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Puheenjohtajan terveiset
Vuosi 2019 alkaa olla lopuillaan ja on
aika suunnata katseet tulevaan vuoteen.
Vuosi 2020 tuo tullessaan uusia tuulia ja
mahdollisuuksia.
Miettiessä ensi kevättä, monella jäsenellä
tulee varmasti mieleen legendaarinen Käpyristeily. Myynnin auettua liput suorastaan
vietiin käsistä, mikä on merkki siitä, että te
jäsenet olette tykänneet Käpiksestä. Tuleva
risteily tuskin jättää tälläkään kertaa ketään
kylmäksi, ja siitä pitää huolen meidän erittäin tehokas Käpis-tiimi. Nähtäväksi jää,
millaisia synttäriyllätyksiä tiimi on risteilijöiden päänmenoksi keksinyt.
Toinen kevään iso tapahtuma on tietenkin
Talvikisat, jotka järjestetään Tampereella.
Luvassa on taas kisailua niin opiskelijoiden
kuin koulujenkin kesken, ja mikä tärkeintä: hauskaa yhdessäoloa. Talvikisoista tulee
myöhemmin lisätietoa MEOLin somekanavilla, joten pysykää kuulolla.
Ennen Käpistä ja Talvikisoja, ja jopa ennen
joululomille lähtöä, kannattaa kuitenkin
miettiä elämää hieman pidemmälle; ensi
kesän harjoitteluun. Joissain yrityksissä
harjoitteluhaku aukeaa näillä näppäimillä,
joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Lisää
tästä aiheesta ja vinkkejä löydät tästä lehdestä.
Osa jäsenistämme valmistuu jouluksi tai
ennen ensi kesää, onnea teille! Teillä on
edessänne mahdollisesti jatko-opinnot tai
työnhaku, ja edellä mainitsemastani harjoitteluartikkelista voi löytyä ideoita myös
teille.
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MEOL 2020
Tämän vuoden alussa kysyimme teiltä, rakkaat MEOLin jäsenet, mitä te haluaisitte
MEOLilta. Olemme käsitelleet palautettanne ja miettineet yhdessä Meto – Metsäalan
asiantuntijat ry:n ja ainejärjestöjen kanssa
erilaisia ratkaisuja, joita lähdemme yhdessä
ensi vuonna toteuttamaan. Tavoitteenamme
on kehittää jäsenpalveluamme, joten palautetta saa ja on toivottavaa antaa jatkossakin.
Ja vaikka puhunkin koko ajan monikon ensimmäisessä persoonassa, en ole ensi vuonna aktiivisessa roolissa MEOLissa. Vaikka
siirtyminen sivuun kaikkien näiden järjestövuosien jälkeen hieman kirpaiseekin, tiedän
jättäväni MEOLin pätevien ihmisten käsiin. Vuonna 2020 uudet tuulet puhaltavat
myös MEOLissa, kun uudessa hallituksessa
yli puolet on uusia kasvoja. Haluankin toivottaa uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle onnea ja tsemppiä ensi vuoteen!
Lopuksi haluan kiittää aivan loistavaa hallitusta, jonka kanssa olen saanut tämän
vuoden toimia. Teitte tästä hallituskaudesta upean, kiitos! Ja iso kiitos myös jäsenille, että sain kunnian toimia tämän vuoden
MEOLin puheenjohtajana.
Ihanaa loppuvuotta kaikille ja tsemppiä
opintoihin!
Hanna Turpeinen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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Kesäkisojen lä
S

yyskuun kuudes päivä valkeni Joensuussa puolipilvisenä, kuitenkin lämpimänä.
Kisojen järjestäjillä, Jimpolaisilla, oli takana
jo monen kuukauden rutistus mutta viimeisin viikko lienee niistä kaikista touhukkain.
Metsätaitorata oli valmis hyvissä ajoin mutta viime hetken viilaukset suoritettiin kalkkiviivoilla, etteivät Lykynlammen kuntoradan käyttäjät häiriintyisi kuitunauhoista
heidän lenkkimaastoissaan. Itse kisapaikalla
Wärtsilä-kampuksella kiire ja vilinä alkoi
noin 2 tuntia ennen kisailijoiden saapumista paikalle. Luokat järjestettiin uuteen

uskoon muiden opiskelijoiden poistuessa
kampukselta.
Ensimmäisenä saapuivat tamperelaiset. Tai
puolet heistä. Toisen auton matkanteko keskeytyi kumikiekon pettämiseen valtatiellä
jossain suurten metropolien välimaastossa.
Seurue sai kuitenkin renkaan nopeasti vaihdettua, ei ihan formulavarikon vauhdilla
mutta kuitenkin, ja pääsi vielä illaksi perille
susirajalle.
Lajeissa menestystä niitti TAMK, joka voit-
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n läpileikkaus
ti niin köydenvedon kuin jalkapallonkin.
Jalkapallon tosin hieman kyseenalaisin vahvistuksin Kareliasta. Kentän tärkeimmäksi
pelaajaksi voitaneenkin nimittää tamperelaisten joensuulainen maalivahti, joka pelasi omiaan vastaan kuin liigatason veräjänvartija eikä antanut kotietua Jimpolaisille,
vaan ryösti heidän maalintekoyrityksensä
kerta toisensa perään. Mölkyn palkinto jäi
sentään Jimpolle Saunamajureiden voittaessa. Tukinheiton miesten sarjan voitti Jussi
Kärkkäinen tuloksella 4,20m. Joensuussa
arvostetussa asemassa olevan eukonkannon

voittajat tulivat, surprise, Tampereelta. Juho
ja Joonas juoksivat radan liukkaimmalla
voiteella ja voittivat kilpakumppaninsa niukasti mutta rehdisti.
Joukko hyvin levänneitä nuoria lähti lauantaiaamuna Lykynlammelle kisailemaan
opiskelijoiden SM-metsätaitokilpailuihin
leikkimielisyyden totinen kieli poskellaan.
Lauantai oli keliltään loistava: aurinko
paistoi täydeltä taivaalta ja lämpöä oli syyskuisessa aamussa tarpeeksi pitämään kisailijat lämpiminä ennen lähtöä. Maastoltaan
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haastavalla radalla opiskelijoiden yleisen
sarjan voitti Patrik Blomqvist Tampereen
ammattikorkeakoulusta. Toiseksi sijoittui
Mika Montonen (Karelia) ja kolmannen
sijan nappasi Mikko Harjunen (Karelia).
Taitosarjan mestaruus matkasi Joensuuhun.
Mari Ravaska voitti sarjan, jossa toiseksi
sijoittui Lauriina Tyrni Helsingin yliopistosta, ja kolmanneksi Jutta Jääskeläinen
XAMKista. Onnittelut voittajille ja kaikille
muillekin osallistuneille!
Iltapäivällä kisailijat kyydittiin ruokailun
kautta Silva-Metsänäyttelyihin. Silvassa oli
jälleen kerran paljon näytteilleasettajia ja
juttuseuraa joista saatiin nauttia hyvässä
säässä. Haalarikansa lipui omaa tahtiaan
takaisin kisapaikalle ja MEOLin syyskokoukseen. Kokouksessa valittiin hallitus
ja puheenjohtaja ensi vuodelle. MEOLin
hallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi
valittiin Tuomas Kuittinen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Muut hallituksen jäsenet
ovat Eveliina Katajisto (TAMK), Saara
Hannula (Lapin AMK), Laura Isokääntä
(Lapin AMK), Elisa Oinas-Panuma (Karelia), Vilma Tiainen (XAMK) ja Sophie
Heikkinen (XAMK). Suuret onnittelut kaikille valituille ja Tuomakselle puheenjohtajuudesta! Seuraava kisapaikkakin päätettiin
kokouksessa ja perinteisen kierron mukaan
on Tampereen vuoro isännöidä seuraavat
kisat ja näin myös tapahtuu. Helmikuussa
rymistellään siis Pirkanmaan mantereella!

drinkeistä voimaantuneina sunnuntaina
kisailijat poistuivat omille teilleen kohti
kotimatkaa ja järjestäjät jäivät siivoamaan
paikkoja maanantain koulupäivää varten.
Kiitos kaikille kisoihin osallistuneille sekä
MEOLin että opiskelijayhdistys Jimpon
puolesta! Kisat olivat jälleen kerran onnistuneet ja menestyksekkäät. Talvikisoissa
nähdään!
Tampere, be prepared, Joensuu tulee helmikuussa vahvempana kuin koskaan!
Joonas Marjoniemi
Varapuheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

Viimeisen illan täytti sauna, beerpong ja
yleinen viihtyminen. Illan päätteeksi siirryttiin jatkoille Kerubiin. Kerubin Special-
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IFSS Virossa
Teksti ja kuvat Miia Pulkkinen
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Tänä vuonna International Forestry Ftudents´ Association eli IFSA järjesti vuotuisen tapaamisen International Forestry
Students´ Symposiumin (IFSS) Virossa 28.7.-12.8. Minulla oli ilo ja kunnia
edustaa MEOLia kyseisessä tapahtumassa.

Suomalaisten pöytä oli katettu karjalanpiirakoilla, suklaalla ja salmiakilla sekä tietysti
salmarilla, lakkaliköörillä, ginillä ja Valhallalla. Karjalanpiirakat ja lakkalikööri upposi
muihin hyvin. Ohjelmanumerona meillä
oli perinteeksi muodostunut pumppulaulu,
jonka kaikki muut osasivatkin jo.

M

Ennen siirtymistä seuraavaan paikkaan kävimme vierailemassa Palmakolla, joka valmistaa piharakennuksia ja Kodumajalla,
joka rakentaa asuntoja. Lisäksi harjoittelimme workshopissa julkista puhumista. Seuraava majapaikkamme oli Järvseljalla, jossa
ohjelmassa oli rentoa yhdessäoloa. Päästiin
saunomaan perinteiseen savusaunaan ja
pelaamaan pihapelejä. Rohkeimmat uskaltautuivat kokeilemaan virolaista urheilulajia
kiikingiä. Kiik tarkoittaa viroksi keinua, ja
lajissa onkin tarkoitus keinua niin kovaa,
että pääsee heilauttamaan itsensä ympäri.
Itse en uskaltautunut keinumaan. Viimeisenä iltana Järvseljalla järjestettiin perinteinen
huutokauppa. Kaikki osallistuja toivat jotakin huutokaupattavaksi. Itse vein MEOLin
shottikuksan ja pullon Metsän henkeä.
Huutokaupasta saadut rahat menivät hyvään tarkoitukseen. Itselleni ostin EteläAfrikasta tuodun lierihatun.

atkajärjestelyt oli helppo tehdä, kun
matkakohde oli niin lähellä, ja matka
Tallinnaan sujui nopeasti laivalla. Tapahtumassa oli monia osallistujia, jotka olivat
olleet aiemminkin mukana ja olivat tuttuja
toisilleen, mutta porukkaan oli silti helppo
päästä. Ensimmäiset yöt vietimme Tallinnassa, jossa aloitimme reissun ensimmäisillä
täysistunnoilla ja tervetulojuhlilla kauniissa
Glehnin linnassa.
Tallinnasta matka jatkui Lahemaan kansallispuistoon ja Sagadin metsämuseon kautta Nelijärven lomakeskukselle. Nelijärvellä
pääsimme ensimmäistä kertaa saunomaan
ja uimaan. Sillä hetkellä ainoana suomalaisena pääsinkin näyttämään kuinka suomalaiset saunovat. Alkuun löyly maistuikin
hyvältä, mutta eihän sitä löylyä irtoa tarpeeksi kivettömästä kiukaasta. Kiukaassa oli
vain muutama hassu kivi ja nekin viilenivät
äkkiä. Ajattelin, että turhaan sitä vastuksille
on vettä heitellä tai kylmässä saunassa istua,
joten päätin sen illan sitten lyhyeen ja lähdin nukkumaan.
Seuraavaksi suuntasimme kaivosmuseoon ja
eläinpuistoon, josta siirryimme seuraavaan
yöpaikkamme Tarttoon. Tartossa viihdyimmekin useamman yön. Täysistunnot jatkuivat ja kiinnostavaa ohjelmaa riitti. Täysistunnossa valitsimme seuraavaksi vuodeksi
IFSA:n puheenjohtajan, hallituksen ja muut
toimijat. Järjestimme myös kansainvälisen
illan, jossa kaikki tarjosivat perinteisiä ruokia, juomia ja ohjelmaa omista maistaan.

Matka jatkui parin vierailukohteen kautta Valgaan, joka on aivan Latvian rajalla.
Valgassa vietimme vain yhden yön, mutta
se olikin monelle ikimuistoinen kokemus,
sillä kävimme myös Latvian puolella. Osalle reissu oli ensimmäinen ulkomaanmatka,
joten heistä oli ihmeellistä kävellä toisen
valtion puolelle, vaikka se olikin vain kauppareissu.
Viimeinen yöpaikkamme sijaitsi Saaremaalla leirintäalueella meren rannalla.
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Matka jatkui parin vierailukohteen kautta Valgaan, joka on aivan Latvian rajalla.
Valgassa vietimme vain yhden yön, mutta
se olikin monelle ikimuistoinen kokemus,
sillä kävimme myös Latvian puolella. Osalle reissu oli ensimmäinen ulkomaanmatka,
joten heistä oli ihmeellistä kävellä toisen valtion puolelle, vaikka se olikin vain
kauppareissu.
Viimeinen yöpaikkamme sijaitsi Saaremaalla leirintäalueella meren rannalla.
Paikka oli oikein viihtyisä. Osa porukasta
vietti iltaa hiekkarannalla ja osa nuotion
ääressä. Viimeinen täysistuntokin pidettiin
ulkona hiekalla istuen.
Saaremaalta ajettiin sitten suorinta reittiä
takaisin Tallinnaan, jossa ympyrä sulkeutui. Yövyimme samassa hostellissa kuin
saapuessakin. Viimeisen illan juhlaa vietimme Glehnin linnassa, joka kruunasi
koko reissun. Juhlan aikana jouduimmekin sitten sanomaan hyvästit, sillä osalla
alkoi kotimatka jo yöllä.
Vaikka kaksi viikkoa olikin pitkä aika olla
reissussa ja reissuväsymystä oli ilmassa pitkin matkaa, niin silti tämä oli unohtumaton kokemus. Minä liityin IFSA perheeseen vain kahdeksi viikoksi, mutta monelle
se on useamman vuoden mittainen matka.
IFSA perheeseen ovat kaikki tervetulleita, joten jos sinua kiinnostaa tietää lisää
IFSA:sta niin ota yhteyttä MEOLin kvvastaavaan.

IFSA
MEOL on IFSA:n (International Forestry
Students´ Association) jäsenjärjestö
92 järjestöä yli 45:stä eri maasta, seitsemältä alueelta
IFSAn tavoitteena on mm. yhdistää metsäalan opiskelijoita maailmanlaajuisesti,
parantaa yhteistyötä eri kulttuurien välillä
ja tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia
syventää koulutustaan
www.ifsa.net

IFSS
IFSA järjestää vuosittain IFSS:n (International Forestry Students´ Symposium)
Kaksi viikkoa kestävässä tapahtumassa on
mm. IFSA:n General Assembly -kokous ja
monipuolista ohjelmaa järjestävän maan
organisaation toimesta
Aiempina vuosina IFSS on järjestetty mm.
Etelä-Afrikassa ja Filippiineillä, ja ensi
vuonna vuorossa on Kanada
MEOL lähettää joka vuosi edustuksen
IFSS:iin
www.ifss2019.ee
www.ifss2020.com
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Tuleva metsäammattilainen!
Metsäsäätiömaksu antaa lapsille ja nuorille
mahdollisuuden innostua metsäelinkeinosta.
Jokaisen metsäammattilaisen kannattaa
esitellä Metsäsäätiömaksu metsänomistajille.

METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

www.metsasaatio.fi
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2019

Vuoden
metsäopettaja
V

uoden Metsäopettaja on MEOL –
Metsäalan Opiskelijat ry:n järjestämä
jäsenkysely, joka on järjestetty vuosittain
vuodesta 2016 lähtien. Kyselyssä ovat ehdolla opettajat metsätalousinsinöörin koulutusta järjestävistä ammattikorkeakouluista. Vuoden Metsäopettaja -kyselyn tarkoitus
on kartoittaa opiskelijoiden tyytyväisyyttä
metsäalan opetukseen ja valita joukosta parhaimmat pisteet saanut metsäalan ammattikorkeakouluopettaja.
Tänä vuonna Vuoden Metsäopettaja –tittelin vastaanotti Jyry Eronen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Julkistustilaisuus pidettiin Meto – Metsäalan Asiantuntijat ry:n
toimistolla KaamosSiestassa 31.10.2019.
Jyry sai kyselyn parhaat pisteet ja lisäksi
pitkän listan kommentteja ja perusteluita
miksi juuri hän ansaitsisi Vuoden Metsäopettaja –tittelin vuonna 2019. Vastaajien
kommenteissa nousivat esiin Jyryn kyky
asettua opiskelijan asemaan ja kuinka hän
ymmärtää opiskelijoiden ajankäytön ja sen
haasteet. Johdonmukainen, jämpti asenne
opettamiseen yhdistettynä rentoon ja kannustavaan persoonaan ovat opiskelijoiden
mieleen. Aiempi metsäalan kokemus näkyy
opettamisessa ja sitä kiiteltiin useammassa

kommentissa. Monessa kommentissa luki
tiivistetysti ”Karelian paras opettaja.”
Vuoden Metsäopettajan terveiset:
”Terveiset metsäalan opiskelijoille. Olette
valinneet mielenkiintoisen alan, jonka parissa on hyvä tehdä töitä. Kiitän opiskelijoita
hyvästä ja reippaasta asenteesta, joka näkyy
opiskelussanne sekä metsäisessä yhteishengessä. Kurssiopintojen lisäksi kannustan
itsenäiseen perehtymiseen kiinnostuksenne mukaisiin metsäisiin aihepiireihin sekä
liikkumaan kentällä operatiivisen metsäisen maailman parissa. Työ opettaa. Vuoden
metsäopettaja on merkittävä tunnustus, jota
arvostan suuresti. Oikein isot kiitokset.”
Onnittelut vielä Jyrylle koko MEOLin hallituksen puolesta!
Joonas Marjoniemi
Varapuheenjohtaja
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Laatikon ulkopuolella on tilaa
Toimistollamme eräs oven kahva ei toiminut kunnolla. Lopulta se korjattiin ja
samalla kahvan asento muuttui. Ärsyynnyin, mutta miksi?

K

ahvahan teki sen mitä pitääkin – avasi
ja sulki oven. Aloin miettiä ilmiötä laajemmin: kuinka usein vastustamme muutosta vain sen takia, että olemme tottuneet
tekemään asiat tietyllä tavalla? Saatamme
olla uudistamisprosessin aikana harmistuneita, vaikka tulos olisi lopulta hyvä tai jopa
erinomainen.
Onko vain lopputuloksella väliä? Ei ehkä
niinkään, vaan maaliin on päästävä tervein
keinoin. Tapoja on kuitenkin monia. Miksi siis arvostelemme matkaa jo ennen päämäärän saavuttamista. Olisiko mahdollista
kritisoida kehittävästi tai odottaa lopputulosta ennen idean teilaamista? Joskus pahin
arvostelija voi olla jopa henkilö itse. Mistä
tämä uskon puute omaan tekemiseen johtuu?
Pyörittelin harmistuneisuutta päässäni hieman lisää ja mietin, miksi oikein ärsyynnyin, jos kahva kuitenkin toimi. Eikö se
riitä? Avainsana on kehitys. Tulevasta voi
olla montaa mieltä, mutta varmaa on, että
kehitystä tapahtuu niin positiiviseen, kuin
negatiiviseenkin suuntaan. Tärkeää on
tunnistaa negatiivinen kehitys ja miettiä,
kuinka suunnan saisi käännettyä. Joskus palaaminen entiseenkin voi olla positiivinen
muutos.

Kehittäminen ja kehittyminen on perinteisesti mielletty hitaiksi prosesseiksi: idea
saattaa pyöriä suunnitteluasteella vuosia,
ennen kuin sitä lähdetään viemään käytäntöön. Muutos on kuitenkin niin nopeaa,
että viime vuosina on alettu puhua nopean
epäonnistumisen mallista. Ideana on pitkän
ja raskaan suunnitteluprosessin sijaan tehdä
nopea, kevyt käytännön testi ja kerätä siitä palaute. Tästä testistä saadaan nopeasti
dataa ja mahdollisesta epäonnistumisesta
muodostuukin mahdollisuus oppia uutta.
Työelämässä on entistä tärkeämpää tunnistaa omat vahvuudet ja omien erikoistaitojen
paletti: niiden avulla erotut muista. Mutta
uskallammeko ja haluammeko erottua tai
olla erilaisia? Räppäri 50cent kertoi eräässä haastattelussa karkeasti suomennettuna:
”Kun olet oma itsesi, tarjoat jotain sellaista,
mitä kukaan muu ei voi tarjota: olethan ainutlaatuinen.”
Ajatus muiden, vieraiden ihmisten tai auktoriteettien kohtaamisesta omana itsenä voi
aluksi ahdistaa, jopa pelottaa, mutta entä
sitten? ”Either you win or you learn” on
mielestäni hyvä ohjenuora elämän uusiin
haasteisiin ja niihin tarttumiseen. Eräästä
kouluajan uraseminaarista on jäänyt mieleen lausahdus, jonka lähes jokainen urallaan menestynyt puhuja toisti: ”Alussa piti
hypätä veteen ja opetella uimaan”.
Eikä yksin tarvitse kenenkään polskia. Hyödynnä siis jäsenyyttäsi ja kysy apua työelä-
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män haasteisiin liitosta. Olemme töissä jäseniämme varten ja autamme mielellämme,
olipa kohtaamasi aallokko iso tai pieni.
Tsemppiä syksyn puurtamiseen!
Jani Akkanen
kehittämispäällikkö
METO – Metsäalan Asiantuntijat ry
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Paikoillanne - valmiit - harjoitelkaa!

Teksti Hanna Turpeinen Kuva Tuomas Kuittinen

Vaikka vuosi ei ole vielä edes vaihtunut,
on hyvä alkaa suunnittelemaan tulevaa
kesää ja harjoittelua. Muistan, kun aloitin opinnot, en voinut kuvitellakaan, että
jos halusi kesäksi töihin, työnhaku pitäisi
aloittaa jo joulukuussa. Tästä syystä olin
itse liian myöhään liikkeellä ja jäin ilman
harjoittelupaikkaa ensimmäisenä kesänä.
Onneksi koulutuksemme on sen verran
pitkä, että harjoittelut ehtii hoitaa, vaikka
ensimmäisenä kesänä ei harjoittelupaikkaa
löytyisikään.

T

yönantajat, varsinkin isommat yritykset, aloittavat harjoittelijahaun vuodenvaihteen molemmin puolin, ja ensimmäiset
työntekijät saatetaan palkata jo helmi-maaliskuussa. Sen vuoksi kannattaakin ennen
joululomia laittaa oma CV kuntoon, että
on valmiina työnhakuun heti, kun ensimmäiset paikat aukeavat. Jos CV:n tekeminen
tuntuu hankalalta, pyydä ihmeessä apua
kaverilta tai kaivele netistä mallipohjia. Ja
vaikka CV:n tekeminen hoituisikin helposti, kannattaa antaa jonkun muun lukea se
ennen lähetystä, koska omalle tekstilleen
tulee helposti sokeaksi. Moni työnantaja
hyödyntää nykyään myös LinkedIniä, jonka
pystyy joissain nettihakemuksissa linkittämään suoraan hakemukseen.

On myös hyvä miettiä missä haluaa harjoittelunsa tehdä. Jos tietää valmiiksi, että
haluaa työskennellä valmistumisen jälkeen
jossain tietyssä yrityksessä, kannattaa tietysti
hakea siihen yritykseen harjoitteluun, mutta silloin kannattaa olla valmis tekemään
ainakin perusharjoittelussa mitä töitä vaan;
aina ei heti pääse unelmaduuniin. Kannattaa kuitenkin lähteä työmarkkinoille avoimin mielin. Työnantaja arvostaa sitä, että
on tehnyt töitä, ei niinkään sitä mitä työtä
on tehnyt. Ja kun kokeilee erilaisia töitä, voi
löytää oman juttunsa tai ymmärtää minkälaisia hommia ei ainakaan halua tehdä.
Sen lisäksi, että miettii mihin yritykseen haluaa töihin, kannattaa miettiä mihin haluaa
maantieteellisesti sijoittua. Vaikka kotiseudulle olisi helppoa ja turvallista jäädä töihin,
mikset silti lähtisi jonnekin aivan muualle
harjoitteluun? Harjoitteluissa on hyvää aikaa tutkia mitä muualta löytyy, koska kesät
ovat lyhyitä, ja aina pääsee takaisin. Pieniltä
ja syrjäisiltä paikoilta löytyy yllättävän paljon työpaikkoja, myös valmistuneille, mutta
harva haluaa näihin paikkoihin mennä, koska ne ovat kaukana kaikesta. Asiaa voisi kuitenkin miettiä siten, että tällaista työpaikkaa
voisi käyttää ponnahduslautana työelämään
eikä siihen paikkaan ole pakko jäädä loppuiäkseen.
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Kielitaitoa etsimässä
Pienten paikkakuntien lisäksi työntekijöitä
kaivataan ruotsinkielisille alueille. Jos osaat
edes jonkin verran ruotsia, mikset lähtisi
kokeilemaan miltä työnteko tuntuu toisella
kotimaisella? Siinä missä kehität metsäosaamistasi, voit samalla kehittää myös kielitaitoasi. Kieliähän oppii parhaiten puhumalla
ja mieti mikä etu mihin tahansa paikkaan
myöhemmin hakiessa olisi, kun sinulla olisi todiste siitä, että pystyt työskentelemään
myös ruotsinkielisten asiakkaiden kanssa.

apurahahakemuksia 1.12.2019-31.1.2020;
kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä.
Mihin ikinä päädyttekin ensi vuonna harjoitteluun tai kesätöihin, muistakaa olla
rohkeita ja ylittää itsenne: saatatte yllättyä
positiivisesti. Muistakaa kokeilla rohkeasti
erilaisia töitä, että löydätte oman juttunne. Allekirjoittanutkin on vaihtanut alaa ja
työtehtävää useamman kerran, ja alkaa nyt
olemaan unelmaduunin jäljillä.

Kielitaidosta on aina hyötyä, varsinkin jos
pohtii harjoittelun tekemistä ulkomailla.
Harjoittelun tai vaihto-opiskelujakson tekeminen ulkomailla voi avartaa mieltä työteon
ja metsäalan kannalta, ja suosittelen jokaisen ainakin harkitsevan opintojaksoa ulkomailla. Moni Suomessa toimiva yritys toimii
kansainvälisestikin ja työnantajat katsovat
hyvällä kansainvälistä osaamista ja kiinnostusta. Jos opintojakso ulkomailla kiinnostaa, kannattaa kysellä lisätietoja esimerkiksi MEOLin kansainvälisyysvastaavalta tai
vaikka opiskelijakuntien kansainvälisyysvastaavilta. Vaihto-opintoihin on myös mahdollista saada rahallista tukea mm. Kelalta
ja erilaisilta säätiöiltä. Yksi näistä säätiöistä
on Metsämiesten Säätiö ja heille voi jättää
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Skotlannin työharjoittelu
Teksti ja kuvat Tuomas Kuittinen,
Karelia-ammattikorkeakoulu

Y

ksi päätavoitteistani opiskeluaikanani
on kansainvälistyä. Päätin siis, että mikäs sen parempi kuin lähteä työharjoitteluun
ulkomaille. Alkuperäinen suunnitelmani
oli lähteä Kanadaan, jonne sain työpaikan,
majoituksen ja kaiken muun tarpeellisen,
mutta loppujen lopuksi koko idea kaatui
byrokratiaan. Työlupien hakeminen Kanadaan ei tällä hetkellä ole helppoa. Minulta
se vaati muutaman viikon lomakkeiden täytössä, noin 300 euroa pelkän hakemuksen
lähettämiseen sekä Tukholman-reissun viisumihakemuskeskukseen, jossa täytyi käydä antamassa sormenjäljet. Kaikesta työstä
huolimatta vielä tänäkään päivänä ei ole tietoa, mitä hakemukselle kuuluu.
Onnekseni saimme kv-koordinaattorimme
Kaijan kanssa järjestettyä harjoittelupaikan
Skotlannista noin viikon varoitusajalla. Pääsin harjoitteluun Forestry and Land Scotlandille (FLS) Lochgilpheadin toimistolle, jonka toimintaperiaate on sama kuin meidän
Metsähallituksella, eli hoitaa valtion metsiä
ja virkistysalueita. Majoituksen suhteen ei
ollut paljon vaihtoehtoja, joten päädyin lopulta hostelliin nimeltä Argyll Backpackers
Hostel noin kahdeksan kilometrin päässä
toimistosta. Matkat onnistuivat lentämällä
Glasgow’hun, josta pääsi jatkamaan linjaautolla kolmisen tuntia perille. Ulkomaan
harjoitteluun lähtiessä kaikkea ei tarvitse
kustantaa itse, sillä Metsämiesten Säätiö ja
Suomen Metsäsäätiö tukevat opiskelijoiden
ulkomaan harjoittelua.
Ensimmäisen viikon ajan pääsin tutustu-

maan Skotlannin metsätalouden erikoisuuksiin. Yllätyksiä oli etenkin juuri tämän alueen tapa kasvattaa puuta tiheään,
noin 2800 tainta hehtaaria kohden ilman
harvennuksia. Harvennukset jätetään tällä
alueella tekemättä, sillä maa on pehmeää ja
tuulituhot todennäköisiä. Metsät eivät siis
aina ole kovinkaan kauniita: itseharvenemista tapahtuu paljon ja aluskasvillisuutta
ei monesti juuri ole. Puulajeista Skotlannista löytyy laajan kirjon lisäksi meille tuttu kolmikko, ja metsämänty eli scots pine
onkin Skotlannin kansallispuu. Niitä ei kuitenkaan tällä alueella ollut kuin pihapuina,
sillä niille ei syystä tai toisesta ole isot markkinat. Sen sijaan Skotlannissa suosituin puu
on sitkakuusi, joka on monella tapaa ihanteellinen puu metsätalouden kannalta, sillä
se kasvaa erittäin nopeasti ja ei juuri kärsi
metsätuhoista.
Työtehtävien suhteen harjoitteluaikana tein
muun muassa taimikoiden inventointia ja
metsän mittausta, mutta pääsin pelkän suorittamisen lisäksi tutustumaan käytännössä
kaikkeen, jota FLS tekee. Pääsin peurametsälle riistanhallinnan mukaan, kokeilemaan ajokonetta, istumaan harvesterissa,
seuraamaan jyrkän rinteen vaijerikorjuuta,
tutustumaan metsäkonenäyttelyyn ja paljon muuta. Ja viikonloppujen aikana pystyi
tutustumaan paikalliseen viskikulttuuriin ja
tietenkin tutustua nähtävyyksiin. Toisaalta
myös työaika tuntui välillä lomalta, kun sai
jatkuvasti tuijottaa upeita maisemia. Suosittelen lämpimästi jokaiselle opiskelijalle
ulkomaan harjoittelua!
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