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Puheenjohtajan terveiset

K

evät alkaa olla pitkällä ainakin suurimmassa osassa Suomea ja harjoittelut
pyörähtävät käyntiin, elleivät ole jo käynnissä. Viime vuonna MEOL eli hieman
hiljaisempaa eloa ja keskittyi enimmäkseen
kansainväliseen verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Huolehdimme kuitenkin myös
omien jäsentemme edunvalvonnasta mm.
kirjoittamalla kannanoton Opetushallitukseen ammattitutkintojen uudistuksesta,
mikä olisi voinut pahimmassa tapauksessa
vaikuttaa metsäinsinöörien työllistymiseen
jatkossa.
Tänä vuonna haluamme panostaa erityisesti
ainejärjestöjen ja MEOLin väliseen yhteistyöhön sekä jäsenpalveluun. Tähän liittyen
teimme alkuvuodesta jäsenkyselyn ja saimme paljon hyviä ehdotuksia; kiitoksia siis
jokaiselle vastaajalle! Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry järjesti koulutuksen ainejärjestöille ja MEOLille, minkä aikana saimme

myös ideoita toimintamme kehittämiseksi
(koulutuksesta voit lukea lisää tästä lehdestä). Toivottavasti saamme jatkossakin palautetta ja kehitysehdotuksia jäsenistöltämme,
koska teitä varten me tätä teemme.
Yhteistyö on asia, jonka soisi näkyvän läpi
opiskelijakentän ja jatkuvan työelämään.
Vaikka meillä on joskus erimielisyyksiä, on
kaikkien etu ja vahvuus, jos vedämme metsäopiskelijoina yhtä köyttä. Järjestökentällä
voimme helposti harjoitella tärkeitä taitoja
työelämää varten, kuten neuvottelutaitoja
ja yhdessä tekemistä. Yksi tärkeä asia onkin muistaa pitää opiskelijajärjestötoiminta
mukavana ja helposti lähestyttävänä; järjestötoiminta opettaa paljon ja sen avulla voi
luoda uusia verkostoja ja jopa ystävyyssuhteita.
Ystävät ja opiskelukaverit ovat tärkeässä
roolissa opinnoissa jaksamisessa. Jossain
vaiheessa opintoja joillain saattaa motivaatio kadota johonkin ja toisilla se voi hukkua
niin syvälle, että tarvitaan ystävien apua sen
etsimisessä. Pidetään yhdessä huoli siitä,
ettei kukaan putoa kelkasta, ja muistetaan
pitää huolta myös omasta jaksamisesta sekä
opintojen aikana että työelämässä. Vaikka
hommia olisi kuinka, muistakaa antaa itsellenne aikaa; työelämälle ei ole hyötyä loppuun palaneista opiskelijoista.
Toivotan jokaiselle mukavaa kesää ja tsemppiä kesätöihin!
Hanna Turpeinen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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Yhteistyötä &
		 yhdistyskoulutusta
T

orstai 14.3.2019 kello 8.30, hotelli
Helka. Herätys soi, suihku kutsuu. Aamupalan jälkeen lyhyt kävelymatka johtaa
osoitteeseen Mikonkatu 5. Muut ovat jo
paikalla. Tervehdin paikallaolijoita, nappaan kahviautomaatista kahvin ja istuudun koulutustiloihin. Kyseessä on Meto
– Metsäalan Asiantuntijat ry:n järjestämä
koulutus ainejärjestöjen hallitustoimijoille.
Paikalla on Evon Metsäpoikien, Rovaniemen Metsäpoikien, Nila ry:n, Jimpo ry:n ja
Tampio ry:n hallitusta sekä MEOLin hallitus kokonaisuudessaan. Iloinen ja rento
tunnelma vallitsee tilassa.
Päivi Lohi-Aalto TJS Opintokeskuksesta
aktivoi osallistujia keskustelemaan opiskelijayhdistysten toiminnan tarkoituksesta

ja sen suunnittelusta. Tärkeitä asioita tulee
päivän aikana esille. On hienoa huomata,
että kussakin opiskelijayhdistyksessä ollaan
samaa mieltä siitä, että yhdistyksillä todella
on vastuuta ja valtaa vaikuttaa opiskelijoiden viihtyvyyteen kampuksilla ja niiden ulkopuolella. Kollektiivisuuden ja yhteistyön
kehittämisen ohella keskustellaan koulutuksen tason valvonnasta ja ulkopuolelle jäämisen ehkäisemisestä ja siitä, mitä yhdistykset
voivat kunkin aihepiirin eteen tehdä.
Koulutus Aktiivi-instituutissa päättyy ja
siirrymme Meton tiloihin nauttimaan ravitsevaa illallista ja edelleen keskustelemaan
päivän annista. Puheenaiheet vaihtelevat
opetuksesta Liperin Tokmanniin, Kesäkisoihin ja pizzan täytteisiin. Välistä naurua
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on niin paljon, että kuuleminen ja puheentuottaminen aiheuttavat hankaluuksia.
Perjantaiaamu koittaa hotelli Helkassa ja aamupalalle kokoontuu väsynyttä, mutta iloista
porukkaa. Aamutoimien jälkeen suunnataan
jälleen Meton toimistolle. Tällä kertaa Katja
Joutsijoen vetämään viestintäkoulutukseen.
Kuinka parannan kuuntelutaitojani ja kuinka pystyn itse parempaan viestintään? Yhdistystoiminnassa tarvitaan molempia taitoja ja
jäsenten kuunteleminen on todella tärkeää,
jotta heille pystytään tarjoamaan esimerkiksi
tapahtumia, joista juuri he ovat kiinnostuneita. Viestintäkoulutuksesta saadut vinkit
pysyvät varmasti jokaisen koulutuksessa olleen mielessä, ja näitä hyödyntämällä pystytään kehittämään yhdistysten toimintaa niin
sen sisällä kuin niiden välillä.

Kyseinen ainejärjestökoulutus oli ensimmäinen laatuaan. Suurin oivallus koulutusten aiheiden ohella lienee se, kuinka yhdessä
tekemällä saadaan kehityskohteita löydettyä
ja miten niihin löydetään ratkaisuja. Uskon
vahvasti, että jokainen koulutukseen osallistunut on samaa mieltä siitä, että vastaaville
koulutuksille on jatkossakin tarvetta. Keskustelu oppilaitosten välisistä eroista auttaa
myös hahmottamaan ja kehittämään oman
ainejärjestön toimintaa, samalla kun huomaamattaan solmii uusia suhteita ja parantaa yhteistyötä muiden kanssa.
Joonas Marjoniemi
Varapuheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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Metsäpäivät kutsuu opiskelija
Valtakunnalliset Metsäpäivät haluaa tänä vuonna yhdistää metsäalan ammattilaiset ja tulevaisuuden tekijät. Suomen Metsäyhdistys
on heittänyt metsäalalle haasteen kutsua syksyn tapahtumaan 100
opiskelijaa.
Metsäyhdistys haastaa alan yhteisestä ideasta metsäalan organisaatiot kutsumaan ja kustantamaan mukaan nuoret, jotka tähtäävät
alan ammattilaisiksi. Yhdistys itse tarjoaa tapahtumaan liput 20
opiskelijalle. Lisätietoa jaetaan myöhemmin metsapaivat.fi-sivustolla ja Facebookissa.
Metsäpäivät järjestetään 31.10.–1.11.2019 jo 90. kerran, mutta
aivan uudella twistillä ja uudessa paikassa: Helsingin Clarion-hotellissa. Tapahtuma levittäytyy kolmelle lavalle, joilla tämän päivän metsäalasta ja metsien kestävän käytön tarjoamista ratkaisuista
maailmanlaajuisiin haasteisiin kerrotaan muun muassa ihmisen,
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kelijat mukaan – pysy kuulolla
tutkimuksen ja talouden näkökulmasta. Päälavan avauksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus valita vapaasti ohjelmapaloja ja käydä kuuntelemassa eri lavojen aiheita sekä tutustua alan toimijoihin minimessuilla.
Illalla juhlitaan Metsäbileissä.
Tapahtuman ohjelma rakennetaan vahvassa yhteistyössä metsäalan organisaatioiden kesken. Mukana ovat myös Metsäylioppilaat ja Meol - Metsäalan Opiskelijat ry. Kiinnostavien seminaarien lisäksi Metsäpäivät on
oikea paikka käynnistää kesätyön tai opinnäytepaikan haku sekä tutustua alan ammattilaisiin ja organisaatioihin.
Lisätietoa: Annamari Heikkinen, Suomen Metsäyhdistys
annamari.heikkinen@smy.fi
045 6575 443
metsapaivat.fi
Facebook: Metsäpäivät
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Osaamista ja vinkkejä harjoitteluun

M

uistan omilta opiskeluajoiltani, kun
keväällä syksyn kiireet vaihtuivat
odotukseen kesän harjoittelupaikoista.
Ehkä se johtui osittain myös siitä, että rahatilanne oli huvennut syksyn ja talven aikana, eikä opiskelijatapahtumia kierretty,
kun rahasyöppö vappu oli jo mielessä: sitä
juhlittiin viikosta kahteen. Aika voi toki olla
muuttunut näinä parina kolmena vuotena,
kun koulun penkkini on vaihtunut työpaikan vastaavaan.
Työelämä ja sen lainalaisuudet eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Talven ja kevään aikana opiskelijoita ovat askarruttaneet eniten
työnhakuun liittyvät asiat. Yleisimmin kysymykset ovat liittyneet työhakemuksen ja
CV:n tekemiseen – näihin ja moniin muihin asioihin löytyy vinkkejä Meton YouTube-kanavalta webinaarien muodossa.

Erotu eduksesi
Kun tunnistaa omat vahvuutensa ja tuo ne
selkeästi esille, on helpompi erottua muista hakijoista. Pitkää listaa ja kliseitä, kuten
kaikkien kanssa toimeen tuleminen ja nopeasti uuden oppiminen kannattaa välttää.
Myös metsäalan eri organisaatioita on kertailtu. Monesti kannattaakin laajentaa hakua perinteisistä toimijoista metsäsektorin
laidoille, josta vakituinen työpaikka saattaa
tulevaisuudessa löytyä.
Grande Finale
Työnhaku on tärkeä vaihe, mutta jostain
syystä hakuprosessin huipentuma – työsopimuksen solmiminen, ei herätä yhtä lailla
kysymyksiä. Onko palkka ok? Mitä tarkoittaa työntekopaikka, tai muut esimiehen
määräämät tehtävät? Mikä on työsuhteen
kesto ja muoto? Mitä työehtosopimusta
noudatetaan? Saanko pekkasia tai matkakorvauksia? Entä päivärahat? Muun muassa
näitä olisi hyvä pohtia ennen, kuin laittaa
nimensä sopimukseen.
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Ota meihin yhteyttä ennen allekirjoittamista
Netistä löytyy hyviä työelämän oppaita: esimerkiksi tyoelamaan.fi-sivuston Työelämän
ABC saa täältä vahvan lukusuosituksen.
Työsopimuksen kaikki seikat eivät välttämättä selviä oppaita lukemalla. Kannattaakin pyytää työsopimus luettavaksi etukäteen
ja tarkastuttaa se meillä ennen allekirjoittamista: Meton palveluja on mm. palkkaneuvonta. Myös työsopimuksen muiden
ehtojen tarkastuttaminen, palkan lisäksi,
kannattaa aina. Ole yhteydessä minuun tai
suoraan oman sopimusalasi asiamieheen.
Jani Akkanen
Yhteyskoordinaattori
METO - Metsäalan asiantuntijat
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Urapolku halki S
L

änsi-Lapista Pellosta kotoisin oleva Anni
Laitamaa, 30, on kotiutunut Uudellemaalle hyvin. Luonto on lähellä sydäntä ja
hän harrastaakin polkujuoksua. Hän tykästyi
metsissä vaihtuvaan maisemaan ja vauhdin
tunteeseen, joka tulee puiden lomassa juostessa. Hän harrastaa myös muita liikunnallisia lajeja, kuten kiipeilyä. Annin perheeseen
kuuluu avomies ja 3-vuotias poika.
Opiskelut hän aloitti silloisessa Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (nykyisin Lapin AMK) vuonna 2008 pidettyään ensin
välivuoden lukion jälkeen. Ensimmäisen
harjoittelunsa Anni suoritti kesällä 2009
tehden istutustöitä Pellon metsänhoitoyhdistyksessä. Toiseen harjoitteluun hän haki
sitten Etelä-Suomeen. Silloinen poikaystävä
asui Helsingissä, joten muutto etelään kävi
järkeen. Hän myös tiedosti Lapista löytyvän
vähän harjoittelupaikkoja ja sen, että kilpailu oli kovaa. Seikkailumielellä hän sitten
päätyi hakemaan kauas tutuista maisemista.
Hänet valittiinkin Uusimaan metsänhoitoyhdistykseen harjoitteluun kesäksi 2011.
Toimipaikka löytyi Orimattilasta.
Opinnäytetyönä Anni tutki Lapin yksityismetsänomistajia energiapuun tuottajina.
Metsäkeskus toimi opinnäytetyön ohjaajana. Aihe oli mielenkiintoinen, mutta
työskentelyä hidasti uusi työpaikka: häntä
pyydettiin Mhy Uusimaan Jokelan toimistolle vuonna 2012. Lisäksi kursseja oli vielä kesken, joten silloinen elämänvaihe oli
kuormittava. Valmistuttuaan vuonna 2013

hänen työpaikkansa vakinaistettiin.
Anni päätyi metsäalalle aika perinteisellä
tavalla. Hän on aina ollut luontoihminen
ja hänen isällään oli metsätila, joten valinta
oli helppo. Nykyään Anni omistaa perheen
metsätilan siskonsa kanssa. Vaikka Anni
päätyikin metsäalalle, niin lapsuudessaan
hän haaveili ihan muista ammateista. Unelma-ammatti liittyi eläimiin, hän halusi olla
eläinlääkäri tai eläintenhoitaja, mutta hän
järkeili, että eläinten parissa ei ole paljoa
töitä tarjolla. Toisena vaihtoehtona oli farmaseutin ammatti. Hän on kuitenkin tyytyväinen valitsemaansa ammattiin, sillä tässä
työssä ei tarvitse kykkiä sisätiloissa kaiken
aikaa. Opiskeluaikoina mikään metsäalan
työ ei noussut omaksi unelmaksi, vaan Anni
oli avoin eri työtehtäville. Tärkeintä oli, että
työpaikka löytyy.
Nykyisen työnsä Uudenmaan metsänhoitoyhdistyksellä Jokelassa Anni siis aloitti jo
vuonna 2012. Hän on viihtynyt työssään
hyvin. Hän aloitti metsänhoitoesimiehenä
ja nykyisin tekee myös energiapuuneuvojan
hommia. Hänen toimenkuvaansa kuuluu
metsänhoitotöiden koordinointi eli hän
toimii metsureiden, maanmuokkaajien ja
energiapuumotokuskien esimiehenä. Annilta löytyy myös yksi luottamustehtävä: hän
toimii Meton ja Etelä-Suomen Mhy:n metsäasiantuntijoiden yhdyshenkilönä. Anni
kertoo pitävänsä nykyisestä työstään, mutta
olisi valmis kokeilemaan muitakin juttuja.
Tulevaisuudeltaan Anni odottaa jänniä seik-
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ki Suomen

Teksti Miia Pulkkinen Kuva Anni Laitamaa

kailuja ja onkin valmis heittäytymään niihin
täysillä. Hän on pohtinut myös lisäopintoja
hamassa tulevaisuudessa.
Opiskelijoille Anni haluaa lähettää kannustavia terveisiä. Hän kehottaa nauttimaan
opiskelijaelämästä, sillä ne ovat elämän parhaita vuosia. Hän rohkaisee opiskelijoita

uskaltamaan heittäytyä haasteisiin ja uusiin
paikkoihin. Ne voivat kuitenkin olla elämän
parhaita päätöksiä ja johtaa uusiin seikkailuihin.
Lopuksi Anni haluaa vielä lähettää terveisiä Lappiin!
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Vuoden metsäopettaja

2018

MEOL – Metsäalan opiskelijat ry toteutti jo perinteeksi muodostuneen Vuoden
metsäopettajakyselyn vuosimallia 2018.
Kyselyn perusteella Vuoden metsäopettajaksi 2018 valittiin Miika Näsi Evolta ja
hänet palkittiin kunniakirjalla.

M

iika on 40-vuotias metsänpoika Hollolasta, missä hän asuu vaimonsa ja
kolmen koiransa kanssa pienessä hirsitalossa
metsän keskellä. Hän harrastaa metsästystä,
kalastusta, lukemista ja kirjoittamista. Evolla hän opettaa puunhankintaa ja monenlaista riistaan liittyvää.
Metsätalouden perustutkinnon lisäksi Miika on suorittanut sekä metsätalousinsinöörin, että metsänhoitajan tutkinnot. Aiempaa työkokemusta Miikalle on kertynyt
Stora Enso Metsältä operatiivisista tehtävistä 12 vuoden ajalta.
”Minulla on aina ollut kyltymätön tiedonjano kaikkeen mitä metsässä on ja
mitä siellä voi tehdä. ”
”Olin pitkään miettinyt että opettaminen
saattaisi olla minun juttuni. Hainkin reilu
vuosi sitten Evolla auki ollutta paikkaa ja
tulin valituksi. Evo on upea ympäristö olla
töissä. Opetusmetsissä pystyy touhuamaan

Miia Pulkkinen

kaikenlaista. Ilmapiiri on leppoisa mutta tehokas. Täältä löytyy monenlaisia persoonia
ja se on tosi hieno juttu.”
Miika oli tietoinen Vuoden metsäopettajan
valitsemisesta, mutta hänellä ei ollut käynyt
mielessäkään, että voisi itse tulla valituksi.
Hän arvostaa huomionosoitusta todella paljon, ja erityisesti sitä, että se on opiskelijoiden järjestämä.
Opettajana Miika pyrkii olemaan hyvin
käytännönläheinen. Opetus perustuu pitkälti omiin kokemuksiin kentältä ja eri metsäalan toimijoiden verkostoon. Hän yrittää
rakentaa kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät
tiiviit oppitunnit, runsas itsenäinen harjoittelu sekä edustavat vierailijat ja vierailut; ne
tuovat opiskelijoiden mielestä hyvän lisän
tavallisen opetuksen oheen. Opiskelijat arvostavat Miikan työelämälähtöisyyttä opetuksessa ja kuvaavat häntä reiluksi opettajaksi, mutta samalla tiukaksi arvioijaksi.
Pohtiessaan metsäalaa ja sen tulevaisuutta,
Miika toteaa metsäalalla menevän hyvin.
”Metsäalalla menee hyvin. Suomeen investoidaan ja työmarkkinat vetävät. Kilpailu
metsäteollisuuden tuotteiden markkinoilla
on kuitenkin kovaa. Lisäksi meillä on isoja haasteita liittyen ilmastonmuutokseen ja
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metsien monimuotoisuuden vähenemiseen.
Meidän on jatkuvasti pystyttävä kehittymään koko sektorilla, että meillä on tulevaisuudessakin laadukkaita tuotteita ja palveluita tarjolla kustannuskilpailukykyiseen
hintaan ja huolehdimme samalla metsäluonnosta entistä paremmin. Me metsäammattilaiset voimme edistää näitä tavoitetta
esimerkiksi verkostoitumalla tehokkaasti,
parantamalla omaa osaamistamme opiskelemalla, keksimällä luovia yritysideoita sekä
kyseenalaistamalla rohkeasti vanhoja toimintatapoja.”
Eniten Miika on oppinut haasteista, joihin

hän on rohkeasti tarttunut. Hän haluaakin
kannustaa opiskelijoita ottamaan haasteet
vastaan, sillä ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia. ”Jälkeenpäin ajatellen olen elämässä eniten oppinut niistä haastavista jutuista,
joissa on aluksi joutunut menemään jopa
vähän epämukavuusalueelle. Kannustaisin
jämäkästi tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, joita eteen ilmaantuu, niin opiskellessa
kuin myöhemmin työtehtävissä. On kyseessä sitten järjestötoiminta, vaihto-opiskelu,
yrittäjäksi ryhtyminen tai vaikka uuden
työtehtävän aloittaminen. Siitä ei kannata
olla huolissaan pärjääkö niissä - varmasti
pärjäätte!”
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2019
hallitus esittäytyy

1. Nimi, ikä, koulu
2. Tehtävä MEOLissa
3. Mikä Muumihahmo olisit ja miksi?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

4. Lempipaikkasi maailmassa?
5. Mikä on erikoistaitosi?
6. Miksi metsässä on puita?

Hanna Turpeinen, 26, TAMK
Puheenjohtaja
Olisin Hemuli, koska innostun yhtä fanaattisesti
kasveista ja hyönteisistä, ja kuten Hemulit yleensä,
minäkään en osaa viheltää.
Suihku
Ennustaminen
Metsässä on puita, että Röllilläkin olisi paikka, missä
asua ja juoda viskiä.

Joonas Marjoniemi 22v. Karelia
Varapuheenjohtaja
Tässä pitkällisen pohtimisen jälkeen tulin siihen
tulokseen, että rationaalisesta päätöksenteostani huolimatta, pärisen menemään ajatuksieni ja
ideoitteni kanssa ja loppupelissä olisi kannattanut
miettiä hieman tarkemmin, eli olen kuin Niisku.
Omasta lentoaluksestani, eli tulevasta Käpyristeilystä hermoileminen on jo arkipäivää, vaikka siihenkin
on vielä noin vuosi aikaa.
Mersun ratissa
Tarpeen tullen osaan käyttäytyä.
Jotta metsän eläimillä olisi lisääntymisrauhaa.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilma Tiainen, 22, XAMK
Rahastonhoitaja (massipäällikkö)
Piisamirotta ihan vaan koska meitä yhdistää
samankaltainen asenne elämää kohtaan.
Siellä missä vaan on netti, netflix ja nugetteja.
Voitan (melkein) aina kimblessä
#rahantakii
Miia Pulkkinen, 28, TAMK
Sihteeri &amp; Konkelon päätoimittaja
Muumimamma, koska munkin käsilaukusta (tai
repusta) löytyy selviytymispakkaus eli apu mihin
tahansa tilanteeseen.
Sauna
Minulla on yli-inhimillinen kyky ratkoa muiden
ongelmia.
Siksi, että meillä olisi töitä.
Saara Hannula, 21, Lapin AMK
Työelämävastaava
Nuuskamuikkunen. Mikään muu ei tunnu yhtä
kotoisalta, kuin avara ja kaunis luonto, johon
lähden päivittäin ajattelemaan, rentoutumaan sekä
virkistäytymään
Lapin pohjoisten tunturien laet, joilta näkee erämaata silmänkantamattomiin
Saan kyynärpäät yhteen niskan takaa
Muuten se olisi pelto
Tuomas Kuittinen, Karelia-ammattikorkeakoulu,
21-vuotias
Viestintä- ja tuotevastaava ja hallituksen jäsen
Nuuskamuikkunen, vapaus ja luonnossa oleminen
Pohjois-Kalifornian punapuumetsät
Osaan leikata omat hiukseni yhtä hyvin kuin
ammattiparturi (ainakin omasta mielestäni)
Koska ilman puita ei ole metsää
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Talvikisat
2019
Teksti Vilma Tiainen Kuvat Nikolai Leppäaho
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Talvikisat vuosimallia 2019 vietettiin
tällä kertaa Mikkelissä 1-3. helmikuuta.
Vaikeuksien kautta voittoon

M

ikkelin kisat starttasivat perjantaina
1. helmikuuta Loukeen Toimintakeskuksella. Perjantai-iltaan jännitystä
tarjosi odottamattomat tekniset ongelmat,
jotka alkoivat palaneesta sulakkeesta, ensin
menetettiin sähköt ja sen jälkeen juokseva
vesi. Toisaalta kukapa vettä kaipaakaan,
saati sitten toimivia vessoja, ja mitäpä sitä
toimivilla pattereillakaan tekee? Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan onnistuneet
pilaamaan tunnelmaa.
Lauantai aamuna heräiltiin varpaat jäässä
valmiina itse talvitaitoiluun sekä päivän
muihin kisalajeihin. Taitoilussa ensimmäiselle sijalle yleisessä sarjassa selviytyi

Perttu Latvala ja taitosarjassa ensimmäisen
palkinnon nappasi Tommi Leppänen. Päivän aikana kilpailtiin myös köydenvedossa,
jonka palkinnon kotiin vei Evon joukkue,
mölkyssä parhaiten pärjäsi Tampereen
ammattikorkeakoulun joukkue ja hankijalkapallon voitti Joensuun joukkue. Lauantai-iltaa jatkettiin hyvissä tunnelmissa, ja
kisat saivat arvoisensa päätöksen jatkoilla
Mikkelin keskustassa.
Sunnuntai aamuna olikin jäljellä enää
palkintojen jako ja kotiinlähtö.
Mikkeli ja Nila Ry kiittää (melkein) onnistuneista kisoista ja toivottaa iloista kevään
jatkoa.
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