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Puheenjohtajan terveiset
Metsäopiskelijana keskellä pandemiaa

T

ervehdys metsäopiskelijat! Monet teistä on varmasti lehden julkaisuhetkellä
lukeneet kyllästymiseen asti uutisia jylläävästä pandemiasta. Tilanne on vaikuttanut
meidän jokaisen opiskeluelämään rajusti.
Opiskelijabileiden peruuntuminen, vapun
peruuntuminen ja enemmän tai vähemmän
haastava etäopiskelu tekee elämästämme
kurjaa näiden kuukausien aikana. Käpyristeilykin jouduttiin valitettavasti siirtämään
syksylle, mikä ei haittaa, sillä syksyllä Käpis
saadaan järjestettyä jopa suunniteltua isompana!
Jos ei olla täysin pessimistisiä, tämä vuosi
on metsäalan opiskelijayhdistystoiminnan
puolesta alkanut hienosti. Tampio järjesti
Tampereella helmikuussa erinomaiset talvikisat, vaikka luontoäiti ei laskenutkaan
kisaporukkaa taitoilemaan. Pääsimme myös
tekemään yhteistyötä ja kouluttautumaan
yhdessä kaikkien metsäalan opiskelijayhdistysten hallituslaisten kanssa Meton järjestämänä. Tämä tapaaminen tulee varmasti
kantamaan hedelmää uusien opiskelijatapahtumien ja kehittyneen yhdistystoiminnan muodossa.

avoin ja joustava. Paikkoja kannattaa etsiä
myös sieltä, mistä niitä ei olettaisi löytävän,
jopa ulkomailta. Kansainvälistä työharjoittelua suosittelenkin lämpimästi oman kokemuksen perusteella. Vaikka ulkomailla ei
välttämättä palkkaa saakaan, muun muassa
Metsämiesten Säätiön tarjoamalla tuella selviää erinomaisesti.
Syksyllä tilanne on toivon mukaan rauhoittunut, ja päästään takaisin normaalin
opiskeluelämän pariin. Syksyllä tapaamme
Rovaniemellä kesäkisojen merkeissä ja lokakuussa Käpyristeilyllä!
Tuomas Kuittinen
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry

Kesää kohti siirtyen, toivon, että kaikki harjoittelupaikkaa tavoittelevat ovat sellaisen
itselleen löytäneet, eikä nimeltä mainitsemattomat maailmanmullistukset ole vaikuttaneet siihen. Sen kuitenkin voin henkilökohtaisesta kokemuksesta sanoa, että
harjoittelupaikkaa etsiessä kannattaa olla
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Kaikki siirtyy, niin minäkin
T

erveiset kotitoimistosta, josta käsin
olen työskennellyt jo useamman viikon. Koko Meton toimisto pyörii nyt sujuvasti etäyhteyksien turvin, eikä takkuilua
ole ollut.
Syksystä on tulossa todella kiireinen, kun
tälle keväälle suunniteltuja tapahtumia siirretään kilpaa kalentereihin. Mutta ei mennä vielä syksyyn, sillä talvellakin tapahtui
paljon: Meton opiskelijajäsenyys uudistui
vuoden alusta ja aikaisemman prosenttimaksun sijasta maksetaan jatkossa kiinteää
jäsenmaksua.
Meto neuvotteli ja neuvottelee edelleen
kaikkiaan kymmenen työehtosopimusta,
jotka määrittelevät palkan lisäksi mm. työaikaa, lomia ja muita etuuksia, joita sopimusten soveltamisaloilla noudatetaan.

Olemme
työehtosopimusneuvotteluissa
huomioineet entistä enemmän jäsentemme
työssäjaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Osassa sopimuksissa on kirjauksia myös harjoitteluun ja harjoittelijaan
liittyen. Kannattaakin vilkaista oman alan
sopimusta netistä tai kysäistä asiamiehiltämme, kun mahdollinen harjoittelupaikka
on tiedossa!
Harjoittelusta puheenollen työmarkkinoilla
tilanne on tällä hetkellä varautunut ja menoja, kuten henkilöstökuluja syynätään yrityksissä tarkasti. Isoista yrityksistä ainakin
Stora Enso on jo ilmoittanut yt-neuvottelujen aloittamisesta. Tämän lehden ilmestyessä muitakin toimijoita on voinut liittyä
seuraan.
Kaikesta myllerryksestä huolimatta kannattaa pysyä optimistisena: metsät kasvavat edelleen normaaliin tahtiin, eikä tarve
metsänhoitotöille ole kadonnut mihinkään.
Päinvastoin epävakaat markkinat ja riskien
realisoituminen voivat lisätä matalariskisten
sijoitusten, kuten metsän houkuttelevuutta
ja metsänhoitotöiden määrää.
Taloudesta kiinnostuneelle tämä vuosi tuleekin tarjoamaan paljon seuraamisen aihetta!
Jani Akkanen
Kehittäämispäällikkö
METO - Metsäalan asiantuntijat ry
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Jäsenjärjestöjen kuulumiset
Terkkuja Tampereelta!
TAMPIOn uusi hallitus aloitti kautensa tammikuussa ja meillä on koossa mukava porukka
eri vuosikursseilta, joka haluaa aktiivisesti järjestää mukavaa puuhaa jäsenille. Tänä vuonna
on jo ehditty järjestää kahdet poikkitieteelliset sitsit sekä tietysti talvikisat, joihin saatiin
hyvin porukkaa mukaan. Kevään aikana oli tarkoitus järjestää myös perinteiset pilkkikisat, jotka kuitenkin jouduttiin perumaan COVID-19 epidemian vuoksi. Myös odotettu
metsästäjäkoulutus jäsenillemme joudutaan nyt samasta syystä perumaan ja siirtämään
ensi syksyyn. Vaikka tapahtumia ei nyt pystytä tuottamaan, olemme suunnitelleet ensi syksylle paljon erilaisia tapahtumia mm.
”hienommat sitsit”, joihin olisi ajatuksena mahdollisuuksien
mukaan kutsua mukaan porukkaa myös muista metsäkouluista!
Tällä hetkellä opiskelijat painivat etäopiskelun mahdollisten haasteiden kanssa ja osa valmistautuu myös menemään harjoitteluun
kesäksi. Ensi syksyä varten taas on jo hyvät tuutorit valittuna vastaanottamaan uusia metsäläisiä ilolla vastaan. TAMPIO ry toivottaa kaikille hyvää kevättä ja kesää koronaviruksesta huolimatta!
Kuulumisia Lapista!
Rovaniemen Metsäpoikia on heilutelleen muutoksen tuulet. Aiemmin samaan opiskelijayhdistykseen kuuluneet agrologiopiskelijat perustivat oman yhdistyksensä Roimo ry:n.
Eron jälkeen olemmekin opetelleet elämään omaa, itsenäistä yhdistyselämää. Välit entiseen
kumppaniimme ovat edelleen lämpimät. Uuden toimistomme jaammekin agrologien ja
restonomien kanssa. Luit oikein -olemme hylänneet kellarikomerotoimiston ja muuttaneet
ykköskerrokseen!
Olemme juhlineet pikkujouluja ja haalarien kastajaisia. Kevään ohjelmistoon tuli pieniä muutoksia: kaikki on peruttu. Syksyllä lukuvuoden polkaisee kuitenkin kunnolla käyntiin Rovaniemen
kesäkisat 2020! Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa
ja odotamme innolla teitä kaikkia saapumaan paikalle. Sole poka ko tulla Laphiin niin pistethään
pilheet pysthyyn! Nähdään kesäkisoissa!
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Terveisiä Joensuusta!
Meillä Jimpon hallituksen toiminta alkoi syksyllä edellisen ja nykyisen hallituksen yhteisellä
kokoontumisella uusien perehdytyksen merkeissä. Hallituksemme on innolla ollut järjestämässä tapahtumia koko keväälle, mutta ensin peruuntui pipolätkä metsäylioppilaita vastaan
säiden vuoksi ja nyt Juhannusjuhlat ja Vapun suunnitelmat Koronan vuoksi. Syksylle on siis
luvassa paljon ohjelmaa! Taukotilassamme Konkelossa keitetään edellisvuosien tapaan useampi pannullinen kahvia päivässä, kun kahvinhimoisia löytyy kaikilta vuosikursseilta. Konkelo on kyllä erinomainen vuosikurssien välinen verkostoimispaikka!
Tänä keväänä olemme kehittäneet yhteistyötä myös työelämän kanssa ja siitä esimerkkinä on yhteistyöllä järjestettävä Itä-Suomen metsäpäivä -tapahtuma ensisyksynä.
Jimpolla on tänä vuonna myös 25. juhlavuosi ja sen
kunniaksi on suunnitteilla vuosijuhlat vuoden lopulle.
Niihin liittyen työryhmä on perustettu ja suunnittelut
aluillaan.
Nähdään metsäisten tapahtumien merkeissä!

Mikkelin tervehdys!
Mikkelin metsätalousinsinöörien vuosi lähti käyntiin varsin perinteiseen tapaan. Uusi
hallitus astui toimeen ja lähdimme suunnittelemaan toimintaa kaudelle 2020. Suunnitelmissa oli muun muassa haalarikasteen järjestämistä yhteistyössä Mikkelin restonomiopiskelijoiden kanssa, sekä myös muita poikkitieteellisiä koko koulun tapahtumia. Toteutuksessa oli myös liikuntatapahtumien järjestäminen jäsenistölle.
Meillä on Nilassa todella hieno hallitusporukka, joka on mukana hyvässä hengessä ja saa
aikaan. Harmi, että vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi niin Nila, kuin muutkin ainejärjestöt eivät pysty toteuttamaan visioitaan ainakaan tänä keväänä. Toivottavasti tilanne kuitenkin parantuisi pian ja toiminta voisi jatkua normaaliin tapaan.
Lopetetaan kuitenkin positiiviseen sävyyn. Ensimmäisen vuoden metsätalousinsinööriopiskelijat ehtivät kuitenkin järjestämään perinteiset pilkkikisat, joita Nila
oli tukemassa. Heikosta talvesta johtunut yleinen
heikko jäiden kantavuus ei onneksi toteutunut kisapäivänä, vaan saimme pidettyä oikein onnistuneet kisat. Suuret kiitokset kaikille järjestäjille ja osallistujille!
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Vuoden metsäopettaja
					

Teksti | Elisa Oinas-Panuma

Viime vuoden voittajaksi valikoitui ylivoimaisesti Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden opettaja
Jyry Eronen. Palkinnoksi Eroselle myönnettiin kunniakirja.

2019

E

ronen on 33-vuotias Kontionlahden
Lehmossa asuva opettaja Karelia-ammattikorkeakoulusta. Harrastusten osalta
Eronen menee kaverit edellä: ”Harrastan
kalastusta ja metsästystä silloin kun sää sopii ja kalakaverit joutavat mukaan, eli vähän
ns. sosiaaliset näkökulmat edellä mennään
siinä touhussa”. Opettamisen lisäksi aikaa
Erosella kuluu monenlaisissa luottamustoimissa sekä opettajaopintojen parissa. ” Hieman haasteellista tämä opiskelu työnohessa
kyllä välillä onkin, kuten hyvin tiedättekin”,
Eronen toteaa.
Eronen opettaa monipuolisesti metsänhoitoon liittyviä perusaineita, kuten kivennäismaiden metsätyyppejä, suo- ja turvekangastyyppejä, metsätuhoja, metsän kasvatusta
kivennäismailla ja suometsissä, sekä puunkorjuuta leimikkotason näkökulmasta ja
kasvifysiologian mikrotason perusteita.
Lisäksi opetettavana on palveluiden markkinointia ja myyntiä, metsäisen työntutkimuksen perusteita ja verkko-opetuksena
mm. perusasioita Suomen metsätaloudesta
ja metsäenergiapuolen puunkorjuuta. ”Ohjaan myös noin 10 opinnäytetyötä vuositasolla, jotka liittyvät usein etenkin puukauppaan, puunkorjuuseen tai johonkin
metsäasiakkaisiin liittyvään kokonaisuuteen.”, Eronen toteaa.
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Eronen valmistui silloisesta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2012.
Valmistumisen jälkeen työelämä imaisi Erosen metsäenergian puunhankinnan pariin,
mutta intoa opiskeluun vielä löytyi. Puunhankinnan työt vaihtuivatkin pian metsänhoitajan maisteriopintoihin suuntauksena
metsäteknologia ja sivuaineena kauppatieteet. Maisteriopintojen jälkeen alkoivat satunnaiset tuntiopettajan tehtävät yliopistolla, sekä väitöskirjan kirjoittaminen. Vuonna
2017 Kareliasta tuli soitto, olisiko Erosella
kiinnostusta pitää muutama kurssi Kareliaammattikorkeakoulussa. ”Sitten siinä kävi
niin, että töitä alkoi olla vähän enemmän
kuin pari kurssia ja väitöstutkimus jäi takaalalle. Parin opettajan eläköidyttyä viime
syksynä siirryin sitten vakituisen lehtorin
positioon Kareliaan”, Eronen kertoo
Opiskelijat kuvaavat Erosta todella motivoituneeksi ja helposti lähestyttäväksi opettajaksi. Parasta Erosen opetuksessa on palautteen perusteella selkeä, hyödyllistä tietoa,
taitoa ja käytäntöä painottava opetus, sekä
ajantasaiset opetusmateriaalit. Kurssien
Moodle-tiloista löytyy usein myös lisämateriaalia aiheista kiinnostuneille opiskelijoille,
joiden ansiosta omaa osaamistaan on hyvä
syventää.
Eronen itse ajatteleekin opettajuuden olevan myös asiakaspalvelua. Opetuksessaan
Eronen yrittääkin palvella mahdollisimman
hyvin opiskelijoiden tarpeita ja räätälöidä
kurssien sisällön mahdollisimman hyvin
tulevaa työelämää palvelevaksi. Erityisesti
Eronen kertoo haluavansa painottaa juuri
niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat keskeisiä
työuraa aloittelevan metsätalousinsinöörin
näkökulmasta: ” Painotettuja taitoja ovat
tietysti alan ajanmukainen perussubstanssi,
ryhmä- ja tiimityötaidot sekä kyky ajatella
luovasti ongelmanratkaisussa.”

Kysyttäessä metsäalan tulevaisuuden näkymistä Eronen totesi näkymien olevan
hyvät suhdanteiden heittelystä huolimatta:
”Puupohjaisille tuotteille on selkeä kysynnän tarve myös tulevaisuudessa. Uskon, että
maankäyttöön ja metsiin liittyvät hiilensidonta-, ympäristö- ja politiikkakysymykset
ovat kyllä ratkaistavissa kaikkia osapuolia
tyydyttävästi. Myös metsistä käytävä monipuolinen keskustelu on hyvä asia, koska
se osoittaa metsien kiinnostavan ihmisiä
monipuolisten käyttötarkoitusten takia niin
yhteiskunnan kuin maailmankin osalta.”
Opiskelijoille Eronen haluaa sanoa: ”Itselleen pitää olla armollinen, eikä kaikkea
voi eikä aina kannatakaan hoitaa syystä tai
toisesta 5/5 tasolla. Kyky priorisoida asioita tärkeysjärjestykseen ja sietää ns. omaa
hetkellistä huonoutta auttaa selviämään
opinnoissa ja työelämästä (ja muistakin
elämän osa-alueista) paremmin. Tämä on
erityisen tärkeä taito, koska tietoyhteiskunnassa muutospaine ja uudet asiat tulevat
eteen jatkuvasti alati kiihtyvällä vauhdilla.
Töitä kuitenkin pitää tehdä ahkerasti, niin
opiskeluiden, kuin työelämänkin näkökulmasta, se on selvä. Vastapainoksi kannattaa
pitää kivat asiat mielessä elämässä ja pohtia
myös muita, kuin suorittamiseen liittyviä
tavoitteita.”
”Arvostan Vuoden Metsäopettaja -tunnustusta todella paljon. Hyvä palaute osoittaa,
että hommat on sujuneet hyvin ja tästä on
hyvä jatkaa. Oikein isot kiitokset”, Eronen
toteaa lopuksi.
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Talvikisat
Tampereella
”Kakskyt viis ja nelkyt viis on juna mennyt viimeinen mut siitä viis. Raide viis jo
puoli viis on aamulla taas lähdössä viis.
” Paikalla olleiden alitajuntaan on epäilemättä painunut tämä mieletön remixversio Kirkan Hengaillaan-kappaleesta.

K

ello 12 lyö eikä oo muuten keskiyö. Joensuussa starttaa bussillinen innokkaita
matkaajia kohti Tampereen kisoja. Matkalla
saimme nautia sopivassa suhteessa Jimpon
ystävänpäiväjuomaa ja Jimpon hallituksen
järjestämästä maanmainiosta ohjelmasta.
Menomatka sujui ongelmitta, eikä nimenhuutojen ansiosta unohtunut yksikään
kyytiläinen matkalle. Mikkelistä koukattiin
kyytiin Nilan kisaedustus ja matka jatkui.

Teksti | Elisa Oinas-Panuma
Kuvat | MEOL ry

Kisapaikalle oli eksynyt kisailijoita Evolta,
Rovaniemeltä, Mikkelistä, Joensuusta ja
tottakai Tampereelta, joten hiljaista ei ollut.
Iltaohjelmana Tampion väki oli järjestänyt
hassunhauskaa kisailua sekä ystävänpäivätanssit. Myös Beerbong-pöytä oli ahkerassa käytössä.
Lauantaiaamu valkeni hieman sateisissa
merkeissä -ja vaikka taitoilut puuttuivat,
pääsivät halukkaat saunomaan. Myös koulujen väliset kisailut otettiin sitäkin enemmän tosissaan. Mölkkykilpailun mestaruus
meni täpärästi Joensuulle, tukinheiton
miestensarjan voitto meni Joensuulaiselle
Lauri Liikoselle, naisten sarjan vei Evon Iiris
Latvala. Kisat järjestänyt Tampio voitti köy-
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denvedon reilusti ja jalkapallon voitto meni
ylivoimaisesti Joensuulle.
Lauantaina ohjelmassa oli myös MEOLMetsäalan Opiskelijat ry:n kevätkokous,
jossa päätettiin mm. jäsenjärjestöjen maksaman jäsenmaksun hinnan laskemisesta 3€/
jäsenjärjestön jäsen.

sujui huonosta säästä huolimatta rattoisasti.
MEOLin kesäkisat järjestetään ensi syksynä
Rovaniemellä ja sinne kannattaa ehdottomasti kulkeutua oikein sankoin joukoin!
Lukeehan vuoden 2013 kisaesitteessäkin
”Sole poka mikhään ko hurauttaa tänne ja
pistää pilheet pystyyn”

Unohtumattomien talvikisojen jatkot pidettiin Heidi’s Bier bar’ssa Tampereen keskustassa, jossa kisaporukka erityisesti Joensuun
Kitteen saha -karaokepojjaat intoutuivat
tulkitsemaan useampaakin suomalaista hittibiisiä.
Kisat sisälsivät paljon rentoa yhdessäoloa,
musiikkia ja uusia ystäviä, sekä hyvää ruokaa! Hieman tavallista lyhyemmän yöunet
eivät haitanneet menoa ja paluumatkakin

10
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Ainejärjestökoulutus
M

eton järjestämä ainejärjestökoulutus
järjestettiin Helsingissä 12.-13.3.
Paikalla olivat MEOLin hallitus, sekä ainejärjestöjen edustajat Evolta, Rovaniemeltä,
Mikkelistä, Tampereelta ja Joensuusta.
Torstai alkoi aamukahvilla ja yleisellä kuulumisten vaihtamisella. Kun kuulumiset oli
vaihdettu päästiin asiaan: Omien opiskelijayhdistysten tapahtumien ja jäsenetujen
kartoitus ja vertailu pienissä ryhmissä. Hallituksen jäsenet saivat varmasti paljon visioita kehittää toimintaansa ja järjestää tulevia
tapahtumia.

Teksti | Elisa Oinas-Panuma

Perjantai aamupäivän vietimme vuorovaikutustaitojen kehittämisen parissa Aktiiviinstituutin tiloissa Katja Joutsijoen kouluttamana.
Kaiken kaikkiaan koulutus antoi todella
hyviä eväitä kehittää yhdistystoimintaa sekä
omaa toimintaa opiskelijayhdistyksen hallituksen jäsenenä. Kiitos vielä METO - Metsäalan Asiantuntijat, STTK sekä Aktiiviinstituutti kattavasta ohjelmasta sekä hyvistä
eväistä toiminnan kehittämiseen!

Syönnin jälkeen pääsimme kouluttautumaan STTK:n tiloihin teemalla: Millainen
on hyvä opiskelijayhdistys? Kartoitimme
pienryhmissä hyviä toimintatapoja ja miten
hallitus voisi niitä noudattaa.
Iltaohjelman aikana verkostoiduimme Helsingin Metsäylioppilaiden kanssa ja kävimme keskustelua menossa olleista TES-neuvotteluista.
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Käpis V - siirtyy, vaan ei poistu

A

rvon lukija! Tarkoituksena ei ole jälleen
kerran kertoa mikä Käpis on. Olemme
kaikki ainakin jotakuinkin tietoisia mitä
Käpiksellä tehdään ja miksi se järjestetään.
Mutta mitä kaikkea tällaisen risteilyn järjestämiseen vaaditaan. Ja miksi sitä ei sitten
järjestetä?
Käpyristeilyn valmistelu aloitettiin kesällä
2019, jolloin 12 innokasta työryhmäläistä
aloitti ideoinnin risteilyä varten. Voisi ajatella, että risteilyn järjestäminen olisi helppoa
hommaa: riittää kun saa porukan ostamaan
liput ajallaan ja kaikki terminaaliin puolta
tuntia ennen lähtöä. Käpyristeily ei kuitenkaan ole pelkkä perinteinen opiskelijaristeily. Se tuo yhteen työelämän edustajat ja
opiskelijat, jotta metsäalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset pääsevät verkostoitumaan
Itämeren aalloilla, ilman että toimiston tai
koulun ympäristö tarpeettomasti vaikuttaa.
Koko työryhmän työskennellessä yhteisen
päämäärän eteen, saatiin risteilyn lipunmyynti auki syksyllä ja risteilyn paikat täyttyivät odotetusti. Yhteistyökumppaneitakin
karttui syksyn mittaan hyvin
Kaikki alkoi olla valmista helmikuun puolella: seminaari oli suunniteltu ja aikataulutettu ja vieraatkin kutsuttu. Koko ohjelma
oli valmiina ja risteilyn kyydityksiä ympäri
Suomen suunniteltu. Sitten ovelle koputettiin.
Elettiin maaliskuun puoliväliä. Oven takana oli herra Korona. Koitettiin mielistellä
ja kertoa, että jos et meidän risteilyymme
vaikuttaisi. Mutta ei, pakko oli nöyrtyä
vahvemman edessä. Yleinen turvallisuus,

hallituksen linjaukset kokoontumisten
kieltämisestä sekä laivaliikenteen pysähtyminen vaikuttivat päätökseen: risteilyä ei
olisi mahdollista järjestää 16.–18.4.2020.
Työryhmän kesken kokoustettiin ja päätettiin siirtää risteilyä. Keskustelu Tallinkin
edustajan kanssa sujui molemminpuolisen
ymmärryksen vallitessa ja sovittiin siirrosta
ensi syksylle.
Risteilyn siirtyminen syksyyn oli varmasti
monelle pettymys, olihan tämä kuitenkin
kevään odotetuin kohokohta. Mielestämme
on kuitenkin etu, että risteilyä saatiin siirrettyä, kuin että koko homma olisi peruutettu.
Ajankohtana syksy palvelee sekä opiskelijoita että työelämää paremmin esimerkiksi
harjoitteluiden saralla. Haut harjoitteluihin
aukeavat samoihin aikoihin risteilyn kanssa.
Käpiksellä on siis entistä paremmat mahdollisuudet luoda kontaktit opinnäytetöitä
ja harjoittelupaikkoja varten.
Työryhmämme on pahoillaan siitä, että tapahtuma oli pakko siirtää lokakuulle, mutta
emme voineet muuta. Uusi ajankohta on
29–31.10.2020 ja siitä tulee eeppisempi
kuin koskaan. Työryhmän puolesta aiomme
tästä pitää huolen!
Vielä kerran, olemme pahoillamme risteilyn
siirrosta, mutta toivottavasti näemme syksyllä risteilyllä isolla porukalla opiskelijoiden ja työelämän edustajien voimin!
Terveisin,
Käpyristeilyn työryhmästä
Joonas ja Riku
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Nimi, ikä, missä opiskelet
Pestisi MEOLissa
Mitä teet vapaa-ajalla?
Motto
Suosikki puulajisi ja miksi

2020

Tuomas Kuittinen 22, Karelian asukki.
Puheenjohtaja
Kitara kädessä, lumilauta jalassa tai jotain siltä väliltä.
Liian outo elääkseen, liian harvinainen
kuollakseen.
Koivu - kotoisa ja monikäyttöinen. Laji
käyttötarpeen mukaan.

Saara Hannula, 22, Lapin AMK
Varapuheenjohtaja
Vapaa-aikani kuluu koirien kanssa joko
suksilla, laudalla tai kurapyörien parissa, unohtamatta epätoivoista yritystä
perustaa keittiöni pöydälle hyötytarhaa, josta ammentaa maailman parhaita lounaita
Nooo, eiköhän me tästäkin selvitä
Keloutunut mänty. Kauniisti keloutuneet hongat vievät minut aina mielikuvissa rentoutumaan ja nauttimaan
Lapin erämaiden luonnon rauhasta ja
kotoisasta tunnelmasta
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Elisa Oinas-Panuma, 22 Karelia-amk
Pääsihteeri ja Konkelon päätoimittaja
Parasta puuhaa on touhuta ystävien
kanssa, seikkailla, neuloa, leipoa tai soittaa viulua
Lopulta työ tekijänsä palkitsee
Koivu, koska siitä saan saunaan vastan, ja
tuohta tuohitöihin.

Vilma Tiainen, 23-vuotias,KaakkoisSuomen ammattikorkeakoulu
Rahastonhoitaja ja metsäurheiluvastaava
Geokätköily ja Netflix
Life is short, wear your party pants
Koivu koska siitä voi tehdä ihania korvakoruja.

Eveliina Katajisto, 20 vuotta ja opiskelen
Tampereen ammattikorkeakoulussa.
Viestintä- ja tuotevastaava.
Vapaa-ajalla parasta on liikkua eri tavoilla, kokata/leipoa, käydä metsässä ja olla
ystävien kanssa!
Unelmointi on paras tapa luoda tulevaisuutta.
Mänty, koska leveälatvaiset vanhat petäjät ovat näyttäviä.
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Laura Isokääntä, 24, Rovaniemi
Työelämä vastaava ja Meol Oy:n pyörittäminen
Hepoillani tykkään ratsastaa ja töissä
käydä
Tämän talon töissä ei välttämättä tarvitse olla hullu, mutta siitä on apua
Kuusi! Se ei voi olla huono kun mun
hepatkin tykkää siitä

Sophie Heikkinen, 27, Xamk
Kansainvälisyysvastaava
Kun en ole sosialisoimassa, löytää minut urheilemasta, tallilta rapsuttelemasta hevosia tai kotoa uppoutuneena
johonkin tv-sarjaan tai dekkariin. Sydäntä lämmittää myös hyvät ruuat ja
viinit.
Elämästä pitää nauttia ja tehä miten
itestään parhaimmalle tuntuu.
Vaahtera on suosikkini, se on kaunein
puu syysväreissään.
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