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Puheenjohtajan terveiset
Hellurei kaikki metsäopiskelijat! Alkaa 

taas yksi (järjestö)vuosi olla paketissa. 
Ensimmäiseksi kiitos nykyiselle hallituksel-
le opettavaisesta vuodesta puheenjohtajan 
nuijan varressa. On hurjaa, kuinka nope-
asti kaksi vuotta MEOLin hallituksessa on 
hurahtanut -erityisesti kuluva vuosi. Pääl-
limmäisenä fiiliksenä on haikeus taka-alalle 
siirtymisestä, mutta onneksi MEOL ei jää 
tyhjänpäälle, kun uusia innokkaita tekijöitä 
on hallitus täynnä. Hurjasti tsemppiä seu-
raavalle hallitukselle ja Eliakselle puheen-
johtajana! Mikäli juuri sinulla arvoisa lukija 
on hyviä kehitysideoita MEOLin toimin-
taan liittyen, ottaa MEOLin hallitus niitä 
varmasti innolla vastaan myös jatkossa. Jä-
seniä vartenhan tätä toimintaa tehdään! 

Vuosi oli, noh sanalla sanoen edelleen ko-
ronan varjossa elämistä. Ehdottomasti yli-
voimaisin onnistumisen tunne tapahtumien 
osalta oli MEOLin vuosijuhlat ja seminaari, 
jotka onnistuivat erinomaisesti! Iso kiitos 
järjestäjätiimille, yhteistyökumppaneille ja 
paikalle tulleille juhlijoille! Sen sijaan kiso-
ja emme valitettavasti saaneet tänä vuonna 
järjestettyä ollenkaan. Seuraavalla hallituk-
sella on siis helppo parantaa kisasaldoa. 
Talvikisojen järjestämisen osalta käykin jo 
hyvä pöhinä ja potentiaalisen paikan etsintä 
on käynnissä. Kannattaa siis seurata infoja 
kisoista ja muista tapahtumista MEOLin 
someissa. 

Metsäalasta käytävä keskustelu käy kuuma-
na, ja näin metsäalan opiskelijoina meillä 
on loistava paikka seurata eturivistä kes-
kustelua niin taksonomiasta, kuin metsän 
hakkuistakin. Keskustelun seuraamiseen ja 
myös keskusteluun osallistumiseen kannus-
tan jokaista, koska meillä opiskelijoilla on 
todella paljon piilevää osaamista! Itseensä 

luottaminen ja oman osaamisen kehittämi-
nen kannattaa metsäpolitiikankin saralla! 

Osaaminen kannattaa valjastaa myös har-
joittelupaikkojen hakemiseen. Ennen kuin 
stressi hakemisesta taas alkaa, on hyvä laittaa 
se CV kuntoon ja päivittää hakemuskirjeet. 
Lisäksi kannattaa muistaa, että hyville työn-
tekijöille on aina tarvetta ja harkkapaikkaa 
kannattaa mahdollisuuksien mukaan katsel-
la myös muualta, kuin siitä kotinurkilta ja 
perinteisistä harjoittelupaikoista. 

Minä siirryn vuoden vaihteessa näpyttele-
mään opinnäytetyön kasaan, jotta valmis-
tuminen keväällä ei jäisi vain haaveeksi. 
Tsemppiä kaikille teille lukijoille niin opis-
keluihin, harjoittelupaikkahakuun, kuin 
yleiseen jaksamiseenkin! Toivottavasti tör-
mäillään vielä keväällä tapahtumissa ja vii-
meistään työelämässä! 

Elisa Oinas-Panuma 
Puheenjohtaja
MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry
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MEOL – Metsäalan opiskelijat ry:n 40-vuotisvuosijuhlat

Vuosijuhlia vietettiin 18.11. Helsingissä 
Bottan Juhlasalissa. Vuosijuhlat olivat 

MEOLin historian ensimmäiset. Tilai-
suuden ollessa arvokas pukukoodina oli 
musta puku tai iltapuku. Tilaisuuteen oli 
saapunut vieraita Joensuusta, Mikkelistä, 
Tampereelta sekä Evolta. Tilaisuuteen oli 
myös kutsuttu kutsuvieraita mm. Joensuun 
metsäylioppilaat ry:stä. Vuosijuhlille saa-
vuttaessa oli tarjolla alkumaljat. Tilaisuu-

dessa pidettiin puheita ja nautittiin hyvän 
seuran lisäksi kolmen ruokalajin illallisesta. 
Virallisen osuuden ja juhlasalin uudel-
leenjärjestelyn jälkeen juhlavieraat saivat 
nauttia DJ Vesku Y:n musiikista.

Perjantaina 19.11 järjestettiin METO 
/ MEOL-opiskelijaseminaari. Seminaa-
rissa oli puhujia Metsämiesten säätiöstä, 
Metsäsäätiöstä, Metsä Groupista ja L&T 
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MEOL – Metsäalan opiskelijat ry:n 40-vuotisvuosijuhlat

Biowatilta. Tilaisuudessa esiteltiin yrityksi-
en toimintaa sekä annettiin neuvoja siitä, 
miten työnhakija olla mahdollisimman 
houkutteleva työnantajan näkökulmasta. 
Lisäksi työmarkkinatorille oli varattu oma 
osuutensa, jossa sai vapaasti keskustella 
paikalla olevien organisaatioiden edustajien 
kanssa.

Teksti | Anton Itkonen    Kuva | Jani Akkanen
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Moni nuori pohtii entistä enemmän omaa 
tulevaisuuttaan ja pärjäämistään työelämäs-
sä, eikä syyttä.  

Pelkästään luonnonvara-alaa ja metsienkäyt-
töä kohtaan on lyöty vuoden aikana entistä 
enemmän painetta, eikä tuska näytä lähiai-
koina hellittävän. Etenkin somessa läikkyy ja 
peli kovenee sanojen mukana.  

Keskustelukulttuuri onkin muuttumassa är-
syyntymisen, oman mielen pahoittamisen ja 
triggeröivien sanojen ympärillä tanssimiseksi 
sen sijaan, että tosissaan haettaisiin ongelmiin 
rakentavia ratkaisuja. Toki samaan hengenve-
toon on todettava, että keskustelunaiheita on 

vuoden aikana ollut metsäsektorilla tavallista 
runsaammin.  

Tunteiden vuoristorataa 

UPM sulki vuonna 2020 yhden tehtais-
taan Jämsänkoskella ja Stora Enso seurasi 
alkuvuodesta 2021 perässä Veitsiluodossa. 
Loppuvuoden toistaiseksi raskain uutinen 
oli Otson konkurssi. Positiivisista avauksis-
ta mainittakoon Metsä Groupin ilmoitus 
rakentaa biotuotetehdas Kemiin. Tulevasta 
työehtosopimusten neuvottelukierroksesta 
on tulossa vähintäänkin mielenkiintoinen.  

Alkuvuodesta väännettiin myös PEFC-serti-
fioinnin kriteereistä, kun valtion omistamat 
ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus 
Syke kieltäytyivät allekirjoittamasta yhdessä 
suunniteltua kriteeristöä ja veivät asian sosi-
aalisen median tuomioistuimeen.  

Toisaalla EU:ssa puuhattiin metsästrategiaa, 
jota ministeri Leppä kuvasi kesällä ”pelättyä 

Ei niin huonoa, 
ettei jotain hyvääkin
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paremmaksi”. Toki täysin ongelmaton se ei hä-
nen mielestään edelleenkään ollut. 

Tulevaisuus ei ole uhka osaajille 

Tässä uutisten ja kannanottojen ristiaallokossa 
onkin syytä palauttaa mieleen tosiasiat: metsä 
kasvaa tulevaisuudessakin ja yksityiset ihmiset 
omistavat edelleen suurimman osan Suomen 
metsistä. Omaisuuden suoja on kirjattu perus-
tuslakiimme ja omistajat haluavat usein sijoi-
tuksilleen edelleen myös rahallista tuottoa.  

Näiden asioiden pohjalta lienee melko turval-
lista todeta, että metsäasiantuntijoilla ja -am-
mattilaisilla riittää töitä jatkossakin. Toki työn 
muodot saattavat muuttua nopeastikin, joten 
ei kannata tuudittautua siihen, ettei koulun jäl-
keen tarvitsisi hetkeen opiskella uutta. 

Yhdistystoimintaa ja aihetta juhlaan 

Viime viikolla vietettiin MEOLin vuoijuhlia 
Helsingissä. Kiitos MEOLille hienoista 40-vuo-

tisjuhlista ja kiitos myös kaikille paikallaolleille!
 
Metsäalan opiskelijajärjestöt ovat syksyn aikana 
pitäneet kokouksia, joissa on valittu uudet halli-
tuksen jäsenet vuodelle 2022. Onnittelut kaikil-
le MEOLin sekä ainejärjestöjen hallituksiin va-
lituille ja kiitos nykyisille toimijoille menneestä 
vuodesta 2021. 

Haku ensi kesän harjoittelupaikkoihin on pik-
kuhiljaa alkamassa ja osittain jo alkanutkin. 
Vuosittain tehtävä Harjoittelupalkkauskysely 
antaa jäsenillemme suuntaa ja vinkkejä mm. 
harjoittelujen palkkauksen suhteen. Tuloksia 
julkistetaan marras-joulukuussa, joten kannat-
taa pysyä kuulolla.  

Tsemppiä opintoihin ja reippaasti talvea kohti. 
Toivottavasti nähdään viimeistään talvikisoissa! 

Jani Akkanen
Kehittämispäällikkö
METO - Metsäalan Asiantuntijat ry

konkelo211.indd   7konkelo211.indd   7 8.12.2021   14.40.468.12.2021   14.40.46



8

Jäsenjärjestöjen kuulumiset
Terveiset Mikkelistä!
 
Meillä Nilassa syksy on ollut tehokas, vaik-
ka alkusyksyllä koronatilanne toi omat 
haasteensa. Pääsimme kuitenkin järjestä-
mään ensimmäisen tapahtuman, Amazing 
Race Forestryn, syyskuun puolivälissä. Ta-
pahtuma toteutettiin onnistuneesti ulkota-
pahtumana. 
Lokakuussa meillä oli toista kertaa Nilan 
syysreissu, jolle lähti tällä kertaa 20 opis-
kelijaa viikoksi Tahkolle mökkeilemään. 
Nauruntäyteisellä reissulla ohjelmaan kuu-
lui mm. paintball-pelit, mökkiolympialaiset 
ja Nilan keilausilta. Perinteinen Hautosen 
ympärijuoksu pidettiin myös tavalliseen 
tapaan lokakuussa sateisissa, mutta iloisissa 
tunnelmissa.
Nilasta oli myös oma edustuksensa 
MEOLin 40. vuosijuhlassa Helsingissä. 
Kiitos upeista juhlista!
Nyt odotamme innolla Mikkelin metsäta-
lousinsinöörien pikkujouluja, joita pääsem-
me viettämään välivuoden jälkeen. Tänä 
vuonna vetovastuu on jaettu sekä toisen että 
kolmannen vuoden opiskelijoiden kesken. 
Pikkujoulut ovat meillä syksyn kohokohta, 
joita odottavat sekä oppilaat että opettajat 
yhtälailla.
Olemme hoitaneet ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille oppikirjat ja haalaritilaukset 
kuten aina ennenkin, sekä auttaneet mui-
den järjestöjen tapahtumien järjestelyissä.

Olemme saaneet paljon apu-
käsiä tapahtumien järjes-

tämiseen hallituksen 
ulkopuolisilta opiskeli-
joilta. Meillä on ollut 
ihan mahtava meinin-
ki koko syksyn ja on ol-

lut ilo tehdä näin aktiivi-

sen porukan kanssa hommia. Ensi vuonna 
pyrimme jatkamaan samaan malliin. 

Terkkuja Rovaniemeltä! 

Rovaniemen Metsäpoikien syksy on men-
nyt hyvin. Pikkuhiljaa olemme palaamassa 
normaaliin niin tapahtumien kuin lähi-
opetuksenkin suhteen. Iloksemme olemme 
huomanneet, että neljännen vuoden opis-
kelijoista monet ovat jo siirtyneet työelä-
mään! Syksyn aikana olemme osallistuneet 
muun muassa perinteisille rastikierroksille, 
järjestäneet saunailtoja ja haalarimerkkien 
ompelua. Syksyn kohokohta eli perinteiset 
pikkujoulut saadaan järjestettyä ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoiden voimin. Innolla 
odotamme jo vuotta 2022 ja kaikkia uusia 
mahdollisuuksia, joita tulevaisuus meille 
suo! Toivottavasti ensi vuonna tavataan taas. 

Menneen syksyn terveiset Pohjois-Karja-
lasta

Paahtavilta kesälaitumilta palaavat opiskeli-
jat pääsivät heti syksyn alettua nauttimaan 
lähiopetuksesta, joka on näkynyt piristynee-
nä aktiivisuutena ja entistä positiivisempana 
suhtautumisena sitä melkein jo unohtunut-
ta ”oikeaa opetusta” kohtaan. Tietenkin 
edeltäneet rajoitukset ovat tuoneet jotain 
hyvääkin, kuten mahdollisuuden halutes-
saan seurata luentoja myös kotoa käsin, 
mikäli se itsestä tuntuu paremmalta. Meillä 
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kaikilla on oma tapam-
me oppia ja joillekin 
sopii paremmin toinen 
vaihtoehto ja joillekin 

toinen. Vapaus valita tuo 
kuitenkin mukanaan myös 

vastuun. Jokaisen opiskelijan 
on omalla kohdallaan tehtävä se ajatustyö, 
mikä on itselle se paras tapa oppia ja mikä 
lopulta johtaa siihen toivottuun lopputu-
lokseen eli oppimiseen ja opintojen etene-
miseen. 

Onneksi syksy antoi mahdollisuuden to-
teuttaa tapahtumia ja aktivoida ihmisiä. 
Piristynyt aktiivisuus näkyi ilahduttavasti 
myös Jimpon syyskokouksessa tulevan hal-
lituksen valinnassa. Saavutimme ainejär-
jestönä tavoitteemme eli mahdollisimman 
monipuolisen porukan, jossa on edustettu-
na tasaisesti useita vuosikursseja. Tällaisella 
kokoonpanolla voidaan pitää huoli siitä, 
että vuosikursseilla on oma äänensä ainejär-
jestössä. Nyt kun uuden hallituksen uudet 
tekijät on valittu ja rajoituksetkin näyttävät 
ainakin toistaiseksi hellittävän tässä Suo-
men kolkassa niin voimme ainejärjestönä 
kaivaa rajoitusajan naftaliinista ne parhaat 
toteuttamatta jääneet ideat ja toteuttaa ne 
jäsenistön hyväksi. Pääsipä tässä käymään 
niinkin, että rajoitusajan etätapahtumak-
si suunniteltu Propillkki-kilpailu tulee 
saamaan yleisön pyynnöstä jatkoa. Tämä 
todistaa ainakin sen, ettei etätapahtuma 
välttämättä ole live-tapahtumaa huonompi 
ja etätapahtumissa on potentiaalia myös ra-
joitusten ulkopuolella. 

TAMPIO ry terveiset

Tampiolla on lähtenyt syksy rullaamaan 
hyvin alusta alkaen. Toki pandemiatilanne 
on hankaloittanut edelleen asioita, mutta 
muutama saunailta on saatu pidettyä ja jou-

lukuussa päästään juhlimaan 
metsän perinteisiä pikkujou-
luja toisen vuosikurssin jär-
jestämänä. Syyskokouskin on 
jo pidetty ja uusi hallitus sekä 
mahtava puheenjohtaja valit-
tu luotsaamaan Tampiota tulevaisuudessa. 
Uudella hallituksella on jo ideoita tuleviin 
tapahtumiin, joten aktiivinen toiminta jat-
kuu.

Tampion hallituksen porukkaa oli edusta-
massa 18.11. MEOLin 40 v. vuosijuhlilla 
ja koko hallitukselta vielä MEOLille onnit-
telut tätäkin kautta! Vuosijuhlaan oli kiva 
päästä juhlimaan ja tapaamaan tuttuja ja 
tekemään uusia tuttavuuksia. Erittäin haus-
kaa oli kaikilla! 

Seuraavaksi Tampion porukka odottelee jo 
kovasti talvikisoja, joten toivotaan että ne 
pystyttäisiin järjestämään ja päästäisiin yh-
dessä pitämään hauskaa taas! 

TAMPIO toivottaa hyvää joulun odotusta 
kaikille!

Tervehdys Evolta!

Evolla on syksy mennyt oikein hyvin. Yk-
köset aloittivat opiskelun Evolla elokuun 
lopulla. Olemme voineet opiskella kampuk-
sellamme lähes normaaliin tapaan. METO/
MEOL info ja Evon Metsäpoikien esittely 
on pidetty ykkösille elo-syyskuun vaihteessa 
Evon Metsäpojat järjestivät lokakuun lo-
pulla perinteisen maakuntakierroksen 
vuoden tauon jälkeen ja se oli menestys. 
Saimme bussin täyteen ja hyvää palautetta 
tapahtumasta. Olemme kerenneet tämän 
lisäksi juhlia ykkösien kastajaisia sekä käydä 
HAMKOn järjestämässä Alkupamauksen 
ryömingissä.
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 Vihdoin vaihtoon!
Olen Aino Partanen ja olen kolmannen 
vuoden metsätalousinsinööriopiskelija Jo-
ensuusta. Halusin lähteä vaihtoon, koska 
olen opiskellut Venäjää sekä lukiossa, että 
ammattikorkeassa ja on ollut itselleni selvää, 
että haluan jossain vaiheessa vaihtoon. Läh-
den vaihtoon Venäjän Pietariin valtiolliseen 
metsäteknilliseen yliopistoon. Vaihto kestää 
helmikuusta huhtikuun loppuun. Kurssitar-
jonnassa on pitkälti samoja kursseja, mutta 
yliopistollisessa maailmassa kurssitarjontaa 
pystyy laajentamaan oman suuntautumisen 
mukaan esim. metsäekonomiaan. Odotan 
vaihdolta eniten sitä, että pystyn syven-
tämään sekä venäjän että englannin kieli-
taitojani. Lisäksi haluaisin matkustella ja 
verkostoitua muiden vaihto-opiskelijoiden 
kanssa. Asun vaihtoni ajan luultavimmin 
soluasunnossa. Eniten reissussa jännittää se, 
että lähden sinne yksin sekä myös mahdolli-
set yllättävät tilanteet.

Olen Jere Juurinen ja olen kolmannen 
vuoden metsätalousinsinööriopiskelija 
Joensuusta. Harrastuksiini kuuluu jalka-
pallon pelaaminen. Vaihtoon lähteminen 
on aina ollut unelmana ja tässä vaiheessa 
opintoja opiskelijavaihto tuntui luonteval-
ta vaihtoehdolta. Lähden vaihtoon Tshekin 
toiseksi suurimpaan kaupunkiin Brnoon 
helmikuun alussa. Mukaani lähtee luokka-
lainen Arsi Juntunen, jonka kanssa suun-
nittelimme vaihtoon lähtöä, kun siihen tuli 
mahdollisuus. Kurssitarjonta on erilainen, 
mutta mielenkiintoinen Karelian kursseihin 
verrattuna. Odotan vaihdolta eniten koke-
musta siitä, miten muissa maissa opiskel-
laan ja harjoitetaan metsätaloutta. Lisäksi 
paikallinen kulttuuri kiinnostaa minua. 

konkelo211.indd   10konkelo211.indd   10 8.12.2021   14.40.478.12.2021   14.40.47



11

Olen Arsi Juntunen olen kolmannen 
vuoden metsätalousinsinööriopiskelija Jo-
ensuusta. Halusin lähteä vaihtoon, koska 
ulkomailla opiskelu ja matkustelu on aina 
kiinnostanut. On myös mielenkiintoista 
nähdä, minkälainen opiskelijakulttuuri on 
muissa maissa. Englannin kielen taidon pa-
rantaminen on myös yksi syy, miksi haluan 
lähteä vaihtoon. Lähden Tshekin toiseksi 
suurimpaan kaupunkiin Brnoon helmi-
kuun alussa. Vaihdon on tarkoitus kestää 
toukokuun loppuun saakka. Tuleva tuki-
kohtani on Mendelin yliopisto. Kurssitar-
jonta on kohtuullisen laaja sekä yliopistolla 
on myös kansainvälistä opetusta. Vaihdolta 
odotan eniten sitä, että saan tutustua uusiin 
ihmisiin sekä oppia tuntemaan paikallinen 
kulttuuri. Tämän lisäksi opiskelijatapahtu-
mat tietenkin kiinnostavat. Asun vaihto-
jakson ajan soluasunnossa toisen täkäläisen 
opiskelijan kanssa. Vaihtoon lähdössä jän-
nittää eniten maailman tilanne pandemian 
suhteen. Jos rajoitustoimet kiristyvät voi 
vaihto pahimmillaan peruuntua. 

VUODEN 

METSÄOPETTAJA 

2021

Vuoden metsäopettajaksi on tänä vuonna valittu 
Heikki Manninen Kaakkois-suomen ammatti-
korkeakoulusta. Palkinnoksi Manniselle myön-
nettiin kunniakirja. Manninen sai järjestetyssä 
kyselyssä ylistystä mm. opetusmetodeistaan sekä 
opetuksen laadusta. Onnittelut valinnasta!
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