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M E O L
m e t s ä a l a n o p i s k e l i j at

Puheenjohtajan terveiset

V

iimeinen vuosi on ollut metsäsektorilla
vilkas. Politiikka metsäsektorilla tekee
tulevana keväänä metsäasioiden ajankohtaisuudesta vielä merkittävämpää. Metsäopiskelijat ovat yhtenä osana tässä keskustelussa
antamassa innovatiivisia ajatuksia sekä ideoita metsätalouden kehittämisen suhteen.
Opetuksessa on laaja-alaista näkökulmaa
metsätalouteen, joka tukee opiskelijoiden
kriittistä, käytännön ja tieteen yhdistävää
osaamista metsätaloudessa. Metsätalous ja
siihen liittyvä vaikuttaminen tarvitsee meitä
tulevaisuuden metsäalan asiantuntijoita.
Metsäsektorin suunta on tällä hetkellä ollut hyvin positiivinen ja uusia työpaikkoja
avautuu mukavasti. Muistamme tämän
opiskeluvuoden puukaupan ennätysvuotena. Metsäopiskelijoille käytännön ja
asiantuntijaharjoittelu mahdollistaa työelämäyhteyden luomisen jo opiskeluaikana.
Verkostoja kannattaakin luoda ja ottaa rohkeasti yhteyttä työnantajaan oman työllistymisen edistämiseksi.
Kevään 2018 Käpyristeilyllä monet opiskelijat loivatkin kontakteja työelämän edustajiin niin opinnäytetyön kuin harjoittelun
sekä työpaikan suhteen. Käpyristeilyn seminaarin puhujat antoivat näkökulmaa ja positiivista suhtautumista tulevaisuuteen metsäalalla. Meille on kysyntää. Meitä tarvitaan
työelämänkin jatkuvassa muutostilanteessa
tuomaan oma asiantuntijuutemme mukaan. Osaavat, uudet ja aktiiviset työntekijät kiinnostavat metsäalan organisaatioita.

Metsäopiskelijat ovat vaikuttaneet kuluvan
vuoden aikana niin valtakunnallisesti kuin
kansainväliselläkin tasolla. Metsäopiskelijoiden ääni on tärkeää kuulua opiskelijoihin ja työelämään liittyvissä elimissä. Kiitän
puheenjohtajakaudestani teitä metsäopiskelijoita, opiskelija-aktiiveja, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuluvasta vuodesta.
Mukavaa loppuvuotta 2018 ja menestystä
vuodelle 2019!
Eero Peltola
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

Opiskelijoiden äänenä
työmarkkinakentällä

Hanna Turpeinen

N

uoria ja opiskelijoita koskevia asioita käsitellään eduskunnassa ja
työmarkkinakentällä jatkuvasti: milloin
koitetaan heikentää nuorten työsopimusehtoja tai eläkkeitä, milloin leikata
opintotukia tai kannustaa nuoria synnytystalkoisiin. Tällaisia keskusteluja ja
aloitteita käydään lähinnä työelämässä
pitkään olleiden keski-ikäisten toimesta. Vastapainoksi ja vastustajaksi on perustettu ajan mittaan useita nuoriso- ja
opiskelijajärjestöjä, jotka tuovat keskusteluun oman näkökulmansa. Yksi niistä
on STTK-Opiskelijat.
Mikä ihmeen STTK-Opiskelijat?
STTK-Opiskelijat on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n opiskelijajärjestö. STTK:n
jäsenliittoja on 17 (mm. METO) ja jokaisella liitolla on oikeus lähettää oman opiskelijajärjestönsä edustaja STTK-Opiskelijoiden edustajistoon. Näistä liitoista valitaan
myös vuosittain johtoryhmä, johon kuuluu
puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Tänä vuonna toimintaa on kanssani pyörittänyt Jesse Kankanen Prosta ja Jyri
Niemi Tehystä. Heidän lisäkseen apunani
on ollut tarvittaessa koko STTK:n toimiston väki.
Teemme yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Lähimpiä yhteistyökumppaneitamme liittojen lisäksi ovat sitoutumattomat opiskelija- ja nuorisojärjestöt,
kuten esimerkiksi SAMOK ry (Suomen
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opiskelijakuntien liitto) ja OSKU ry (Suomen Opiskelija-Allianssi). Toimimme myös
poliittisten opiskelija- ja nuorisojärjestöjen
kanssa, sekä muiden keskusjärjestöjen, Akavan opiskelijoiden ja SAK:n, kanssa.
Mitä STTK-Opiskelijat tekee?
STTK-Opiskelijoiden tarkoitus on olla
vaikuttajana ja edunvalvojana opintojen ja
työelämän rajapinnassa. Osallistumme nuoria ja opiskelijoita koskeviin ajankohtaisiin
keskusteluihin, olemme mukana STTK:n
sisäisten toimielimien kokouksissa ja vaikutamme tarvittaessa päätöksentekoon. Teemme edunvalvontaa yhdessä muiden sitoutumattomien ja poliittisten nuorisojärjestöjen
kanssa, jotta voimme yhtenä rintamana taistella epäkohtia vastaan. Vain nuoret voivat
saada nuorten äänen kuuluviin.
STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajalla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus STTK:n hallituksen kokouksissa, joten paikka työmarkkinakeskusteluiden ytimessä on taattu. Tänä
vuonna STTK:n teemana on ollut nuoret,
joten olen myös päässyt vaikuttamaan useissa eri nuorten asioita koskevissa työryhmissä, joissa on pohdittu mm. ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Mielenkiintoisin kokemus tänä vuonna on
ollut STTK:n hallituksen seminaarimatka
Pariisiin lokakuun alussa. Kävimme vierailulla OECD:ssä (taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestö), jossa saimme mm. kat-

sauksen heidän näkemyksiinsä Suomen taloudesta; CFDT:llä (Confédération française démocratique du travail), joka on yksi
Ranskan keskusjärjestöistä, ja saimme kurkistaa heidän toimintaansa; sekä Suomen
suurlähetystössä, jossa käytiin mm. keskustelua Ranskan poliittisesta tilanteesta.
Vaikuttamistyö on haastavaa, mutta palkitsevaa
Valtakunnallinen vaikuttaminen on isolla
pensselillä tehtävää työtä, koska silloin ei voi
tuoda esimerkiksi vain yhden koulutusalan
asioita esiin, vaan työssä täytyy huomioida
kaikki nuoret ja opiskelijat. Myöskään asiat
eivät ole pieniä, kun kantaa voi joutua ottamaan vaikka nuorten eläkkeisiin tai ammattikorkeakoululakiin. Omalla tavallaan
työ on siksi ollut hyvin haastavaa, mutta
toisaalta myös samasta syystä erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa.

aako vaikuttaa oman koulutusalan, oman
koulun vai viskinmaistelukerhon asioihin
ja hakeutua sen mukaan sopivaan järjestöön. Parhaimmillaan järjestötoiminta on
hauskaa yhdessä tekemistä edunvalvonnan
lomassa. But be warned! Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin antaa neuvon: jos annat järjestötoiminnalle pikkusormen, se vie
enemmänkin kuin koko käden.
Toivotan kaikille oikein mukavaa loppuvuotta ja menestystä opintoihin!

Lisäksi olen päässyt luomaan uusia verkostoja ja tapaamaan uusia ihmisiä, kuten
esimerkiksi kansanedustajia, heidän avustajiaan ja pääsin esittämään työministerillekin
kiperiä kysymyksiä. Tapasinpa jopa Suomen
Ranskan suurlähettilään! Olen myös oppinut aivan valtavasti uusia asioita. Ei minulla
ollut tähän hommaan lähtiessäni paljoakaan
tietoa keskusjärjestöjen toiminnasta, eläkkeistä tai siitä miten yhteiskunta oikeasti
toimii, mutta olen tämän vuoden aikana
saanut enemmän tietoa kuin olen ehtinyt
sisäistämään. Olen myös saanut paljon itsevarmuutta omaan tekemiseen ja varsinkin
esiintymiseen.
Järjestötoiminta antaa ja ottaa
Suosittelen kaikkia, joita yhtään kiinnostaa
vaikuttamistyö, lähtemään järjestötoimintaan. Toki jokaisen kannattaa miettiä halu-
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HAUSKANPITOA &
VERKOSTOITUMISTA LAINEILLA
Teksti Miia Pulkkinen Kuva Teemu Toivonen

V

iime keväänä järjestetyllä Käpyristeilyllä mukana oli myös 25-vuotias kolmannen vuoden opiskelija Riku Ekman
Karelia-ammattikorkeakoulusta. Riku on
kotoisin Varsinais-Suomesta ja hän harrastaa kestävyysjuoksua ja teatteria. Ensimmäiselle käpyristeilylleen Riku lähti hyvällä
asenteella mielessään hauskanpito ja verkostoituminen. Hän oli osana järjestäjätiimiä,
joten vapaa-ajan ja työajan määritelmä oli
häilyvä.

mieleen Metsälehden piste, jossa hän sai
heti tietää tulleensa valituksi heidän opiskelijavloggaajaksi. Muille risteilijöille tämä
paljastus tehtiin vasta myöhemmin joten
Riku joutui pitämään tiedon salassa. Vloggaajaksi hän haki puhtaasta mielenkiinnosta
ja kokemusta videoiden käsittelystä löytyi jo
valmiiksi. Riku on tehnyt vlogeja YouTubeen omalla kanavallaan, joten editointi on
hänelle tuttua. Vlogeillaan hän kokee tuovansa näkemyksiä opiskelijan maailmasta.

Riku oli mukana laivataitoilun järjestämisessä. Perinteisestä Metsätaitoilusta väännetty ja huumorilla höystetty laivataitoilu sisälsi rasteja, joissa tehtävinä oli muun muassa
mustavalkokuvista kasvien tunnistaminen,
tyhjien tölkkien pohjapinta-alan määrittäminen ja performanssirasti, jossa joukkue
esitti metsäalan teemaan liittyvän kohtauksen tai esityksen.

Parin vlogipostauksen jälkeen Riku toteaa kaiken sujuneen oikein hyvin ja verkkotuottajan kanssa töitä on tehty hyvässä
yhteisymmärryksessä. Hän lähettää ensin
raakaleikkauksen verkkotuottajalle, joka
kommentoi vlogia. Näin hän välttyy omalle
työlleen sokeutumiselta ja tulos on varmasti
laadukas ja sopivan pituinen.

Risteilyllä järjestettiin myös Speed networking, johon oli kutsuttu työelämän edustajia mukaan. Tilaisuuden ideana oli, että
jokaisella osallistujalla oli kaksi minuuttia
aikaa esitellä itsensä työelämän edustajalle.
Mahdollisuus oli saada vaikka opinnäytetyöaihe joltakin edustajalta. Myös Riku
lähti mukaan tähän tilaisuuteen verkostoituminen mielessään. Aikaa riitti hyvin itsensä esittelyyn ja hän loikin monia hyviä
kontakteja.
Parhaiten Rikulle jäi Speed networkingistä
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Tulevaisuudensuunnitelmikseen Riku kertoo opintojen saamisen maaliin aikataulussa. Hän suunnittelee myös suorittavansa
ylemmän korkeakoulututkinnon joko yliopistolla tai YAMK:ssa. Pitkällä tähtäimellä
hän haluaa työllistyä alalle tai ruveta yrittäjäksi.
Rikun terveiset kanssaopiskelijoille: ”Saattaa välillä tuntua, että ylimääräisiä töitä
on enemmän kuin ehtisi ja välillä olisi kiva
rentoutuakin. Rentoutukaa silloin, kun siltä
tuntuu. Kyllä ne asiat kulkevat omalla painollaan.”
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Henkilövalintoja ja hyviä uutisia metsäsektorilta

S

yksy on jo pitkällä, ja kesän harjoittelut
vaihtuneet koulunkäyntiin. Toivottavasti olet ehtinyt käydä vastaamassa harjoittelupalkkaus-kyselyymme, jolla kartoitamme
palkan lisäksi mm. työtehtäviä, harjoitteluun saatua tukea ja työhyvinvointia.
Talouden nousukausi on vuoden mittaan
näkynyt myös metsäalalla ja työtilanne vaikuttaakin erityisen hyvältä: Meton väistyvä
puheenjohtaja Håkan Nystrand mainitsi aiemmin blogissaan liiton työttömien jäsenten määrän laskevan kohti kahtasataa, kun
vastaava luku on vuoden 2008 kieppeillä
ollut jopa kaksi tuhatta.
Tämä suunta tietänee hyvää ensi vuoden
harjoitteluja silmällä pitäen. Keräämme
avoimia työpaikkoja nettisivuillemme ja
kuluneen vuoden aikana Meton nettisivuilla on ollutkin jatkuvasti hyvä määrä uusia
paikkoja tarjolla. Lisäksi puhetta uusista työpaikoista on ollut kentän suunnalla
käynnissä, toivottavasti tämä johtaa
konkreettisiin toimenpiteisiin.
Meton puheenjohtajakilpa huipentui lokakuussa järjestettyyn
edustajiston kokoukseen. Edustajisto
äänesti kokouksessa
Meton
uudeksi puheenjohtajaksiStefan
Borgm a -
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nin. Myös MEOLilla on käytössään ääni
edustajistossa.
MEOLista puheenollen, yhdistys valitsee
hallituksen jatkossa syyskokouksessa ja sen
toimikausi on kalenterivuoden mukainen.
MEOLin syyskokouksessa Evolla valittiin
uudeksi puheenjohtajaksi Hanna Turpeinen. Onnittelut hallitukseen valituille ja
kiitos väistyvälle hallitukselle yhteistyöstä!
Tänä syksynä starttasi ensimmäistä kertaa
Meton oma mentorointiohjelma. Mentoroinnissa on tarkoitus siirtää hiljaista tietoa
kokeneilta metsäammattilaisilta uusille alan
toimijoille. Samalla saat tietoa vahvuuksistasi työntekijänä ja tutustut tarkemmin
metsäalaan työntekijän näkökulmasta – hyviä suhteita unohtamatta.
Jos missasit tämän syksyn haun, seuraa
viestintäämme ja hae mukaan seuraavalla
kierroksella. Mitä enemmän tulevaisuus
mietityttää, sitä kannattavampaa on lähteä
mukaan.
Olethan muuten ottanut Meton somekanavat haltuun? Löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä @
metsaasiantuntijat. Lisäksi YouTubekanavamme löytyy nimellä Metsäalan Asiantuntijat.
Tsemppiä opintoihin ja kevään
työnhakuun!
Jani Akkanen
Yhteyskoordinaattori
METO - Metsäalan
asiantuntijat

metsalehti.fi

Kaikki mitä
metsästä
pitää tietää
Metsälehti tietää, mitä metsässä tapahtuu
juuri nyt. Se on taustoittava, ammattitaitoisesti
toimitettu tietolähde kaikkeen metsääsi liittyvään päätöksentekoon.
Me teemme työtä sinun ja metsäsi parhaaksi.
Metsälehti on puolueeton. Toimialansa
arvostettu tekijä on aina vain ja ainoastaan
metsäsi puolella. Mikään muu metsämedia
Suomessa ei voi sanoa samaa.
Metsälehti. Asiaa suomalaisesta metsästä
– suomalaiselle metsänomistajalle.
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Kansainvälinen harjoittelu johti
unohtumattomiin seikkailuihin
J

o opintojen alkuvaiheessa pohdin vaihtoon
lähtöä ja tutkailin oman koulun vaihtokohteita. Kaikki vaihtoehdot vaikuttivat hyviltä, mutta tiesin heti, että mahdollisimman
kauas olisi päästävä. Siksi päätin hakea Japaniin, Hokkaidon yliopistoon. Hakuprosessi
oli raskas, sillä kohdeyliopistosta oli itse löydettävä professori, joka ottaisi minut omaan
laboratorioonsa kolmeksi kuukaudeksi. Joukon sähköposteja lähetettyäni löysin itselleni sopivan professorin ja laboratorion. Tässä
vaiheessa sitten kävikin ilmi, että en olekaan
hakenut vaihtoon vaan harjoitteluun. No eihän se mitään haitannut vaan laitoin lopulliset paperit sisään. Hyväksynnän saaminen
kesti ja kesti, kunnes kolme viikkoa ennen
lähtöä sain vihdoin sähköpostin, jossa minut toivotettiin tervetulleeksi harjoittelijaksi.
Sain onneksi kaikki lähtöjärjestelyt hoidettua
kolmessa viikossa, ja ennen kuin tajusinkaan,
olin matkalla Japaniin.
Oppimistavoitteinani oli tutustua Japanin
metsätalouteen ja kulttuuriin sekä parantaa
kielitaitoa. Harjoittelun aikana opin monia
asioita Japanin metsätaloudesta ja sen tutkiminen oli mielenkiintoista.
Vaikka Japanissa on paljon metsää, on metsätalous aivan erilaista kuin Suomessa. Japanin
metsäisyysprosentti ei ihan yllä Suomen tasolle, mutta ei ole kuin muutaman prosentin
pienempi. Suurin osa metsistä sijaitsee vuoristossa, sillä tasaiset alueet on raivattu pelloiksi ja asutuksen tieltä pois. Vuoristossa tehtävät hakkuut ovat kalliita ja hankalia, ja siksi
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Japanissa käytetään paljon tuontipuuta.
Pääsin vierailemaan harjoittelun aikana
muutamissa mielenkiintoisissa kohteissa.
Forest Breeding centerissä sain henkilökohtaisen kierroksen, jossa pääsin tutustumaan
japanilaiseen puunjalostukseen. Kiersimme
tutkimuskeskuksen metsiä, jossa näin muun
muassa kuinka kloonit oli vartettu vanhoihin taimiin ja minkälaisia vaikutuksia oli eri
lajien risteyttämisellä.
Toinen mieleenpainuva kohde oli maailman
vanhin puinen rakennus Horyu-ji temppeli
Naran prefektuurissa. Se on Japanin ensimmäinen Unescon maailmanperintökohde.
Pääsin tutustumaan temppeliin oman oppaan ohjauksella. Ensimmäinen temppeli
rakennettiin jo 600-luvun alussa, mutta se
tuhoutui tulipalossa salamaniskun seurauksena. Uusi temppeli oli valmis noin vuonna
700 ja sitä on aikain saatossa korjattu ja siirretty. Vain 15–20 prosenttia rakennusmateriaaleista arvioidaan olevan alkuperäisestä
temppelistä.

Kolmas mieleenpainuva retki oli muiden
suomalaisten kanssa tehty metsäretki ja museokäynti. Kävimme paikallisten metsäopiskelijoiden mukana keräämässä puista erilaisia näytteitä tutkimuksiin. Lisäksi pääsimme
katsomaan metsää lintuperspektiivistä, kun
nousimme yläilmoihin nostokurjella. Hassu
kommellus sattui, kun nostokurki ei meinannut toimia, ja pelkäsimme, ettemme
pääse takaisin alas. Onneksi vanha konsti
toimi ja alhaalla odotellut professori käynnisti koneen uudelleen. Museovierailulla
näimme paksuksi kasvaneita puunrunkoja
ja täytettyjä eläimiä, ja pääsimme jopa istumaan Japanin keisarin tuolille.
Vaikka Japanissa oppimani tiedot ei välttämättä suoranaisesti antanut uutta omalle
uralle, kokemus antoi sitäkin enemmän.
Sain paljon itsevarmuutta ja uskallusta tavoitella suuriakin asioita. Itsenäinen työskentelyni ja oma-aloitteisuuteni paranivat.
Toteutin myös suuren haaveeni, kun pääsin käymään Disneylandissa. Parasta oli
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kuitenkin oppia Japanin kulttuurista ja ihmisistä. Vaikka minua varoiteltiinkin kulttuurishokista, ei minulle Japanissa sellaista
tullut. Luulen, että vaikka Japanissa kaikki
onkin erilaista kuin Suomessa, siellä oli paljon kotoisiakin asioita. Suurempi kulttuurishokki iski, kun tulin takaisin Suomeen.
Silti kaiken kaikkiaan kaikista hankaluuksista huolimatta en vaihtaisi tätä kokemusta
mihinkään.
Miia Pulkkinen
TAMKin 3. vuoden opiskelija
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Kisatunnelmia

Evolta
Teksti

S

aavuimme perjantai-iltana pelipaikalle
Evo-keskukseen. Kisaviikonloppu alkoi
majoittumisella luokkahuoneisiin ja järjestäjien tervetulosanoilla Käpyriihessä. Illan
aikana nautittiin iltapalasta, nuotioista ja
hyvästä seurasta.
Lauantaiaamu pärähti käyntiin metsätaitoilulla ja darrataitoilulla. Tämän lisäksi kisailtiin mölkyssä. Suomen metsäurheiluliiton
puheenjohtajan Antti Alhon tervehdyksen
jälkeen kisailijat siirtyivät maastoon ja kisat
alkoivat.

Tiia Tounas TAMK
Miia Pulkkinen TAMK

uksessa käytiin läpi muun muassa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ensi
vuodelle. Lisäksi ensi vuodelle valittiin puheenjohtajaksi Hanna Turpeinen (TAMPIO) ja hallituksen jäseniksi Miia Pulkkinen (TAMPIO), Vilma Tiainen (Nila),
Tuomas Kuittinen (JIMPO), Joonas Marjoniemi (JIMPO) ja Saara Hannula (Ro-

Opiskelijoilla oli mahdollisuus valita yleisen
ja taitosarjan välillä. Taitosarjassa testattiin
erilaisia metsätaitoja, kuten puuston arviointia ja lajituntemusta. Yleiseen sarjaan
kuului metsätaitoilun lisäksi suunnistusosuus. Suunnistus jouduttiin kaikkien harmiksi hylkäämään, koska maanomistaja oli
siirtänyt yhden rastin väärään paikkaan.
Muutoin suunnistus oli hyvin järjestetty ja
mukava suorittaa. Taitoilijoita odotti kisan
jälkeen rentouttava sauna ja saunasta pääsi
myös pulahtamaan viereiseen järveen.
Kisaviikonloppuna järjestettiin MEOL –
Metsäalan opiskelijat ry:n syyskokous, joka
kesti ennätykselliset 20 minuuttia. Koko-
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vaniemen metsäpojat).
Kisailua jatkettiin jalkapallon, tukinheiton
ja köydenvedon merkeissä. Lajit järjestettiin
Käpyriihen viereisellä nurmikentällä. Tällä
kertaa Joensuu nappasi voiton niin jalkapallossa kuin köydenvedossakin. Tukinheitossa nähtiin hyviä suorituksia ja monenlaisia
heittotyylejä. Voitot tukinheitossa menivät
Tampereelle ja Joensuuhun.
Illemmalla sauna oli taas lämpöisenä. Saunomisen lomassa ja sen jälkeen hengailtiin,
osa otti pienet kauneusunet ja lopulta alettiin valmistautua illan koitoksiin. Määränpäänä oli paikallinen ravintola Lammin
Hovi, jonne oli Evokeskukselta matkaa noin
19 km. Matka taitettiin tarkoitukseen varatulla bussikyydillä.
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Meidänkin oli tarkoitus lähteä baariin, mutta toisin kävi. Ensimmäinen bussilastillinen
oli täynnä, joten jouduimme jäädä odottamaan seuraavaa kyytiä. Grillikatokseen oli
tehty tulet, joten päätimme mennä sinne
lämmittelemään ja odottamaan seuraavaa
bussia. Nuotiolla rupateltiin ja oli hauskaa.
Niinhän siinä lopulta kävi, että aika meni
niin nopeasti, että toinenkin bussi ehti lähteä kohti Lammia. Loppuillan istuimme
nuotiolla ja paistoimme makkaraa.
Sunnuntaiaamuna auditoriossa oli kisojen
palkintojen jako. Sitten olikin jo aika pakata kamansa, siivota ja kääntää auton keula
kotia kohti!

Tulevina vuosina Metsäsäätiö panostaa
koululaistyön ja puurakentamisen
edistämisen ohella kestävän metsänkäytön
hyväksyttävyyden tutkimukseen
ja siitä viestintään.
Metsäasiantuntija, esittele metsäsäätiömaksu
puukaupan yhteydessä.
Puhut koko metsäalan tulevaisuuden puolesta.

Metsäelinkeino – lupa kukoistaa
metsasaatio.ﬁ
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