun sisältyy vesi, sähkö ja netti.
Pieni opiskelijakaupunki on kasvis syöjien
ja ekologisten eläjien Mekka. Kaupunkicampuksen sekä metsäcampuksen ruokaloista löytyvät niin ekologiset, kasvis, kuin
vegaaniruokavaihtoehdot, unohtamatta
lihansyöjiä. Keskustassa on myös ekokauppa, jolla on laaja valikoima. Yliopisto
on myös todella koiraystävällinen. Karvaisille ystäville löytyy metsäcampukselta
oma koirapuisto, johon voi jättää rakkaansa hoitoon koulupäivän ajaksi.
Erasmus -vaihtomme kestää koko kesälukukauden ajan, 26.3–31.8.2012. Vaikka
vaihtoa on takana vasta muutama kuukausi, suosittelen vaihtoon lähtöä lämpimästi kaikille. Jos mielenkiintosi Erasmus
vaihtoa kohtaan heräsi, kysäise ihmeessä

vaihtoehdoista koulusi kansainvälisyysopettajalta.
Jos innostuit Eberswalden opinnoista
(maisteri tai kandiopinnot), löydät lisätietoa koulun nettisivuilta: www.hnee.de

Koulukierros
TUOMARNIEMI

Tällä kertaa koulukierroksen esittelyvuorossa on Tuomarniemi. Maamme
toiseksi vanhin metsäopetusta antava
oppilaitos omaa pitkät perinteet ja monivaiheisen historian. Nykyään Seinäjoen ammattikorkeakouluun kuuluva yksikönpuolikkaamme sijaitsee EteläPohjanmaan reunamilla kaupungiksi
itseään tituleeraavassa Ähtärin kunnassa.

T

uomarniemi on perustettu vuonna
1903 ja siitä lähtien se on työntänyt
maailmalle metsäalan osaajia erilaisin
nimikkein. Koulusta on valmistunut
ainakin metsänvartijoita, metsätyönjohtajia, metsäteknikoita, metsätalousinsinöörejä, metsureita, turvetyönjohtajia,
metsätaloustuottajia ja metsäluonnonhoitajia. Nykyään kaikki ammattikorkea-
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koulusta valmistuvat saavat oikeuden
kutsua itseään metsätalousinsinööreiksi
(AMK).
Tuomarniemi sijaitsee Inhan kylässä Hankaveden rannalla muutamien kilometrien päässä Ähtärin keskustasta. Koulun pihapiirissä
on päärakennus opetustiloineen, oppilaiden
asuntoloita, kauniita vanhoja rakennuksia
sekä pieni puulajipuistokin. Opetusmetsät
ovat lyhyen matkan päässä Tuomarniemen
metsäopetusta antava toimipiste muodostaa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja
metsätalouden yksikön yhdessä Ilmajoella
sijaitsevan maatalouspuolen kanssa. Opiskelijoita Tuomarniemellä on pari sataa ja opetuksesta vastaa noin kolmenkymmenen hengen opettajakunta, samoissa tiloissa kanssamme puurtaa joukko toisen asteen opiskelijoita opettajineen. Pienessä yksikössä pienellä

Ilmakuva Tuomarniemeltä kesällä 2011
Kuvaaja: Arto Halttunen www.paramotor.fi

kunnalla opiskelussa on omat etunsa mutta myös haittapuolensa. Opiskelijakaverit
tulevat tutuiksi ja yhteishenki on tiiviissä
porukassa hyvä. Olemme ainut korkeakouluyksikkö melkein sadan kilometrin
säteellä, joten vastuu erilaisten tapahtumien järjestämisestä ja opiskelijaelämän ylläpidosta Ähtärissä jää yksin meidän harteillemme.
Iltaisin koulun liikunta- ja kuntosali tarjoavat hyvät puitteet ylläpitää liikunnallisempia harrastuksia. Useita kymmeniä
vuosia toiminut oppilasjärjestömme Metsäpojat ry yrittää pitää huolen siitä, ettei
opiskelijaelämä pääse muuttumaan pelkäksi puurtamiseksi. Ympäri lukuvuoden
järjestämme monia illanviettoja ja tapahtumia. Tulevana syksynä järjestämme

Tuomarniemellä vauhdikkaat kesäkisat.
Tervetuloa sitten vaan tänne EteläPohjanmaalle!

Tulevana syksynä järjestämme Tuomarniemellä
vauhdikkaat kesäkisat.
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Pyhätunturilla

Tytti Taivalkoski

Kahden vaihtarityttösen haastattelut
Lähteäkkö vaihtoon vai ei? Tätä moni opiskelija pohtii. Hyppy tuntemattomaan ei
välttämättä olekaan niin pelottavaa kun
luulisi. Tässä kahden Rovaniemeläisen
opiskelijan haastikset, Kaisan, joka vietti
vaihtonsa Norjassa ja Suvin, jonka vaihtomaa oli Skotlanti.
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Kysymykset:
1. Mistä sait ajatuksen lähteä vaihto-opiskelijaksi ja oliko vaihtomaa helppo päättää?
2. Mitä kaikkea piti hoitaa ennen matkaa, ja kuinka kauan itse hakuprosessi kesti? Minkä vaihto-ohjelman kautta lähdit vaihto-opiskelijaksi?
3. Kun vaihtoon lähtösi varmistui, mitä ajattelit ensimmäiseksi?
4. Millaista oli sanoa heipat Suomelle ja ystäville?
5. Mitä ajattelit ensimmäiseksi saavuttuasi määränpäähän?
6. Millaista koulunkäynti oli? Saitko helposti uusia ystäviä ja pidätkö heihin
vieläkin yhteyttä?
7. Poditko koti-ikävää paljon?
8. Suosittelisitko vaihto-opiskeluvuotta muillekin? Entä kyseistä maata?

Kaisa Silén :
1. Halusin lähteä vaihtoon, koska koulu ja
vaihto-ohjelmat (Erasmus) tarjoavat mahtavan tuen ja antavat opiskelijalle rahallisen
mahdollisuuden lähtemiseen ja mikäs sen
mukavampaa kuin reissaaminen ja englantiakin oli hyvä petrata. Pidin Norjaa liian
kalliina ja olin jättämässä sen vaihtoehtojen ulkopuolelle mutta sitten Evenstadin
campuksella Hedmarkin ammattikorkeassa
oli hyvä opintopaketti tarjolla ja päädyin
Norjaan.

5. Ihana pieni paikka!!

6. Koulunkäynti oli välistä haastavaa, kun
opetuksen laatu vaihteli. Suurimmaksi
osaksi mielenkiintoista ja antoi hyvää kokemusta. Leppoisaakin välistä niin että jäi
vapaa-aikaa ja aikaa reissata. Ystäviä ei ollut
vaikea saada kun luokkakaverit olivat
kämppiksinä ja ystäviä on koko campus
täynnä, meinasi jossain vaiheessa tulla sosiaalisuusähky . Tulen pitämään tärkeisiin
ystäviini varmasti tavalla tai toisella yhteyt2. Matkaan lähteminen ei ollut kovin vai- tä... Seuraavaa reissua jo suunniteltiin.
valloista, mitä nyt muisti postin ja kämpän Opiskeluenglanti ei tuottanut ongelmia
sumplia kuntoon. Pohjoismaihin lähtemi- edes minun huonolla kielitaidollani.
nen oli helppoa. Apurahaa olisi voinut ja
kannattanut hakea nuoria auttavilta järjes- 7. Ei siellä paljon koti-ikävää ehtinyt potöiltä mutta laiskuus iski.
tea, mitä nyt joskus vähän.
3. Jaa.a. Varmaan että tulipa luvattua läh- 8. Kaikki vaihtoon, tekee hyvää ja jos kaveteä sinnekin, kun Suomessakin on kädet rit ovat tärkeitä niin niitä löytyy Evenstatäynnä töitä. Innoissani varmaan olin.
dista. Norjassa opetus ja resurssit yleisesti
ottaen tosi hyvät. Ja reissaamisen kannalta
4. Lähdin vaihtoon vain neljäksi kuukauihan täydellinen maa.
deksi, joten nielin asian. Toki ikävä tuli.
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Suvi Kauhanen:
1. Oon aina miettiny että joskus täytyy lähteä
vaihtoon ja nyt Ramk:ssa opiskellessa se onnistui hyvin helposti, kun koulu kannusti lähtemään ja Anne-Mari Martikainen auttoi kaikissa
hakuprosessin eri vaiheissa. Haaveilin ensin
Kanadasta, mutta koska opintopisteeni eivät
olisi todennäköisesti riittäneet vielä sinne, niin
hain Skotlantiin. Skotlanti valikoitui kielen
takia, koska halusin oppia metsäalan ammattisanaston ja kielen mahdollisimman hyvin
englanniksi.

ja muuttoasiat sekä ostaa lentoliput ja yrittää
löytää asuinpaikka Invernesistä. Vaihtoohjelmani oli Erasmus ja vaihtokouluni oli
University of Highlands and Islands, Scottish
School of Forestry.

3. Kun vahvistus vaihtoon lähdöstä tuli tunsin
iloa totta kai, mutta kyllä se myös pelotti. Ehkä
sitä silloin vasta tajusi, että olen ihan oikeasti
lähdössä! Jossain vaiheessa ennen lähtöä oli
myös pientä stressin poikasta, kun oli niin monia pieniä asioita hoidettavana ja viikot vain
2. Hakuprosessi kesti muutaman kuukauden, vilisivät silmissä ja lähtö lähestyi...
kun hakupaperit sekä apurahahakemukset täytyi täyttää ja hankkia kaikki tarvittavat allekir- 4. Lähtö oli totta kai haikeaa ja kyyneleitä valujoitukset ja sen jälkeen hakemus lähti kohde- tettiin, mutta toisaalta odotin myös malttamatkoululle, jossa he päättivät haluavatko he minut tomasti jo matkaan lähtöä ja uusia kokemuksia
sinne. Siellä päässä hakemukseni oli tosin al- jotka odottivat jo nurkan takana.
kuun hukkunut jonnekin arkistojen syövereihin
joten kerkesin jo hermoilla, että eivätkö he mi- 5. Kun saavuin Invernesiin oli myöhäinen ilta
nua haluakkaan sinne. Loppujen lopuksi koh- ja minulla oli takana 12 tunnin junamatka Rodekoululta tuli vahvistus että tervetuloa vaan. vaniemeltä Helsinkiin sekä kolme lentoa, joten
Vahvistuksen jälkeen piti hoitaa vakuutus asiat odotin vain että pääsisin nukkumaan. Lento-

Kaisa ja Annemieke Slootweg
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kentällä minua oli vastassa eräs opettajistamme ja
vuokraisäntäni joiden kyydissä pääsin asunnolleni.
Ensimmäiset ajatukset taisivat olla että ovet aukeavat
aivan väärin päin ja että joka paikassa on kokolattiamatot.

6. Koulussa vietimme paljon aikaa ulkona ja teimme
opintomatkoja lähialueiden ja lähikuntien metsiin.
Näiden kurssien ansiosta pääsin näkemään paljon
skotlantilaista luontoa sekä tutustumaan paikalliseen
puu- ja metsäteollisuuteen. Kaiken kaikkiaan koin,
että koulunkäynti oli hieman helpompaa kuin omassa
koulussani Rovaniemellä. Metsäalan kampus oli kaupungin ulkopuolella, erillään muusta koulusta ja kampuksella oli opiskelijoita kaiken kaikkiaan noin 50–
60, joten hyvin äkkiä oppi tuntemaan suurimman
osan opiskelijoista ainakin ulkonäöltä. Itse opiskelin
suurimman osan kursseista kolmannen vuoden opiskeljoiden kanssa ja luokallamme oli myös kaksi muuta
vaihto-opiskelijaa. Kaikki koulukaverit olivat heti
todella mukavia ja muutaman kanssa ystävystyin todella hyvin ja pidämme edelleen yhteyttä. Ja itseasiassa ensi syksynä on kolme entistä luokkakaveriani Invernesistä tulossa vaihtoon Ramk:iin puoleksi vuodeksi.

7. Koti-ikävä iski aina välillä, mutta oli onneksi ohimenevää. Vaihdon aikana kokee ja näkee niin paljon
uutta ja mielenkiintoista ettei onneksi kerkeä potea
koti-ikävää niin paljon.

8. Suosittelen todellakin vaihto-opiskelua kaikille joita
se vähänkään kiinnostaa ja mietityttää, koska vaihtoaika antaa niin paljon uusia kokemuksia, uusia näkökulmia ja ajattelutapoja sekä uusia kansainvälisiä ystäviä totta kai. Skotlanti on hieno paikka ja itsestä ainakin tuntuu, että en olisi voinut paremmin valita vaihtokohdettani.
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Suvi Kauhanen

