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Metsäalaan on viimeisten vuo-
sien aikana investoitu paljon, ja 
alalla tuntuukin olevan hyvät 
näkymät. Kuitenkin koulutuk-

seen kohdistuvat leikkaukset ja uudistukset 
aiheuttavat päänvaivaa sekä opiskelijoille että 
metsätieteiden laitoksen henkilökunnalle. 
Helsingin yliopiston uudet linjaukset koulutus-
ohjelmien vähentämisestä ja muihin ohjelmiin 
yhdistämisestä voivat pahimmillaan uhata koko 
akateemisen metsäkoulutuksen erillisyyttä 
muista ympäristöalan koulutuksista. 

Vaikka tulevaisuus on epävarma ja avoin, 
metsäylioppilaat jatkavat elämäänsä totuttuun 
malliin. Elokuun viimeisellä viikolla saapuivat 
uudet 108. kurssin fuksit. Vanhemmat opis-
kelijat ovat jo tarttuneet toimeen ja käärineet 
hihansa esitelläkseen kaikki metsäylioppilaiden 
tavat uusille kasvoille. Kunniajäsenemme Peitsa 
Mikola valoitti 100-vuotissyntymäpäivänsä 
kunniaksi perinteitä myös meille vanhemmille 
opiskelijoille.

Kuluneen vuoden aikana metsäläiset ovat jat-
kaneet hyvin kansainvälistä linjaansa. Olimme 
seuraamassa YK:n metsäfoorumin kokousta 
New Yorkissa, kesätöissä FAOn päämajassa 
Roomassa, tutustumassa Euroopan metsäpo-
litiikkaan Brysselissä, tekemässä mittauksia 
Kiinassa sekä ekskuilemassa Skotlannin hie-
noissa maisemissa. Myös kansainväliset 
vieraamme kertoivat, miksi he halusivat tulla 
tänne korpien keskelle opiskelemaan.

Ulkomaan seikkailujen lisäksi nautimme 
Viikissä yhteisistä juhlista, palloiluvuoroista 
ja kaikesta muusta hauskasta. Jos jotain tässä 
seurassa on oppinut niin ainakin sen, että kai-
kista tahallisista ja tahattomistakin virheistä ja 
kommelluksista selvitään avoimella mielellä ja 

hyvällä porukalla. Esimerkkinä siitä tämän leh-
den teko, josta en olisi selvinnyt ilman mainiota 
toimituskuntaani.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille tasapuolisesti!

Laura Nikinmaa
Päätoimittaja 

PÄÄKIRJOITUS

metsalehti.fi

Metsälehti on taustoittava, ammattitaitoisesti toimi tettu 
tieto lähde kaikkeen metsääsi liittyvään päätök sentekoon. 
Me teemme työtä sinun ja metsäsi parhaaksi. Suomalainen 
metsä on ainoa asia, johon me keskitymme.
 Metsälehti on auttanut suomalaisia metsänomistajia 
puolu eettomasti jo vuodesta 1933. Toimialansa arvostettu 
tekijä on aina vain ja ainoastaan metsäsi puolella. Mikään 
muu metsä media Suomessa ei voi sanoa samaa.
 Metsälehden jokainen numero todis taa tarpeellisuu
tensa hyödyllisellä tiedolla. Tilausmaksun saa helposti 
takaisin jo yhden ainoan numeron vinkeillä ja neuvoilla. 
Ei ihme, että Metsälehdellä on tapana periytyä metsän 
mukana sukupolvelta toiselle.
 Metsälehti. Aina ajankohtaista asiaa  suomalaisesta 
metsästä – suomalaiselle metsänomistajalle ja metsä
ammattilaiselle. www.metsalehti.fi

Koska

KUVA

Kuva Mika Turunen
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PEITSA MIKOLA - MONIPUOLINEN METSÄMIES
Metsäylioppilaat ry:n kunniajäsen täytti 100 vuotta

PUUTA PUKKAAMASSA – METSÄYLIOPPILAAT TUTUSTUMASSA 
METSÄALAN EDUNVALVONTAAN BRYSSELISSÄ
Metsäpoliittisen vaikuttamisen ytimessä: vierailukohteina Euroopan Metsätalo, 
Euroopan parlamentti ja Suomen pysyvä EU-edustusto

METSÄYLIOPPILAAT YK:N METSÄFOORUMISSA (UFF11)
Tulevaisuuden metsäpolitiikkaa suunnittelemassa

SUOMEA KIERTÄVÄLLÄ RADALLA – FAON 
METSÄLÄISET HAASTATTELUSSA
Millaista on toimia metsänhoitajana kansainvälisissä tehtävissä

METSÄYLIOPPILAAT KESÄTÖISSÄ
Kiehtovia työtehtäviä UNECElla, UPM Metsällä ja Metsähallituksessa

MUUTOSTA MUUTOKSEN PERÄÄN
Metsätieteiden laitoksen johtajan, Pasi Puttosen, näkemys laitoksen tulevaisuudesta

KANSAINVÄLISIÄ KOKEMUKSIA KORVESTA
Suot ja revontulet viehättivät eksotiikallaan 

EKSKURSIO YKSISARVISTEN MAAHAN
Huikeiden skotlantilaisten maisemien lisäksi forstit tutustuivat muun muassa 
veneiden valmistukseen 

ALLA BAMBUPUUN
Maisterin harjoittelussa Kiinan Guangzhoussa
 
AARNIWOOD
Forsti kellobisnestä perustamassa 

LÄMPIMÄT KIITOKSET lehden tukijoille ja kirjoittajille, jotka mahdollistivat julkaisun valmistumisen! 

Metsäylioppilas on Metsäylioppilaat ry:n vuosittain julkaisema Forstihuuto-lehden erikoisnumero. 
JULKAISIJA Metsäylioppilaat ry, Metsätieteiden talo (Latokartanonkaari 7), PL 27, 00014 Helsingin 
yliopisto, metsaylioppilaat@helsinki.fi PAINOS 300 kpl PAINOPAIKKA Vammalan kirjapaino

PÄÄTOIMITTAJA Laura Nikinmaa (H13/K105) MUU TOIMITUSKUNTA Tiina Heikkinen (H11/K103), 
Juho Niskala (H14/K105), Sara Lankinen (H14/K106) , Satulotta Ansiomäki (H13/K105), Johanna 
Tuviala (H15/K107) KANNEN KUVA Jani Antila (H15/K107)

Raskaan työn raatajat 
Sini, Mika, Johanna ja 
Liisamari (H15/K107) 
+ Reetta ”Kreba” Pil-
hjerta (H13/K105). 
Kuva Paavo Rasilainen

”Tuop’ on piika 
pikkarainen, raa-
taja rahanalainen” 
- Kalevala
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Kiinnostus luontoon 
ajoi alalle
Jyväskyläläiseen seitsenlapsiseen perheeseen 
lokakuussa 1915 syntynyt Mikola valmistui 
ylioppilaaksi 1934 ja aloitti seuraavana vuonna 
metsänhoitajaopinnot Helsingissä. Alalle pää-
tymiseen oli hänen mukaansa se tavallinen 
tarina eli jo kouluaikainen kiinnostus luontoa 
kohtaan. 

Mikola olisikin aluksi hakenut opiskelemaan 
biologiaa, mutta koska alalle oli juuri silloin 
kovasti halukkaita, hän valitsi metsämiehen 
uran. Mikola muisteleekin kuullensa, että jos 
kaikki tuolloin biologian valinneet olisivat 
valmistuneet, Suomessa olisi ollut valmiita 
oppikoulun biologian opettajia yli sadaksi vuo-
deksi eteenpäin. 

Pääsykokeita ei tuolloin vielä ollut, vaan 
sisäänpääsyyn riitti ylioppilastutkinto. Nykyi-
sen kaltainen pääainejakokin puuttui, ja vain 
metsänhoitotieteessä sekä metsänarvioimis-
tieteessä oli oma professuurinsa. Luentoja ja 
retkeilyjä pitämässä oli myös joitain dosentteja 
sekä ulkopuolisia opettajia.

Ensimmäinen opiskelijoiden karsintavaihe, 

niin sanottu Numerus clausus, oli ensimmäi-
senä kesänä suoritettava Hyytiälä.  Hyytiälään 
pääsi, jos oli suorittanut hyvät pisteet kolmessa 
neljästä perusaineesta (fysiikka, kemia, mate-
matiikka ja maaperäoppi) sekä metsänhoidon 
peruskurssin. 

Koska Hyytiälään oli Mikolan aikana pyrki-
mässä toistasataa opiskelijaa, kurssivahvuudet 
olivat suuria ja niitä jouduttiin jopa nostamaan. 
Esimerkiksi Mikolan kurssin miesvahvuus oli 
aluksi viisikymmentä mutta kasvoi vielä kym-
menellä hengellä.

Hyytiälän kesä 1936   
Mikolan kurssi vietti Hyytiälässä kesän 1936. 
Kenttäkurssien opiskelu oli 1930-luvulla, ja vielä 
sen jälkeenkin, enimmäkseen fyysistä työsken-
telyä: taimitarhatöitä, motti- ja ojaurakoita sekä 
retkeilyjä. Nykyisen kaltaista kurssityöperin-
nettä ei vielä ollut, mutta jokainen opiskelija 
kirjoitti oman nimensä sen huoneen seinään, 
jossa oli Impivaarassa majoittunut. Mikolan-
kin nimi on siis talletettu tuleville sukupolville, 
tosin sukunimenä oli tuolloin Mikkola. 

Kurssi 1936 järjesti myös kurssijuhlat 
(nykyisten kesäjuhlien edeltäjät, joille kutsut-
tiin perhettä ja tyttöystäviä), omat olympialaiset 
sekä olympiakeräyksen, jonka tuotto lähettiin 
olympiakomitealle.

Yliopiston tuolloinen metsänhoitaja, Martti 
Tertti, oli Mikolan mukaan hyvä opettaja ja 
ylioppilaiden idoli. Hän oli myös hyödylli-
nen esikuva itsekin samaa virkaa 1950-luvulla 
hoitaneelle Mikolalle. Tertti kuitenkin kuoli 
talvisodan pommituksissa Mikkelin asemalla 
keväällä 1940. Hän oli paennut pommikoneita 
halkopinoon, joka kuitenkin sai täysosuman. 
Hänen henkilöllisyytensä pystyttiin myöhem-
min varmentamaan vain sormuksessa olleista 
tiedoista.

Vallankumous ja muutoksia 
opiskelijatoiminnassa
Ylioppilasyhdistys Metsämiehet ry (nykyinen 
Metsäylioppilaat ry) ei Mikolan aikaan toimi-
nut kovinkaan aktiivisesti eivätkä tuolloiset 

TEKSTI Tiina Heikkinen
KUVAT Tiina Heikkinen ja Peitsa Mikolan arkisto

Metsäylioppilaat ry:n 
kunniajäsenyys
Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäsenen hal-
lituksen ehdotuksesta.
Kunniajäsen on edistänyt yhdistyksen toi-
mintaa huomattavalla tavalla tai kehittänyt 
muulla tavalla metsätieteitä.
Tavoitteena on löytää opettajakunnasta hen-
kilöt, jotka ovat kiinnostuneet yhdistyksen 
toiminnasta ja osallistuneet siihen. 
Elossa olevia kunniajäseniä voi olla enintään 
kolme. Tämä sen vuoksi, ettei tehtävästä 
tulisi liian yleistä ja jokaiselle opettajalle 
annettavaa.
Kunniajäsenten tehtävänä on ollut pitää opis-
kelijoiden puolia tiedekunnassa ja muussa 
yliopiston hallinnossa. (Vertaa esimies, joka 
on enemmänkin yhdistyksen toiminnan ja 
kokousten valvoja.) Heidät voidaan myös 
nähdä vanhojen tapojen ja ajatusten siirtäjinä 
sukupolvelta toiselle.
Kunniajäsen saa kutsun yhdistyksen vuosijuh-
laan ja hänellä on ollut sanavaltaa myös uuden 
kunniajäsenen valinnassa sekä kunniamerk-
kejä myönnettäessä.

Nykyiset kunniajäsenet: Professori Peitsa 
Mikola ja professori Matti Nuorteva.
Edesmenneet kunniajäsenet: Paavo Yli-Vak-
kuri, Valter Keltikangas, Yrjö Ilvessalo, Erkki 
Laitakari, Olli Heikinheimo, Eino Saari, A. Benj. 
Helander, Ilmo Lassila sekä Erik Lönnroth.

Kiitos professori Matti Nuortevalle käsitteen 
selventämisestä.

Kunniametsäylioppilas, mykorritsatutkija, yliopiston metsänhoitaja, metsäbio-
logian henkilökohtainen ylimääräinen professori, lapinhullu, maailmanmatkaaja, 
jyväskyläläinen. Näillä kaikilla sanoilla voisi kuvata Peitsa Mikolaa, joka täytti 
lokakuussa kunnioitettavat 100 vuotta. 

PEITSA MIKOLA 
- MONIPUOLINEN 
METSÄMIES

Professori Peitsa Mikola kotonaan 22.9.2015.

hallituksen jäsenet olleet kovin suosittuja. 
Opiskelijaelämää vietettiinkin enimmäkseen 
osakunnissa.

Yhdistyksellä oli tuolloin oma vippirahasto, 
josta sai lyhytaikaisia lainoja. Taloudenhoitajat 
olivat kuitenkin laiminlyöneet niiden takaisin 
perimisen, joten rahaa oli niukasti. 1937 opis-
kelijat järjestivätkin vallankumouksen, jossa 
yhdistyksen puheenjohtajaksi asetettiin Martti 
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Tertti ja sihteeriksi Mikola. Samalla 
tehtiin niin sanottu ryhtiliike, lainoja 
perittiin takaisin ja yhdistyksen sään-
töjä muutettiin.

Myöhemmin Tertti nimettiin yhdis-
tyksen ensimmäiseksi esimieheksi ja 
Mikolan kurssitovereista, Tauno Paro-
sesta, tehtiin puheenjohtaja. Myös 
Mikola toimi yhdistyksen esimiehenä 
ja 1960-luvulla hänet nimitettiin sen 
kunniajäseneksi. 

Metsänarvioijasta 
metsäbiologiksi ja 
ulkomaille
Vuonna 1937 Mikola suoritti met-
sänarvioimistieteessä vaadittua 
harjoittelua ensin Helsingin lähistöllä 
Mäkkylässä ja myöhemmin Nurmek-
sen hoitoalueella. Metsänhoitajaksi 
hän valmistui 1938.  Ennen sotia hän 
ehti jo toimia Metsäntutkimuslaitok-
sen tutkijana ja tutkia muun muassa 
Lapin metsiä yhdessä Risto Sarvaan 
kanssa. 

Sota-aikaan Mikola toimi Kot-
kan rintamalla rannikkotykistössä, 
mutta jatkosodan rauhallisempina 
aikoina hän hoiti myös opetustehtäviä. 
Kesällä 1940 hän työskenteli leimaustyömaalla 
Luiron hoitoalueella Sodankylässä osana Met-
sähallituksen vaatimaa harjoittelujaksoa. 
Myöhemmin hän oli mukana Valtion metsien 
toisessa inventoinnissa ja teki sen jälkeen töitä 
Metsäntutkimuslaitoksen arviointiosastolle. 

Metsänarvioinnista olisi mahdollisesti tullut 
myös Mikolan väitöskirjatyö, mutta hän kiin-
nostuikin tutkimaan puiden mykorritsoja ja 
niiden toimintaa, josta ei tuolloin vielä tiedetty 
kovinkaan paljon. Kiinnostuksen herättä-
jänä toimi Erkki Laitakari, joka luennollaan 
mainitsi mykorritsojen olevan mahdollisesti 
tärkeitä puiden ravinteiden hankinnassa ja 
asian vaativan tutkimista. Mikola opiskelikin 
Uppsalassa mikrobiologiaa nuorille tutkijoille 
tarkoitetun stipendin turvin vuosina 1946–48.  

Suomeen palattuaan hän väitteli tohtoriksi. 
1950-luvun alussa Mikola matkusti ameri-

kansuomalaisten stipendin avulla Wisconsiniin 
Yhdysvaltoihin, jossa häntä opetti venäläinen 
emigrantti S. A. Wilde. Samalla hän tutustui 
amerikkalaisiin kansallispuistoihin ja niiden 
metsiin. 1967 Mikola sai myös FAO:n André 
Mayerin stipendin, jonka turvin hän matkus-
teli vuoden tropiikissa mykorritsatutkimusta 
tehden.

Lapin retkistä pohjoisen met-
sänhoidon esittelyyn
Mikolan innostus Lappia kohtaan alkoi jo 
1930-luvulla kun hän vietti kesän saamelaisen 
ystävänsä kotona ja tutustui pohjoisen kas-
veihin. Vuonna 1937 hän vietti pari viikkoa 
hiihtäen muutaman kurssitoverinsa kanssa 
Lapin erämaissa ja vieraili muun muassa 
Äkäslompolossa, Pallasjärvellä, Hetassa ja Näk-
käläjärvellä. Tuolloin Mikola muisteli olleensa 
myös ainoan kerran elämässään poron kyydissä.

1960-luvulla alkoivat Lapissa pidetyt met-
sänhoidon kurssit aluksi opiskelijoiden 
oma-aloitteisina retkinä, myöhemmin pakol-
lisena tutkinnon osana. Kursseilla tutustuttiin 
esimerkiksi konesavottoihin, kalanviljelylaitok-
siin, metsäkämppiin ja tukinuittoon, ja mukana 
oli usein myös joku Mikolan lapsista. Täl-
laiset kurssit ovat säilyneet Hyytiälän tavoin 

Tutkimusta Wisconsinin yli-
opistossa 1951. Mikroskoopin 
ääressä Peitsa Mikola sekä 
metsämaatutkija S. A. Wilde. 
Kuva Peitsa Mikolan arkisto

Harjoittelijametsänhoitaja Peitsa Mikola Kok-
kovaaran leimikolla Luirojoen latvalla 1940. 
Kuva Peitsa Mikolan arkisto

ohjelmassa aina nykypäivään saakka.
Mikola järjesti myös Lappiin suuntautuvia 

metsänhoitajien retkiä (niin sanottuja metsän-
rajaretkeilyjä) ja retkeili usein kurssien jälkeen 
myös omatoimisesti alueella. 1960-luvulla Met-
säntutkimuslaitos vuokrasi huviloita ja tontteja 
Lapista. Myöhemmin Mikola perheineen osti 
tällaisen mökin ja käytti sitä retkiensä tukikoh-
tana aina viime vuosiin saakka.

Metsänhoitajasta 
metsänomistajaksi
Metsä on ollut Mikolalle tärkeä läpi elämän niin 
tutkimuskohteena kuin vapaa-ajallakin. Met-
sissä kulkeminen, marjastus ja sienestys olivat 
vielä myöhemminkin hänen rakkaita harras-
tuksiaan. Jossain vaiheessa hänen mielessään 
alkoi kuitenkin itää ajatus oman metsän hoi-
tamisesta. Lohjalta löytyikin lehti-ilmoituksen 

johdosta oma metsätila. Aiem-
min hän oli hoitanut myös 
vaimonsa isän omistamia met-
siä Vihdissä.

Mikola jäi eläkkeelle vuonna 
1978, ja yhdeksän vuotta 
myöhemmin hän muutti 
vaimoineen palvelukeskuk-
seen. Talon takana on valtion 
metsää, jonka harvennuksen 
Mikola organisoi 1980-luvulla 
ottamalla yhteyttä tuol-
loiseen Tammisaareen 
aluemetsänhoitajaan.

Vaikka Mikola on vuosi-
kausia asunut Helsingissä, 
hän tuntee itsensä edelleen 
jyväskyläläiseksi. Tämä ilme-
nee esimerkiksi hänen 
katsoessaan jalkapalloa 
tai jääkiekkoa, jolloin hän 
aina kannattaa Jyväskylän 
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prosenttia Suomen tuloista, mutta tähän tuskin 
enää päästään. 

Metsäalan opiskelijoita Mikola kehottaa ole-
maan aktiivisia myös opiskelun ulkopuolella 
ja harrastamaan esimerkiksi urheilua. Hän 
varoittaa myös fakki-idiotismiksi kutsumastaan 
ajattelutavasta, jossa oman alan ihmiset näh-
dään muita parempina.

Mikolan muistoja täydensi myös hänen poi-
kansa Erkki Mikola.

joukkuetta Helsingin sijaan. 

Suomi elää metsistä
Mikolan mukaan Suomi on aina elänyt met-
sistä ja niin on myös tulevaisuudessa. Tämän 
varmistavat ennen kaikkea uudet, muovia kor-
vaavat tuotteet sekä Äänekosken kaltaiset isot 
biotuotetehtaat. Myös valtion pitäisi yrittää 
tasapainotella metsäomaisuutensa suojelun ja 
hakkuiden välillä. Mikola muisteleekin aikaa, 
jolloin metsäteollisuuden osuus oli jopa 80 

Peitsa Mikolan muotokuva Metsä-
tieteiden talossa Viikissä.

Matka tarjosi harvinaisen tilaisuuden viettää aikaa Joensuun metsäylioppilaiden kanssa.

PUUTA PUKKAAMASSA
METSÄYLIOPPILAAT TUTUSTUMASSA 

METSÄALAN EDUNVALVONTAAN 

BRYSSELISSÄ
TEKSTI Juho Niskala ja Satulotta Ansiomäki sekä ekskursiolle osallistuneet
KUVAT Anna Jolkkonen (K32 Joensuu) ja esitysten kuvamateriaali

Koska metsäpoliittisten vaikuttamiskanavien ymmärtäminen on metsäalan kor-
keakoulutetulle tärkeä osa ammatillista pätevyyttä, järjesti Metsänhoitajaliitto 30 
opiskelijalle Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista mahdollisuuden tutustua Brys-
seliin ja siellä vaikuttaviin metsäalan järjestöihin.

Belgiassa yllättäen satoi. 
Kaupunkina Euroopan par-

lamentin koti on kuin Eiran ja 
Kontulan limittäinen ristisiitos, 

jossa kirkot ja palatsit jatkuvasti vaihettuvat 
purkukuntoisiin röttelöihin ja vailla minkään-
laista kaavantuntua maisemaan läpsittyihin 

puistoihin. Harmauden lisääminen näyttää 
olleen kaupunkisuunnittelun keskeinen läh-
tökohta jo pitkään, sillä joka puolella kohtaa 
betonielementeistä koostettuja geometrisia 
kappaleita. Alamme ymmärtää kurkkudirektii-
vin laatijoiden kognitiivista taustamelua.

Matkamme ensimmäinen vierailukohde oli 
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Metsätalolla esittäytyneet  
organisaatiot
CEPF: Confederation of European Forest Owners. 
Euroopan yksityismetsänomistajien etujärjestö. Edus-
tavat n. 60%  Euroopan metsäpinta-alasta.
EUSTAFOR: Euroopan valtion metsäorganisaatioiden  
etujärjestö. Edustaa noin 30% Euroopan metsäpin-
ta-alasta. Metsähallitus on jäsen.
EFI: European Forest Institute. Tuottaa tutkimusta ja tar-
joaa asiantuntemusta metsäpoliittisiin päätöksiin.
NSF: Bureau of Nordic Family Forestry on erityisesti 
pohjoismaalaisten yksityismetsänomistajien etua ajava 
järjestö.
InnovaWood: Puu-, metsä- ja huonekaluteollisuuden 
kattojärjestö, joka pyrkii edistämään alan innovaatioita 
tutkimuksen ja keskustelun kautta.
FTP: The Forest-based Sector Technology Platform. 
Belgialainen yritys, jonka omistajina on etujärjestöjä. 
Pyrkii InnovaWoodin lailla teknologiayhteistyöhön, jolla 
parannetaan koko sektorin kilpailukykyä.
MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. 
Ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomis-
tajille ja maaseutuyrittäjille. Tekee yhteityötä muidenkin 
kuin metsäalan toimijoiden kanssa.
CEPI: Confederation of European Paper Industries. 
Euroopan sellu- ja paperiteollisuuden edunvalvontaan 
ja imagon kehitykseen keskittyvä voittoa tavoittelema-
ton järjestö.

Euroopan Metsätalo, European Forestry House. 
Siellä monet metsäalan organisaatiot toimivat 
saman katon alla aivan Euroopan parlamenttia 
vastapäätä. Useimpien etujärjestöjen edus-
tajan pestit olivat lyhytaikaisia. Esimerkiksi 
EUSTAFORin edustaja vaihtuu joka vuosi, 
vaikka työn oppimiseen menee kuulemma 
kolme kuukautta. Useimpien järjestöjen edus-
tajat tuntuivat vaihtuvan parin vuoden välein. 
Useimmilla ympäristöjärjestöillä sen sijaan on 
pysyvät edustajat, joilla luonnollisesti on laajat 
ja vakiintuneet suhteet parlamenttiin. Myös 
ympäristöjärjestöjen esityksiä olisi ollut mie-
lenkiintoista kuulla, vaikka ne eivät Forestry 
Housessa edustakaan. Esitysten lopuksi niiden 
pitäjille lahjoitettiin paikallisen suklaan hel-
posti voittavaa Fazerin sinistä. 

Komission valmistelut ovat etujärjes-
töjen paras vaikuttamismahdollisuus. 
Useammassakin esityksessä tuotiin ilmi, kuinka 
monimutkainen EU:n päätöksentekojärjes-
telmä on. Metsäsektorilla asioita vaikeuttaa 
vielä se, että metsille ei ole omaa yksiselitteistä 
päättävää elintä, vaan metsien käyttöön mah-
dollisesti vaikuttavia päätöksiä saatetaan 
tehdä esimerkiksi ilmastoa, maataloutta ja 

haluttu luopua, mutta Ranskan tahdosta yhte-
näistä konsensusta ei ole saavutettu.   

Viimeinen vertailukohteemme oli Suomen 
pysyvä EU-edustusto, joka on Suomen hallituk-
sen koordinoima, noin sadan henkilön joukko 
Brysseliin lähetettyjä asiantuntijoita, jotka 
pyrkivät ajamaan Suomen etuja EU:n päätök-
senteossa. Hallinnolliselta kannalta katsottuna 
edustusto on osa ulkoasiainministeriötä. Pysy-
vän edustuston tehtävä Brysselissä on edustaa 
Suomea EU:ssa ja osallistua ja vaikuttaa pää-
töksentekoon virkamiestasolla. Sillä on myös 
merkittävä osa linkkinä suomalaiseen mediaan. 
Tällä hetkellä EU:n metsästrategia näyttäisi 
olevan hyvä Suomen kannalta. Kansallinen 
vaikuttaminen sekä kestävä metsätalous ovat 

Virkamies Mari Tuominen esitteli metsäylioppilaille täysistuntosalin.

alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevissä 
komiteoissa. Tärkein yksittäinen metsiä kos-
keva asiakirja on EU:n metsästrategia, joka 
määrittelee ja linjaa metsien tuoteketjuja ja 
metsävaratietoja koko unionin alueella. Kävi 
myös ilmi, että ensimmäinen laillisesti sitova 
yleiseurooppalainen metsäsopimus oli poliit-
tisesta onnistumisestaan huolimatta kaatunut 
arvovaltakiistaan siitä, kuka sopimuksen valvo-
misesta olisi vastuussa. 

Toisena päivänä sukelsimme metallinpal-
jastimien läpi Euroopan parlamenttiin, jossa 
meille esiteltiin EU:n historiaa ja toimintape-
riaatteita. Tutustuimme myös täysistuntosaliin, 
jossa asioista päätetään käsi-, kone- tai suljetuin 
lippuäänestyksin, joskus hyvinkin rivakkaan 
tahtiin. Kaikilla edustajilla on oikeus saada 
käsiteltävät asiat omalla äidinkielellään, minkä 
vuoksi parlamentin henkilöstöstä merkittävä 
osa on kääntäjiä. Mielenkiintoisen seikan koko 
toimintaan tuo joka kuukausittainen muutto 
Brysselistä Strasbourgiin, joka on Euroopan 
parlamentin virallinen kotipaikka. Strasbour-
giin kokoonnutaan neljäksi päiväksi kerran 
kuukaudessa keskustelemaan ja äänestämään 
täysistuntokokouksiin. Tästä käytännöstä on 

siinä olennaisimpia osia. Myös biotalouden 
ja metsien linkittäminen yhteen on Brysselin 
näkökulmasta Suomelle iso asia.

Ekskursion parasta antia oli ehdottomasti mah-
dollisuus tavata joensuulaisia kollegoita, joita 
maantieteellisten tosiasioiden vuoksi tulee 
harvemmin tavattua. Joensuulaisille kunnia 
siitä, että jaksoivat koko ensimmäisen päivän, 
vaikka olivat ajaneet koko yön. Retki oli kaiken 
kaikkiaan avartava kokemus. Etenkin vierailu 
Euroopan parlamenttiin avasi silmiä sille, 
miksi eurovaaleissa olisi tärkeä äänestää. Oli 
myös huvittavaa huomata että usein parjatussa 
parlamentissa vallitsee ainakin teorian tasolla 
suorempi demokratia kuin eduskunnassa: 



2015 METSÄYLIOPPILAS     15

edustajat ovat vastuullisia vain äänestäjilleen. 
Tämä näkyy siinä, että ryhmäkuria ei varsinai-
sesti ole. Toki tulee muistaa, että parlamentti 
lähinnä äänestää valmiiksi sorvattujen ehdotus-
ten läpimenosta, ja edustajansa todellista työtä 
kannattaa seurata valiokunnissa, joissa esitykset 
valmistellaan.

Kiitämme meidät vieraakseen vastaan-
ottaneita organisaatioita sekä rahoittajia: 
Metsämiesten Säätiötä, Suomen Metsäsäätiötä, 
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoja sekä Suo-
men Metsätieteellistä Seuraa mielenkiintoisesta 
matkasta!

YK:n metsäfoorumi (UFF11) järjes-
tettiin 4.-15.5.2015 New Yorkissa. 
Yhdennentoista istunnon teemana 
oli muun muassa keskustella YK:n 

metsäfoorumin tulevaisuudesta, kestävän met-
sätalouden rahoituskysymyksistä ja jäsennellä 
2015 jälkeistä kansainvälistä metsäpolitiikkaa. 
Metsäfoorumin aikana järjestettiin korkean 
tason ministeriöosuus 13.–14.5 teemalla “The 
Future International Arrangement on Forests 
We Want.” Istuntojen välillä erilaiset tahot ja 
maat järjestivät oheistapahtumia, joiden tar-
koituksena oli esittää erilaisia metsiin liittyviä 
tietoiskuja. Metsäylioppilaat ry sai tänä vuonna 

kaksi edustajaa YK:n metsäfoorumiin.
Kokeneimpien metsäopiskelijoiden innosta-

mana osallistuin Sonja Sistosen (H12/K104) 
kanssa YK:n metsäfoorumiin 10.–15.5.2015 
välisenä aikana.  Vastuutehtävinä meillä oli 
osallistuminen aiemmin mainittuihin oheista-
pahtumiin ja raporttien kirjoittaminen niistä. 
Oheistapahtumia järjestettiin lähes päivit-
täin, ja samaan aikaan oli useampia käynnissä. 
Kiinnostuksemme mukaan osallistuimme tie-
toiskuihin, jotka käsittelivät niin laajoja asioita 
kuin maailman metsäkatoa ja metsien ennallis-
tamista kuin eri maiden metsäorganisaatioita 
ja niiden intressejä. Muutoin osallistuimme 

TEKSTI Anna Lilja (H14/K106)

METSÄYLIOPPILAAT 
YK:N METSÄFOORU-
MISSA (UFF11)

Anna Lilja ja Sonja Sistonen osallistuivat YK:n metsäfoorumiin toukokuussa.

Metsäylioppilaat ehtivät tutustua myös Belgian 
kuuluisiin herkkuihin: vohveleihin, suklaaseen ja 
oluisiin rennon yhdessäolon merkeissä.
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tunneilla, harva ohjelma alkoi ajallaan ja useat 
delegaation jäsenemme kokoustivat yömyö-
hään asti, vaikka asioita oli valmisteltu vuosia.

Matka oli todella opettava. Opin, kuinka 
merkittävä YK:n metsäfoorumi on kansain-
välisesti metsäpolitiikalle. Opin myös kuinka 
YK toimii organisaationa sekä miten kansain-
välisten asioiden päätöksentekoprosessi toimii. 
Ymmärsin myös, että tilaisuuksiin pitää tart-
tua ja lähteä aina maailmalle avoimin mielin. 
Lopuksi haluan kannustaa kaikkia tarttumaan 
tilaisuuksiin, tutustumaan uusiin asioihin ja 
perehtymään kansainväliseen metsäpolitiik-
kaan ja päätöksentekoon.

YK:n metsäfoorumissa niin eri yleisistuntoihin, 
korkea tasoiseen ministeriöosuuteen kuin dele-
gaation kokouksiinkin.

Asioiden ymmärtäminen on välillä haasta-
vaa. Vielä haastavampaa on kokonaisuuksien 
ymmärtäminen. YK:n metsäfoorumi on 
useiden vuosien ja lukuisten työtuntien aikaan-
saama foorumi. Siellä ei takerruta pelkkiin 
sanamuotoihin vaan käsitellään, hiotaan ja poh-
ditaan todella merkittäviä metsäasioita. Aluksi 
oli vaikea ymmärtää koko YK:n metsäfoorumin 
merkitystä, vaikutusta ja käytäntöjä. Shokkina 
tuli esimerkiksi niinkin pieni mutta merkittävä 
asia kuin aikataulut. Useita kokouksia siirrettiin 

YK:n metsäfoorumille pääsyn mahdollisti Suo-
men Metsäsäätiö.

YK:n metsäfoorumi perustettiin vuonna 2000 
jatkona Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja 
kehityskonferenssin jälkeen lisääntyneelle 
kansainväliselle metsäyhteistyölle. YK:n metsä-
foorumilla linjataan metsäpolitiikkaa. Kuvassa 
foorumiin osallistujia: vasemmalla toisena ja 
kolmantena metsäylioppilaat Anna Lija ja Sonja 
Sistonen.

SUOMEA KIERTÄVÄLLÄ 
RADALLA 

FAON METSÄLÄISET HAASTATTELUSSA

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) työskentelee monia suomalaisia, 
joista todistetusti ainakin kolme on saanut metsänhoitajan koulutuksen Suo-
messa. Metsäylioppilas sai harvinaisen tilaisuuden selvittää kansainvälisen uran 
tuomia kokemuksia ja vinkkejä näiltä kolmelta metsänhoitajalta.

Kertoisitko lyhyesti urapolustasi?
Anssi: Valmistuin 1997, minkä jälkeen työs-

kentelin Metlalla aina tohtoriksi asti. 2004 
siirryin Euroopan komissioon, ja sieltä vielä 
Metlan kautta FAOlle kaukokartoitus- ja 
GIS -asiantuntijaksi 2009. Sittemmin nousin 
FAOFin-hankkeen koordinaattoriksi ja siitä 
edelleen koordinoimaan Metsien inventointi- ja 
monitorointiohjelmaa, jossa tehtävässä työs-
kentelen tällä hetkellä.

Tiina: Valmistumisen jälkeen menin yksityi-
selle puolelle myymään egyptinparrua. Suomen 
liittyessä EU:hun  Ministeriöstä siirryin apulais-
asiantuntijaksi kansainvälisen metsäfoorumin 
New Yorkiin. Siirryin asiantuntijasta sihteeris-
töön ja sitä kautta myöhemmin FAO:lle.

Jarkko: Valmistuin metsänhoitajaksi 1994 
ja aloitin samantien työuran trooppisen met-
sänhoidon tutkijana Helsingin yliopistolla, 

tohtoriksi väittelin 2000. Tämän jälkeen siir-
ryin Biodiversity Internationalin palvelukseen. 
Ensimmäinen asemapaikkani oli Aasian ja 
Tyynenmeren aluetoimiston Kuala Lumpu-
rissa. Kolmen vuoden jälkeen muutin saman 
järjestön päämajaan Roomaan ja aloitin uuden 
työn Euroopan metsien parissa. Se oli mielen-
kiintoista, mutta 12 vuoden jälkeen kaipasin 
uusia haasteita ja hain FAOon jossa aloitin tou-
kokuussa 2015.

Mitä opiskelit tai teit yliopistolla? Tähtäsitkö 
jo opintoaikana kansainväliselle uralle?

Anssi: Pääaineeni oli metsänarvioimis-
tiede, tuo tieteistä jaloin, mutta luin laajasti 
myös tilastotiedettä, tietojenkäsittelyä ja kau-
kokartoitusta. Olin jo tuolloin kiinnostunut 
kansainvälisistä tehtävistä, mutten suunnitellut 

TEKSTI Juho Niskala

Anssi Pekkarinen: Team Coordinator, Forest Monitoring and 
Assessment (H91)
Tiina Vähänen: FAOn Kestävän metsätalouden ja suojelun sekä 
metsänarvioinnin divisioonan varajohtaja (H90)
Jarkko Koskela: Forestry Officer – Forest genetic resources & Bio-
diversity (H89)
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opintojani mitenkään sen mukaan.
Tiina: Opiskeluaikoinani olin klapisti, eli 

luin puumarkkinatiedettä. Sivuaineena suoritin 
puuteknologiaa ja kansainvälistä markkinointia 
sisältäneen kokonaisuuden, jonka opinnoista 
osa suoritettiin nykyisessä Aalto yliopistossa 
niin kaupallisella kuin tekniselläkin puolella. 
Haaveenani oli päästä myymään sellua tai pape-
ria ulkomaille, joskin suunnitelmissa oli myös 
kotimainen kaupallinen ura. Nykyisissä hom-
missa metsänarvioinnin lukemisesta olisi ollut 
hyötyä.

Jarkko: Pääaineeni oli trooppinen metsän-
hoito, sivuaineina luin metsänarviointia ja 
metsäteknologiaa. Muutaman opiskeluvuoden 
jälkeen kansainvälinen ura alkoi kiinnostaa ja 
pidän trooppista metsänhoitoa hyödyllisenä 
pääaineena, koska gradutekoon liittyy usein 
kenttätyöskentelyä ulkomailla. Itsekin keräsin 
aineistoa gradua ja myös väitöskirjaa varten 
Thaimaassa. Kenttäkokemusta kehitysmaissa 
arvostetaan työnhaussa varsinkin kansainväli-
sissä organisaatioissa.

Onko jotain tiettyä aihealuetta, johon 
kannattaisi erityisesti panostaa jos mielii 

kansainväliselle uralle?
Anssi: Luonnollisesti kielitaito, sekä jokin 

tietty erikoisosaaminen, jolla erottuu joukosta. 
Yliopistokoulutus on niin lyhyt, että kovaa 
erityisosaamista ei ehdi muodostua. Pohja 
osaamiselle syntyy opiskelusta, mutta työt oppii 
töissä.

Tiina: Kielitaito on ehdoton, mutta myös 
kova tekninen osaaminen täytyy olla. Metsä-
alan opinnot ovat mukavan monialaisia, minkä 
vuoksi ne tarjoavat hyvän pohjan erilaisiin 
tehtäviin.

Jarkko: Monikulttuuriseen työyhteisöön val-
mistavat tiedot, sekä vuorovaikutustaidot ovat 
tärkeitä. Lisäksi poikkitieteellisyys ja alan tren-
dien seuraaminen kannattaa.  

Kuvailisitko työnkuvaasi nykyisin? Onko 
sinun helppoa nähdä työsi tulokset konk-
reettisesti esimerkiksi jossain kohdemaassa? 
Matkustatko paljon?

Anssi: Yksikään päivä ei ole samanlai-
nen. Kommunikoin paljon talon sisäisten 
ja ulkopuolisten toimijoiden, kuten rahoit-
tajien ja projektikoordinaattorien kanssa. 
Luonnostelen projektien käytännön toteutusta 
ja järjestän rajoitusta niille. Johtajan hommiin 
kuuluu luonnollisesti hallinnollisia tehtäviä, 
kuten raportointia ja rekrytointien hoitamista. 
Palkitsevimmaksi koen kentällä tehdyn työn, 
jossa kohdemaiden nuoret lahjakkuudet oppi-
vat inventoinnin ja monitoroinnin saloja ja 
käyttämään vaikkapa Open Foris-työkaluja.  

Tiina: Työnkuvani muodostuu käytännössä 
kokouksista sekä talon sisällä, että ympäri 
maailmaa juoksemisesta ja projektien lankojen 
pitelystä sähköpostin ja puhelimen välityk-
sellä. Teen myös paljon edustusmatkoja FAOn 
edustajana. FAOn sisäisesti toimin myös kol-
men ”tiimin” johtajana. Työn tekninen sisältö 
on vähäistä, enimmäkseen strategista suun-
nittelua ja resurssien hankintaa, sekä budjetin 
seurantaa ja allokointia. Matkustelun glooria 
on haihtunut lähes sadan vuotuisen matka-
päivän myötä. Työn tulokset on helppo nähdä 
esimerkiksi FAOn avulla toteutetuissa met-
säinventoinneissa, joissa Suomi on ollut tärkeä 

rahoittajamaa.  
Jarkko: Työskentelen FAOn metsäosas-

tolla metsäpuiden geenivarojen käytön ja 
suojelun parissa, työnkuva on melko laaja 
tehtävien vaihdellessa politiikkatasolta aina 
käytännön metsätalouden kysymyksiin. Työni 
tarkoituksena on tukea FAOn jäsenmaiden 
ponnisteluja metsäpuiden geenivarojen hoidon 
parantamiseksi osana kestävää metsätaloutta ja 
edesauttaa tähän liittyvää kansainvälistä yhteis-
työtä. Näkyvin seuraus työstäni on esimerkiksi 
geenireservimetsiin ja siemenviljelyksiin liitty-
vien käytäntöjen ja tiedonkeruun edistyminen, 
tähän kuitenkin menee yleensä noin 5-10 vuotta 
maasta riippuen. Matkusteltua tulee noin ker-
ran parissa kuukaudessa.

Millaiseksi olet kokenut FAOn toiminta-
kulttuurin? Poikiiko kokemus suoraan uusia 
työmahdollisuuksia vai pitääkö haku aina 
aloittaa alusta?

Anssi: Työ on haastavaa, kuten kansainvä-
lisissä organisaatioissa aina. Sekä Euroopan 
komissiossa ja YK:lla byrokratiaa on paljon ja 
viralliset lausunnot täytyy suodattaa monen 
asteen läpi. Hankintojen ja rekrytointien hyväk-
syminen on myös monimutkainen ja raskas 
prosessi. Kansainvälisissä hommissa selviä-
minen osoittaa kuitenkin, että osaa järjestää 
asiansa myös vieraassa ympäristössä ja että pää 
kestää kulttuurierot ja stressin, mistä on hyötyä 
kaikenlaisia tehtäviä haettaessa.

Tiina: FAO on iso organisaatio ja byrokra-
tiaa on paljon, mutta etenkin metsäpuolella 

hommat pyritään hoitamaan yksinkertaisem-
man kautta ja avoimin ovin. Kansainvälisissä 
piireissä liikkuminen helpottaa monien työ-
mahdollisuuksien löytämistä. YK:ssa tehtäviin 
haetaan silti aina erikseen muiden hakijoiden 
joukossa. Työkokemus on totta kai normaalisti 
eduksi tehtäviä haettaessa.

Jarkko: FAOssa tuntuu olevan enemmän 
byrokratiaa kuin aikaisemmissa työpaikoissani 
mutta sen kanssa pitää oppia työskentelemään 
jos haluaa saada tuloksia aikaan, byrokratia on 
kaikissa kansainvälisissä organisaatioissa välttä-
mätön paha.  Monien eri maiden näkemysten 

yhteensovittaminen on myös haas-
tavaa työn teknisen sisällön suhteen. 
Ainahan kokemus parantaa työn-
saantimahdollisuuksia mutta uusia 
tehtäviä pitää itse hakea, harvemmin 
niitä tarjotaan hakematta ainakaan 
asiantuntijatasolla. Jos haluaa pyrkiä 
kansainvälisiin tehtäviin, kannattaa 
olla aktiivinen ja varautua kovaan 
kilpailuun. 

Anssi Pekkarinen

Tiina Vähänen

Jarkko Koskela
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Riikka Vehviläinen (H13/K105)
Metsäteollisuuden markkinointi ja johtaminen
Työnantaja: UNECE

Työskentelin kolme kuukautta Genevessä har-
joittelijana UNECE:lla, jossa avustin Forest 
Products Annual Market Review -julkaisun 
tuottamisessa. Käytännössä väsäsin Excelillä 
ja Wordilla kaavioita ja taulukoita havainnol-
listamaan tilastotietoa puutuotemarkkinoista, 
selvitin hinta-, vienti- ja tuontitietoja, suun-
nittelin julkaisun kansikuvaa, tarkastin 
tilastotietoa, kappaleita ja lähdeviiteitä, sekä 
paljon muuta. Työpäivät olivat pitkiä, mutta 
kuluivat monipuolisten työtehtävien ansiosta 
nopeasti. Työskentely tapahtui osana mahtavaa 
kansainvälistä tiimiä yhdessä toisen metsätie-
teiden opiskelijan kanssa, ja kesän aikana pääsi 
tutustumaan myös muihin eri maista tulleisiin 
harjoittelijoihin ja työntekijöihin.

Harjoittelijana tiettyä osaamista tärkeäm-
pää oli innokkuus ja valmiudet oppia uusia 
asioita. Työtehtäviin sai ohjeistuksen, ja 
niiden tekemiseen oli reilusti aikaa, joten 
kärsivällisellä ja oma-aloitteisella kokeilulla 
sekä yliopistossa varmasti tutuksi tulleella tie-
donhaun taidolla selvisi oikein hyvin. Yhden 
työpäivän muistan aloittaneeni googlettamalla: 
”How to use Photoshop?”. Excelin, Wordin 
ja kuvankäsittelyohjelmien käytön osaami-
nen sekä perustietämys eri puutuotteista ja 

markkinoiden toiminnasta olivat hyödyksi, 
mutta mikään superosaaja ei tarvinnut olla. 
Tiimityöskentely- ja kommunikointitaidot sekä 
englannin kielentaito olivat tärkeitä toimiessa 
osana kansainvälistä työyhteisöä. Vapaa-ajalla 
toivoin osaavani ranskaa.

Opin paljon uutta puutuotteiden kansainvä-
lisistä markkinoista ja UNECE:n toiminnasta, 
tutustuin uusiin hyödyllisiin tiedonlähteisiin 
sekä kansainvälisiin metsäalan toimijoihin, opin 
Excel- ja Word-kikkoja, ja englannin kielitai-
toni vahvistui. Suosittelen paikkaa ehdottomasti 
kaikille, jotka haluavat kokeilla työskentelyä 

METSÄYLIOPPILAAT 
KESÄTÖISSÄ

Tänäkin vuonna moni metsäylioppilas on saanut metsäalan kesätöitä. Työteh-
tävien kirjo alallamme on laaja, eikä kaikista mahdollisuuksista välttämättä olla 
edes selvillä. Tässä muutamat opiskelijat esittelevät omia kesätöitään.

TEKSTI Sara Lankinen

Jos FAO lakkautettaisiin huomenna, huomai-
siko kukaan?

Anssi: Kyllä huomaisi. FAOn tuottamaa 
perustietoa hyödynnetään laajasti ympäri 
maailman ainakin metsähankkeissa. Systemaat-
tisesti tuotetun ja inventointeihin perustuvan 
metsätiedon yleistyminen viime vuosina on 
suurelta osin FAOn ansiota.

Tiina: FAOn katoamisen huomaisivat eten-
kin kehitysmaiden ihmiset. FAO on ainoa taho, 
joka maailmassa tarjoaa ruokaketjuun ja maa-
talouteen liittyvää tietoa ja apua kehitysmaihin. 
Organisaatio on osaamiseltaan keskivertoa tek-
nisempi, joten tietotaidon menetys olisi erittäin 
suuri koko YK:n tasolla.

Millaista ulkomailla asuminen on ollut? Kai-
paatko Suomeen paluuta?

Anssi: Ulkomailla asuminen ei tosiaankaan 
ole mitään auringossa pötköttelyä: paikallista 
kieltä ja toimintatapoja on opittava. Kärsiväl-
lisyys on valttia, Italiassakin esimerkiksi netin 
päälle kytkentä voi kestää kaksi kuukautta! Noin 
vuoden jälkeen arkeen tottuu. Suurin haaste 
liittyy ehkä siihen, löytääkö partneri mielekästä 
tekemistä tai töitä ja sopeutuvatko lapset vieras-
kieliseen ympäristöön. Paluuta en kuitenkaan 
erityisesti kaipaa, mutta Suomeenkin voisin 
palata jos mielekkäitä tehtäviä löytyisi.

Tiina: En oikeastaan kaipaa Suomea eri-
tyisemmin, paitsi kaunista luontoa erityisesti 
kesällä. FAO:lla on tarjota mielenkiintoisia teh-
täviä ja Rooma on jo koti.

Jarkko: Ulkomailla asuminen sujuu hyvin, 
kunhan perehtyy paikalliseen kulttuuriin ja 
tapoihin: kaikki ei aina hoidu yhtä helposti 
kuin Suomessa. Toisaalta olen huomannut, 
että jotkut asiat voi hoitaa ulkomailla yksin-
kertaisemmin kuin Suomessa.  Paluu Suomeen 
ei ole mahdoton ajatus, mutta en vielä kaipaa 
sitä. Lomilla nautin toki saunasta ja ruislei-
västä. Suomen metsäsektorin pitäisi paremmin 
hyödyntää ulkomailta palaavien kokemuksia ja 
näkemyksiä, sillä kansainvälisissä tehtävissä saa 
lyhyessäkin ajassa uutta perspektiiviä asioihin.

Riikka Vehviläinen

Lopuksi vielä terveisiä Suomeen?
Anssi: Opiskelijoita haluan kehottaa roh-

keasti lähtemään kansainvälisiin hommiin. 
Innokkaita ja osaavia harjoittelijoita otetaan 
mielellään tänne meillekin. Terveisiä myös jo 
eläköityneelle metsänarvioinnin professoril-
leni Simo Posolle, jonka syyksi sekaantumiseni 
kaukokartoitukseen voidaan isolta osin laskea.

Tiina: Pitäkää yllä toimeliaisuuden ja teke-
misen kulttuuria. Opiskelkaa myös ahkerasti ja 
laajasti. Viime kesänä oli mahtava kurssilounas 
(K82) Hyytiälässä ja eipä mennyt kauan kun 
kaikki tuntuivat taas vanhoilta (siis tietysti nuo-
rilta) kurssikamuilta 25 vuoden jälkeen!

Jarkko: On ollut mukava seurata että VIT-
RI:n opetuksen ja tutkimuksen kehittymistä 
ulkomailta käsin, sen kurssit antavat edelleen 
hyvät eväät kansainvälisiin tehtäviin haluaville.
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työskennellyt puunhankintaorganisaatiossa. 
Itse haen jatkossa astetta enemmän omaa 
opintosuuntaani vastaavaa työtehtävää, mutta 
jos oman ydinosaamisalueen tehtäviä ei ole 
tarjolla, niin ehdottomasti hakisin uudelleen 
samaa paikkaa!

Juho Kotilainen, (H12/K103)
Metsä- ja riistaeläintiede
Työnantaja: Metsähallitus

Kesätyöni Metsähallituksessa alkoi Soiden-
suojelun täydennysohjelman parissa. Työ oli 
pääosin paikkatietojärjestelmäpohjaista digi-
tointia; leppoista hiiren naputtelua kahvikuppi 
toisessa kädessä. Kyseinen projekti oli juuri 
loppumaisillaan, joten kauaa en sen parissa 
kerennyt työtuolissani istua.

Seuraavaksi oli vuorossa laserkeilausaineis-
ton kontrollimittaukset Trestima-sovelluksella. 
Vipelsin kumpparit jalassa Rovaniemen sateisia 
metsiä ja kuvasin sääskien lomasta puita. Välillä 
minulle tuupattiin kanadalainen harjoittelijatar 
mukaan, joten automatkoilla ja tauoilla jouduin 
kielikylpyyn. En antanut yksipuolisen kieli-
muurin haitata, vaan kaivoin vallihaudat sen 
ympärille ja tyydyin puhumaan rallienglantia 
lappilaisella aksentilla. ”Hello, my name is Juho. 
I’m Finland.”

Kesän työtehtävistä ylivoimaisesti eni-
ten minua työllisti Metsähallituksen oman 
alue-ekologisen suunnitelman päivittämiseen 
tähdännyt projekti. Uusi metsälaki astui voi-
maan 2014 vuoden alussa, joten päivitettävää 
oli enemmän kuin saattoi arvata.

Työnkuvaan tutustuessani sain anottua pit-
kän työkomennuksen Itä-Lapin alueelle, joten 
pääsin majoittumaan mummolaani Posiolle. 
Ajokilometrejä kertyi paljon: tein Posion 
lähiympäristön lisäksi päiväreissuja Savukos-
kelle, Kemijärvelle ja Sallaan. Pääosin aikani 
kului tehden maastotarkastuksia alue-ekologi-
siin käytäviin. Tutkin aikaisemmin merkittyjen 
luonto- ja metsälakikohteiden paikkansapitä-
vyyttä ja merkkasin uusia.

Alue-ekologisen projektin aikana sain 

aikatauluttaa itse omat työpäiväni, kunhan tun-
nit tulivat täyteen. Joinakin päivinä lähtö venyi 
jopa lähelle puoltapäivää, kun kaatosade ei 
ottanut laantuakseen tai kalaverkkojen kanssa 
saikkaaminen venähti.

Työ vaati luonnontuntemusta ja paikkatie-
tojärjestelmien osaamista. Paikallistuntemus 
sekä maastokelpoisuus olivat myös hyödyksi. 
Oma-aloitteisuutta ei myöskään voi liialti 
korostaa, koska esimiehillä on aina omat työnsä 
hoidettavana, eikä kiirettä yhtään auta toimis-
tossa ramppaava yli-innokas harjoittelija. Opin 
myös paljon uutta. ArcGIS-ohjelmistoperhe tuli 
roimasti tutummaksi ja metsälakikohteet ovat 
hyvin hyppysissä ihan käytännönkin tasolla.

Kesä Metsähallituksella oli kaiken kaikkiaan 
oikein mukava ja onnistunut ajanjakso. Voin 
surutta suositella Metsähallituksen kesätöitä 
muillekin luontoihmisille. Rahan takia sinne 
ei ole syytä lähteä, koska palkka on hyvin 
nimellinen. Sen sijaan kokemuksien, erityi-
sen mukavan työilmapiirin ja ennen kaikkea 
oppimisen näkökulmasta Metsähallitus tarjoaa 
todella hyvät olosuhteet harjoittelijalle.

ulkomailla, oppia kansainvälisessä työympäris-
tössä toimimista, ja jotka eivät pelkää heittäytyä 
keskelle täysin uusia kuvioita. Harjoittelun pal-
kattomuus ja Sveitsin korkea hintataso haastavat 

budjetointitaidot, mutta kustannuksia on mah-
dollista kattaa olemalla etukäteen aktiivinen 
apurahojen hakemisessa.

Atte Saukkola, (H13/K105)
Metsänarviointi
Työnantaja: UPM Metsä

Kesätyössäni UPM Metsällä varsinaisia työ-
tehtäviäni olivat metsänhoidon ja korjuujäljen 
laatumittaukset, leimikoiden korjuuvalmiiksi 
suunnittelu sekä markkinointitapahtumissa 
avustaminen. Työnkuva oli siis juuri sitä mitä 
olin odottanutkin, mutta eniten yllätti työn 
vapaus. Aikataulu ja toteutus olivat täysin 
itsestä kiinni, mikä oli erityisen mieluisaa itsel-
leni. Esimerkiksi kesäjuhlille pystyi menemään 
jo torstaina, kun teki tunteja sisään jo aiem-
min! Autolla ajamista oli todella paljon, aluksi 
se tuntui mukavalta, mutta loppukesästä ratissa 
istuminen alkoi kyllästyttää.

Vaadittavaa osaamista olivat perinteisten 
mittavälineiden käyttötaidot, kartanlukemi-
nen ja kompassin käyttö tehokkaasti. Lisäksi 
tarvittiin jonkinlainen kokemus metsätöiden 
ja hakkuiden todellisuudesta, eli mitä rajoit-
teita metsäkoneilla ja työntekijöillä on, ja mitä 
voidaan ylipäänsä vaatia laatua ja esimerkiksi 
ympäristövaikutuksia mitattaessa.

Viihdyin työssäni hyvin, ja työyhteisö otti 
nuoren harjoittelijan innolla vastaan, vaikka 
toimiston poppoo yllättävän nuorta oli jo 
ennestään. Työporukka kutsui myös saunail-
taan ja metsäkonekuskit työmaatarkastuksen 
yhteydessä lounastauolle metsään tuomalleen 
grillille! Koin myös työnkuvani mielekkääksi, 
joten ei valittamista!

Työ antoi kokemusta puun hankintaketjusta, 
erityisesti metsän päässä: millaisia ongelmia ja 
kehityskohtia, ja mitä kaikkea tulee ottaa huo-
mioon maanomistajan kanssa toimiessa. Kesän 
aikana näki myös millaisissa tehtävissä isossa 
organisaatiossa on metsänhoitajia ja missä 
metsätalousinsinöörejä.

Laatumittaustehtävät soveltuvat hyvin opis-
kelijalle, joka ei välttämättä ole aiemmin 

Atte Saukkola

Juho Kotilainen
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syksyllä 2015 
aloitettua uuden 
kandidaatintut-
kinnon. Kyllähän 
siihen työtunteja 
meni. 

Yliopistossa on 
aloitettu Iso pyörä 
-nimellä kulkeva 
uudistus, missä 
pyritään selkeyt-
tämään kolmipor-
taisuutta kandi-, 
maisteri- ja toh-
toriopinnoissa.  
Yliopistossamme 
perusteena myös 
on, että tutkintojen välinen liikkuvuus (niin 
sanottu Bologna sopimus) ja alemman ja ylem-
män tutkinnon erillisyys eivät ole toteutuneet 
tarkoitetulla tavalla.  Muutoksessa hakukohtei-
den määrää yliopistossa pitää samalla vähentää, 
millä varmaan on vaikutuksia metsätieteidenkin 
hakukohteisiin. 

Useimmissa yliopistoissa opiskelijoiden 
hakijamäärät laskivat. Tämä on ainakin osaksi 
uuden Opintopolku-järjestelmän tulosta, 
missä ensikertalaiset voivat hakea aikaisempaa 
vähempiin hakukohteisiin, nyt kuuteen koh-
teeseen. Laitokselle hakeneiden opiskelijoiden 
määrä väheni hieman, metsien ekologian ja 
käytön hakukohteessa kaikki paikat (40) vas-
taanotettiin ja metsäekonomia ja markkinointi 
kohteessa paikan vastaanottaneita oli 15 (kohde 
20).

Suomi ja yliopistot ovat monien muutos-
ten kohteina. Metsätieteiden laitoskin 
joutui aloittamaan lukuvuoden 2015–
2016 valmistautumalla muun muassa 

tilamuutoksiin, jälleen uuteen tutkinnonuu-
distukseen ja ennen kaikkea, vähenevään 
perusrahoitukseen. Muutos on aina arjessa, piti 
siitä tai ei.

Metsätieteiden laitoksen työyhteisön kan-
nalta vuoden 2016 merkittävin muutos on 
tilojen vähentäminen ja sisäinen muuttoliike 
B-talossa. Helsingin yliopisto on vuokrannut 
maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan 
nyt käytössä olevia tiloja A- ja B-taloista Luon-
nonvarakeskukselle (LUKE). Yliopisto 
vuokraa metsätieteiden talon koko B2-ker-
roksen LUKElle. LUKEa ilmeisesti kiinniosti 
kyseessä olevassa kerroksessa sijaitseva 
laboratoriotila.

Osana sopeutumista vähenevään perusrahoi-
tukseen, laitos ei ota käyttöönsä uusia tiloja, 
vaan yrittää järjestää työskentelytilat B-talon 
kerroksissa K1, 3, 4, 5 ja niin sanotussa laitekes-
kussiivessä sekä mahdollisesti laboratoriotilat 
D-talosta. Opetustilat B2-kerroksesta poistuvat, 
joten opetustilatkin pitää löytää muista saleista.

LUKEn siirtyminen Metsätieteiden taloon 
olisi lokakuussa 2016. LUKEn toiminta Vii-
kissä ja metsätieteissä samassa rakennuksessa 
mahdollistaa entistä läheisemmän tutkimus- ja 
opetusyhteistyön. Tavoitteemme on, että tämä 
yhteys luo aivan uutta metsäntutkimukseen.

  Metsätieteiden laitos joutuu myös jälleen 
kerran uudistamaan tutkinnot. Lakonisesti 
sanottuna tämä hieman risoo, sillä saimme juuri 

MUUTOSTA 
MUUTOKSEN PERÄÄN
TEKSTI Pasi Puttonen, Metsätieteiden laitoksen johtaja

Pasi Puttonen, Metsätie-
teiden laitoksen johtaja
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KANSAINVÄLISIÄ 
KOKEMUKSIA 
KORVESTA

Ranskalainen harjoittelija 
ihmemaassa
Ranskalainen Erwan Stricot työskenteli viisi 
kuukautta harjoittelijana suoekologian ryh-
mässä. Metsäylioppilas-lehden toimittaja päätti 
kysellä hieman hänen kokemuksistaan Suo-
messa harjoittelujakson päätteeksi.

Kertoisitko joitain perustietoja itsestäsi?
Olen 23-vuotias ja kotoisin Bretagnesta, Län-

si-Ranskan kelttiläisestä osasta. Valmistuin 
juuri maisteriksi ympäristöbiologiasta erikoisa-
lanani kosteikkojen ekologinen käyttö.  Ranskan 
lisäksi olen opiskellut myös Skotlannissa ja teh-
nyt jo aiemmin useita harjoittelujaksoja.

Miksi tulit juuri Suomeen harjoitteluun? 
Etsin harjoittelupaikkaa, jossa pääsisin tutus-

tumaan soihin. Otin yhteyttä useisiin tahoihin 
Skotlannissa, Irlannissa, Ruotsissa ja Kana-
dassa ja myöhemmin tajusin Suomen olevan 
paras paikka tähän tarkoitukseen. Onneksi 
suoekologian ryhmä toivotti minut lämpimästi 
tervetulleeksi. Olen myös erittäin kiinnostunut 
Pohjoismaista ja olen jo pitkään halunnut käydä 
Suomessa.

Mitä tavoitteita sinulla oli ennen harjoitte-
lua? Toteutuivatko ne?

Halusin oppia lisää soiden ennallistamisesta, 
suoekosysteemien toiminnasta ja monimuotoi-
suudesta. Minulla olikin mahdollisuus tutustua 

Koska hakijamäärät ovat vaihdelleet vuosit-
tain ja Opintopolku tulee täyteen voimaansa 
2016, laitos on ryhtynyt monipuolisiin 
markkinointivalmisteluihin hakijamäärän nos-
tamiseksi. Valmisteluja tehdään myös mm. 
Metsänhoitajaliiton, Suomen Metsäyhdistyk-
sen, metsäfirmojen kanssa. Myös Uniforst on 
mukana yhtenä toimijana. Opiskelijamarkki-
noinnissa nykyisillä opiskelijoillamme tulee 
olemaan merkittävä rooli. Kiitos jo etukäteen 
mukaantulosta.

Laitokselle tehtyjen kaikkien tutkintojen 
määrä vuonna 2014 oli tavoitteen mukainen: 
noin 50 kandidaatin- ja 50 maisterintutkintoa 
sekä 10 väitöstä. Tästä saavutuksesta parhaat 
kiitokseni niin opiskelijoille kuin opettajille.

Valmistuneiden opiskelijoiden niin kutsuttu 
läpimenoprosentti voisi olla korkeampi: mais-
teritutkinnon suorittaa n. 60 % opiskelupaikan 
vastaanottaneista. Laitosta luonnollisesti kiin-
nostaa minne opiskelijat siirtyvät: yliopistosta 
toiseen siirtyjät tiedämme, mutta muut keskeyt-
tämisen syyt kiinnostavat meitä suuresti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
tavoitteiden ja rahoitusmallin perusteella yli-
opistokin korostaa nopeampaa opiskelua ja 
valmistumista.  Esimerkiksi 55 opintopistettä 
vuodessa opiskelleiden määrä tulisi nousta 
(nyt 27 % => 35 %) ja niin kutsuttu kandipa-
laute tulisi saada useammalta opiskelijalta (nyt 
39 % => 70 %). Näillä on merkitystä yliopiston 
OKM:ltä saamaan rahoitukseen. Laitostason 
rahoitusvaikutukset ovat epäselvät, koska rahoi-
tusmallia ei sovelleta yliopiston sisällä.

Mihin kiirehtiä, jos ei ole töitä?  Jo ennen 
Iso pyörä -uudistusta metsätieteiden laitoksen 
opintojen suunnittelussa on pyritty ottamaan 

huomioon työelämärelevanssi. Uuteen kandi-
tutkintoonkin tuli mukaan vapaavalintainen 
harjoittelu ja maisterintutkinnossa harjoittelu 
on ollut pakollinen. Laitos pyrkii edelleen tuke-
maan opiskelijoita niin, että mahdollisimman 
monella on mahdollisuus kahden kuukauden 
harjoitteluun. Haluamme myös yhdessä työn-
antajien kanssa monipuolistaa ja parantaa 
harjoittelun sisältöjä, jotta harjoittelu antaa riit-
tävästi työelämävalmiuksia.

Laitoksen tutkimusrahoitus on täysin ulko-
puolista, niin sanottua täydentävää rahoitusta. 
Rahoituksen hankinnassa ja yhä kiristyvässä 
kilpailussa laitoksen tutkijat ovat menestyneet 
hyvin. Laitos on mukana useissa biotaloutta 
koskevassa tutkimuksen ja koulutuksen suun-
nittelussa monien organisaatioiden kanssa. 

Biotalouden koulutuksella ja tutkimuksella on 
suuri painoarvo, kun ensi vuonna tehdään lai-
toksen uutta toimintasuunnitelmaa ja mietitän 
tutkimuksen painopisteitä vuosille 2017–2020. 
Toisaalta, koska maailma ja metsätalous eivät 
ole pelkkää biotaloutta, laitoksen painoalat ovat 
laajemmat.  Tällä yritämme vielä ylläpitää ns. 
humboldtilaista yliopistoihannetta, missä läh-
tökohtana ovat mm. tutkimuksen, opetuksen ja 
opintojen vapaus.

Tulevat muutokset ovat melko suuria. Toi-
mintakyky on kuitenkin säilytettävä – ei saa 
jäädä tuleen makaamaan. Muutos on aina 
arjessa mukana, piti siitä tai ei. Toivon, että 
hyvällä yhteistyöllä ja suunnittelulla voimme 
sopeutua muutoksiin ja samalla ylläpitää edel-
leen yhteisömme työn tulosten hyvän määrän, 
korkean laadun ja viihtyisän työilmapiirin.

TEKSTI Tiina Heikkinen
KUVAT Erwan Stricot ja Kari Minkkinen

Viikissä on vuosittain kymmeniä vaihto-opiskelijoita, harjoittelijoita ja kansain-
välisen maisteritutkinnon suorittajia. Mikä saa heidät hakeutumaan Suomeen ja 
millaisia kokemuksia heillä on ollut? Ranskalainen harjoittelija ja kanadalainen 
vaihto-opiskelija kertoivat omista oleskeluistaan Viikin kampuksella.

Kasvillisuuden hiilidioksidivuota mittaamassa.
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näihin asioihin, josta kiitos kuuluu mahtavalle 
suoekologian tiimille.

Mitä tiesit Suomesta ennen tänne tuloasi?
Ajattelin sen olevan maa, jossa on kaunis 

luonto, taianomainen kieli ja jonka asukkaat 
ovat tietyllä tavalla sidoksissa ympäristöönsä.

Minkälaisen ensivaikutelman sait Suomesta 
ja suomalaisista?

Huomasin suomalaisten olevan melko rau-
hallisia ja varautuneita, mikä kuitenkin riippuu 
siitä, kuinka hyvin heidät tuntee. Maa sai minut 
hämmästymään yhä uudelleen kävellessäni 
mahtavissa metsissä ja uidessani kauniissa jär-
vessä saunan jälkeen. Nautin siitä kovasti!

Miten suomalainen työkulttuuri eroaa rans-
kalaisesta? Entäpä opiskelukulttuuri?

Mielestäni työilmapiiri on Suomessa parempi. 
Ihmiset työskentelevät rennosti ja tasapuolisesti 
yhdessä eikä kukaan nosta itseään toisten ylä-
puolelle kuten Ranskassa usein on tapana.

Opiskelukulttuuri eroaa hieman etenkin 

maisterin tutkinnon osalta. Ranskassa on aina 
valmiiksi määrätty päivä, jolloin tutkielman 
tulee olla valmiina (esimerkiksi viisi kuukautta 
harjoittelun alkamisesta). Siksi voi olla vaike-
ampaa saada tutkielma täysin valmiiksi.

Mitä mieltä olet suomalaisista ihmisistä? 
Entä kielestä?

Valitettavasti suomalaiset ovat mielestäni 
liian varautuneita (tai ainakin minua kohtaan 
he olivat), ja on vaikea tietää pidetäänkö jota 
kuta ystävänä vai pelkkänä tuttuna. Luulen, että 
pidempiaikainen asuminen Suomessa voisi sel-
ventää tätä.

Olen ollut utelias suomen kieltä kohden koko 
täällä viettämäni ajan. Halusin opiskella kieltä 
itsekseni, koska se on melko vaikeaa ja sanasto 
on kiinteässä yhteydessä luontoon. Valitetta-
vasti en oppinut puhumaan suomea, mutta 
osasin monia sanoja, mikä on jo hyvä alku.

Mikä oli paras kokemuksesi täällä?
Yksi parhaista oli työmatka Lappiin, jolloin 

tein mittauksia Sodankylässä, Pallasjärvellä ja 
Kevolla. Sain jälleen mahdollisuuden tutustua 
arktiseen luontoon (olin jo käynyt kolme vuotta 
sitten Norjassa ja Ruotsissa), mikä oli hienoa. 
Tuolloin kohtasin myös ketunpennun, joka ute-
liaisuuttaan kävi meitä katsomassa.

Miten suomalaiset suot eroavat mielestäsi 
ranskalaisista? 

Ranskassa on vähemmän soita kuin Suomessa 
(vain noin 0,001 % pinta-alasta), joten ne ovat 
usein pieniä ja luonnontilaisimmatkin niistä 
ovat jollain tavalla vahingoittuneita. Saman-
laisia luonnontilassa olevia soita ei siis ole. 
Bretagnelaiset suot ovat pääosin karuja ja aika 
samanlaisia kuin skotlantilaiset suot. Keksi- ja 
Itä-Ranskassa on myös joitain puustoisia soita.  
Suomalaiset suot ovat monimuotoisempia ja 
luonnontilaisten soiden muodot kauniita ja 
ainutlaatuisia.

Mitä uusia asioita opit ja miten aiot hyödyn-
tää niitä urallasi tulevaisuudessa?

Olen oppinut tunnistamaan erilaisia suokas-
veja, kuten rahkasammalia. Koska haluaisin 

työskennellä luonnontilaisten alueiden parissa, 
niiden tunteminen on hyödyllistä.

Mitä haluat tehdä työksesi valmistumisen 
jälkeen? 

En oikein tiedä vielä. Minua kiinnostaa maa-
seudun kestävä talous ja haluaisin työskennellä 
kestävän maanviljelyn sekä herkkien ekosystee-
mien suojelun ja kehittämisen parissa.  

Aapasuota Sodankylän Pallasjärvellä.

Näkymä Pallasjärven vuomittaustornista.

Suolla viihtyvä sinisiipi.
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Vaihto-opiskelijan 
kokemukset

I made the move to Helsinki in January of this 
year. I spent my first week eating oven-baked 
cornstarch pancakes with lingonberries and 
wondering if anyone actually went outside in 
Finland. I didn’t have any pots or pans and I 
mistranslated all my food labels while shop-
ping. The start to my stay was rather rough, but 
after spending seven months in Helsinki I felt 
very at home.

The time I spent on Viikki campus was 
enriched by a genuine and inviting student 
body, as well as a dedicated and receptive uni-
versity staff. With new Finnish and foreign 
friends, I spent time competing in tractor tug-
of-war’s and wildly-themed sittnings. I kayaked 
in fresh and salty waters and lit a fire in saunas 
on islands, lake shores, and on wheels. Thanks 
to such an inviting university staff, I made it 

farther North to Värriö Subarctic Research Sta-
tion and watched as green lights dance in the 
sky hanging over the Russian border. I roasted 
sausages in Evo Natura 2000 area with young 
and old professors and discussed the challen-
ges facing the globe’s natural resources under a 
star-filled sky.

I’m so grateful for the perspective my stay at 
the University of Helsinki gave me on forestry 
from another cultural lens. For better or for 
worse, forestry is a tradition as much as it is a 
science. In Montana, that tradition on campus 
involves scraggily beards, chewing tobacco, and 
tall stories about big trees and bigger blazes. 
Living in Helsinki helped me recognize how 
the cultural baggage that sneaks in beside the 
science of forestry is entirely extraneous, but it 
also helped me appreciate how that baggage is 
at the same time precious. The smear of culture 
that came along side what I learned in Finland 
and continue to learn in America has its own 
distinguished value as one answer to “Who am 

TEKSTI JA KUVAT Wyatt Trull

Wyatt Trull

Haluaisitko työskennellä vielä joskus 
Suomessa?

Haluaisin tulla takaisin Suomeen, jos löydän 
hyvän työtarjouksen.  Tällä hetkellä tulevaisuu-
teni on kuitenkin hyvin epävarma. Olen hyvin 
kiitollinen suoekologian ryhmälle ja toivon 
pääseväni joskus tapaamaan kaikkia sen jäseniä 
uudelleen.

Onko mielestäsi hyödyllistä suorittaa harjoit-
telujakso ulkomailla? Miksi?

Minusta ulkomailla työskentely on hyväksi, 
koska maailma ja työ ovat nykyään entistä 
joustavampia. Se on myös hyvä tapa kehittää 
kielitaitoa.
Mitä terveisiä haluaisit lähettää suomalai-
sopiskelijalle, joka pohtii mahdollisuutta 
opiskella tai työskennellä ulkomailla?

Jos sinusta tuntuu, että haluat kokea jotain 
uutta ja saat mahdollisuuden työskennellä/
opiskella ulkomailla, tartu siihen! Se on aina 
rikas kokemus, ja löydät aina itsestäsi jotain 
uutta tavatessasi uusia ihmisiä. 

I?” among countless others on this planet. In a 
short seven months, the breadth of class field 
trips, the diversity of student character and 
background, and the accessibility of Finland’s 
natural bounty gave me an appreciation for 
what makes Finnish forestry unique and distin-
guished in its own way.

Talvinen ihmemaa hurmasi.
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EKSKURSIO YKSI-
SARVISTEN MAAHAN

Metsäylioppilaat ry:n alla toimi-
van Puukaupallisen Kerhon 
pitkäaikaisiin tavoitteisiin on 
kuulunut saattaa yhteen ne 

metsäylioppilaat, jotka jakavat yhteisen mie-
lenkiinnon kaupalliseen toimintaan. Tässä 
kerho onkin pitkään jo erinomaisesti onnistu-
nut. Parhaiten kerho tunnetaan laitoksemme 
opiskelijoiden keskuudessa vuosittaisista 
ekskursioistaan, jotka yhdeksänhenkinen hal-
lituksemme järjestää vuorovuosin kotimaahan 
ja ulkomaille kohteisiin, joiden katsotaan 
tarjoavan opiskelijoille sekä monipuolisia näke-
myksiä metsätaloudesta toimialana että 
tutustuttavan uusiin kulttuureihin rennossa 

TEKSTI JA KUVAT Eero Virkkunen (H13/K105)

ilmapiirissä.
Tänä syksynä vuorossa oli jälleen maltta-

mattoman odotuksen jälkeen viikon mittainen 
ulkomaan ekskursio, jonka kohdemaa päätet-
tiin jo aikaisin viime keväänä. Kohdemaasta 
saatiinkin käydä hallituksen sisällä kiivasta 
keskustelua, jonka lopputuloksena Portugalin 
aurinkoiset kadut ja rannat jäivät hopeapaikalle 
ja päädyimme suuntaamaan Britteinsaar-
ten eksoottisimpaan helmeen, eli Skotlantiin. 
Tuolla mallasviskien, intohimoisen jalkapal-
lokulttuurin ja henkeäsalpaavien maisemien 
luvatussa maassa katsoimme parhaaksi viettää 
aikamme poissa turistien kansoittamilta pää-
kaupunki Edinburghin kaduilta ja suunnata sen 

sijaan länteen maan suurimpaan kaupunkiin 
Glasgow’hun. Kyseinen kaupunki ei arkkiteh-
tuuriltaan, tai kaupunkikuvaltaan välttämättä 
tarjonnut yhtä silmiä hivelevää tarjontaa kuin 
pääkaupunki idempänä, mutta Glasgow’ssa 
ja sen lähistöllä luonnonkauniissa maalais- ja 
vuoristomaisemissa pääsimme taatusti lähem-
mäksi aitoa skotlantilaista elämänmenoa ja 
tunnelmaa.

Matkaan lähdimme 28. syyskuuta laukut 
puolillaan villapaitoja ja Gore-Tex-takkeja, 
mutta viimeistään Edinburghin lentokentälle 
laskeuduttuamme huomasimme, ettemme 
todellakaan pääsisi nauttimaan syksyisestä 
Skotlannista ja meri-ilmastosta autenttisimmil-
laan. Paikan päällä vallitseva säätila muistutti 
enemmän valinnassa toiseksi jääneen Portuga-
lin oletettua säätilaa kuin odotuksiamme siitä, 
miltä syyskuinen vesisade Britteinsaarilla näyt-
tää. Keli oli mitä mainioin ja auringon säteetkin 
lämmittivät aivan eri tavalla kuin Suomessa 
syyskuun lopulla. Tunnin bussimatkan päässä 
Edinburghista sijaitseva, Clyde-joen halkoma 

Glasgow nautti yhtä lailla auringonpaisteesta 
koko viikon.

Seuraavana aamuna matkasimme pohjoiseen 
ja Aberfoylen kylän välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevaan Queen Elizabeth Forest Parkiin. 
Maisemat jo pelkästään luonnonpuistoon joh-
tavan kapean ja mutkaisen tien varrella tekivät 
syvän vaikutuksen. Kumpuileva ja avara maa-
laismaisema sekä peltojen takaiset vuorten 
siluetit olivat kuitenkin vasta esimakua. Puis-
toon päästyämme suuntasimme ensimmäisenä 
vierailijakeskukseen, josta saimme tarvittavat 
neuvot ja reitit vapaamuotoista puistoon tutus-
tumista varten. Parin tunnin aikana kukin 
tutustui omaan tahtiin puiston tarjoamiin mai-
semiin. Vaellusreittejä ja polkuja pitkin pääsi 
kapuamaan aina vajaaseen neljäänsataan met-
riin lähimmälle kukkulalle, josta kirkkaassa 
säässä aukeni sykähdyttävä metsäinen Ylä-
maan maisema kirkasvetisten järvien yli. Myös 
alempana metsän keskellä riitti ihailtavaa. 
Parikymmenmetrinen vesiputous metsäisessä 
rinteessä oli nimittäin jotain, mihin ei jokaisella 

Glasgow’ssa on hieman perinteikkäämmät yliopistot.

Suositun ekskursion onnekkaat osallistujat.
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kankaalla kotimaassa törmää.
Keskiviikkona majapaikastamme kymme-

nen minuutin metromatkan päässä sijainnut 
GalGael tarjosi aivan toisenlaisia elämyksiä, 
kun saimme tutustua pienen yhteisöyrityk-
sen toimintaan. Vaatimattoman ja jokseenkin 
rappeutuneen julkisivun tiiliseinien takana 
puutavara muokkautui taitavana käsityönä 
perinteisiksi skottilaisiksi veneiksi, huoneka-
luiksi ja koriste-esineiksi. Toimintatavoiltaan 
kyseinen yritys poikkesi myös huomattavasti 
tavanomaisesta. GalGaelin tavoitteena on pari-
kymmenvuotisen historian aikana ollut tarjota 
työtilaa, työmahdollisuuksia ja opastusta niille 
yhteiskunnan jäsenille, jotka ovat kärsineet esi-
merkiksi pitkäaikaisesta työttömyydestä ja ovat 
täten olleet ulkopuolisen avun ja tuen tarpeessa. 
Toisena tavoitteenaan GalGael on luonnollisesti 
pyrkinyt pitämään yllä perinteistä skotlanti-
laista puun- ja veneenveistotaitoa. Kaupallisten 
aspektien lisäksi vierailu tarjosikin myös sosi-
aalisia näkökulmia ekskursiollemme.

Matkan neljäntenä päivänä saimme jälleen 
nauttia maalaismaisemista suunnatessamme 
kohti pohjoisempana sijaitsevaa Glengoynen 
tislaamoa. Mallasviskit ovat kiinteä osa skotlan-
tilaista kulttuuria ja paikallisille syystäkin myös 

Maisemia Queen Elizabeth Forest Parkista.

Maisemat ja sää hellivät.

todellinen ylpeyden aihe. Viskeillä on myös 
suuri vaikutus Skotlannin talouteen yhtenä 
maan merkittävimmistä vientituotteista. Skot-
lanti on jaettu viiteen eri maantieteelliseen 
viskintuotantoalueeseen, joista pääsimme 
tutustumaan Highlandin alueeseen, joka laa-
juudestaan johtuen pitää sisällään lukuisia 
erityyppisiä tislaamoita. Highlandin etelärajalla 
sijaitseva Glengoyne tarjosi mitä idyllisimmässä 
skotlantilaisessa maisemassa mieleenpainuvan 
kierroksen tislaamon sisällä ja lähiympäristössä. 
Pääsimme tutustumaan viskin tuotantoproses-
seihin ja varastointiin, sekä luonnollisesti myös 
itse tuotteeseen –  saimme maistiaiset tislaamon 
12- ja 18-vuotiaista viskeistä. Kierros tarjosikin 
taatusti myös viskiin tottumattomille matkaa-
jille miellyttävän erilaisen vierailukokemuksen.

Teollisuudestaan ja telakoistaan tunnettu 
Glasgow on myös todellinen opiskelijakau-
punki. Kaupungissa on lähes 170 000 opiskelijaa, 
ja sen 1400-luvulla perustettu yliopisto on 
Skotlannin toisiksi vanhin. Viimeisenä kohtee-
namme pääsimmekin tutustumaan paikallisen 
kauppatieteiden opiskelijan, Lylen, johdolla 
yliopistoon ja sen historiaan. Ehdottomasti 
viikon mukaansatempaavin opas kierrätti seu-
ruettamme kampusalueella kertoen vahvalla 

skottiaksentilla yksityiskohtia rakennuksista, 
yliopiston historiasta ja ympäristöstä vangiten 
kaikkien huomion, vaikka vaikuttavat raken-
nukset ja puistomainen yliopistoalue itsessään 
riittivät pitämään mielenkiinnon yllä.

Päiväkohtaisen ohjelman lisäksi iltaisin ja 
viikonloppuna kaikilla matkalaisilla oli rei-
lusti aikaa tutustua omien mieltymystensä 
mukaan Glasgow’hun, paikalliseen kulttuuriin 
ja lähialueisiin. Suhteellisen lyhyet välimatkat 
ja moitteettomasti toiminut julkinen liikenne 
mahdollistivat mitä erilaisimpia aktiviteetteja 
myös kauempana Glasgow’sta. Aika lensikin 
niin paikallisten jalkapalloseurojen otteita seu-
ratessa, linnojen halleja kiertäessä kuin läheisen 
Arranin saaren vaellusreittejä askeltaessa. Osa 
matkalaisista ehti myös käydä tarkistamassa 
väitteet pääkaupungin viihtyisyydestä ja turis-
tien määrästä todeten väitteiden pitävän täysin 
paikkansa.

Tulevia reissuja odotellessa voimme vielä 
muistella lämmöllä tätä ikimuistoista matkaa, 
joka taatusti oli useiden opiskelijoidemme 
syksyn kohokohtia. Suuret kiitokset kaikille 
mukana olleille, sekä ekskursiota tukeneille 
tahoille!

Ekskursiota ovat tukeneet: Metsämiesten 
Säätiö, Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdis-
tys ry (Liity jäseneksi: http://www.stmy.
fi/jaseneksi-liittyminen) ja Puumiesten 
Ammattikasvatussäätiö
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ALLA BAMBUPUUN
TEKSTI JA KUVAT Samuli ”Samu-Li” Koivistoinen (H13/K105)

Maisterin harjoittelussa 
Kiinan Guangzhoussa
Maisterin harjoitteluni Kiinan Kantonissa, 
tarkemmin sanottuna Guangzhoun kaupun-
gissa South China Botanical Garden Chinese 
Academy of Science-yliopistossa alkoi jo 
edellisen vuoden kesänä. Pohjois-Suomen 
kurssin leirinuotiolla heräsi keskustelu yli-
opistonlehtori Frank Berningerin kanssa 
Kiinasta, ja hän lupasi järjestää minut sinne. 
Marraskuun aikana paikka oli jo varmistunut ja 
kesätyöstressi hävinnyt. Guangzhou on suoma-
laisille lähes tuntematon kaupunki, vaikkakin se 
on Kiinan kolmanneksi suurin kaupunki, ja jo 
1800-luvulta lähtien se on ollut portti kaupan-
käynnille läntiseen maailmaan. Kaupankäynnin 
tuoma vauraus onkin tehnyt kaupungista poik-
keuksellisen vapaan useisiin muihin Kiinan 
alueisiin verrattuna.

Guangzhoun kaupunki koki valtavan muu-
toksen 2000-luvun alussa ja 10 vuodessa sinne 
rakennettiin 8 uutta metrolinjastoa ja koko-
naan uusi keskusta jonka keskiössä on Canton 
Tower, 600 metrin maamerkki joka houkuttelee 
(kiinalaisia) turisteja ympäri maata ottamaan 
itsestään selfieitä tornin juurelle. Guangzhoun 
ilmanlaatu on myös huomattavasti parempi 
(silti huono suomalaisella mittapuulla), varsin-
kin verrattuna Pekingiin, jossa amerikkalaisen 
tutkimuksen mukaan ilman hengittäminen 
pahimmillaan vastaa 40 savuketta päivässä.

Säätelystä ”vapaana” kaupunkina Guangz-
houta kuitenkin koskee yleisimmät säännöt 
ja rajoitukset jotka vaivaavat ulkomaalaista 
turistia. Internet ei ole vapaa, vaan Google, 
Wikipedia, Facebook ja Youtube estetään Kii-
nan suurella palomuurilla. Työkaverit tuntuivat 

olevan tästä sitä mieltä että ne kielletään hei-
dän oman turvallisuuden vuoksi, ja pitivät sitä 
hyvänä asiana, vaikkakin ulkomailla vaihdossa 
käyneet myönsivät, että Google olisi joskus 
ihan hyödyllinen. Facebookin rinnalla Kiinassa 
on omat tiukan valvonnan alla olevat somet: 
Weibo ja WeChat. Valvonta on todella tiukkaa, 
ja esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolu-
een tiukka linja kieltää seksi kaikesta mediasta 
aiheutti kesän aikana hurjan ajojahdin nuo-
ren parin kuvatessa seksivideon kiinalaisen 
vaatekaupan sovituskopissa. Kuusi ihmistä 
pidätettiin mukana WeChatin johtoa. Kiinan 
äärivanhoillisen kommunistisen puolueen ja 
koko ajan kansainvälistyvän nuorison arvojen 
välissä onkin hurja kuilu, joka tulee tuottamaan 
jatkossakin ongelmia.

Työskentelin Kiinassa kenttä- ja labora-
torioassistenttina. Ensimmäisinä päivinä 

yllätyksenä tulikin, että kenttätyötä ei olekaan 
sovituksi puoleksitoista kuukaudeksi, koska 
ryhmällä ei ole rahaa. Kenttätyötä oli siis lopulta 
vain yksi viikonloppu Dinghu-vuorilla, mikä 
olikin kesän ehdoton kohokohta. Etelä-Kiinan 
vuoristoviidakko on lähes läpitunkematonta. 
Sadekauden aikana rankkasateet voivat yllät-
tää koska tahansa tehden mutaisista rinteistä 
todella liukkaita. Metsäntutkimus Etelä-Kiinan 
metsissä on hieman erilaista johtuen puiden ja 
kasvien laajasta kirjosta ja määrästä. Eri puula-
jeja on yli 100, ja yhdellä 20 m x 20 m koealalla 
voi olla yli 20 erilaista puuta. Tämän takia tut-
kimuksessa on aina oltava mukana spesialisti, 
joka osaa määrittää puulajit. Jostain syystä näitä 
puulajiasiantuntijoita on Kiinassa vähän, ja yli-
opisto olikin onnellinen siitä, että alueelta löytyi 
vanha mies, joka tunsi kaikki tutkimuksen puut. 
Tutkimusretkestämme teki mielenkiintoisen 
myös se, että lähdin vuorille työkaverin kanssa, 
joka puhui mandariinikiinaa ja tosi huonoa 
englantia, kun taas paikallinen oppaamme 
puhui vain kantoninkiinaa. Kolmikkomme kes-
kimmäinen jäsen pystyi siis puhumaan toisille 
vain auttavalla tasolla ja muut eivät ollen-
kaan. Kiinassa työskentelyssä kieli oli suurin 
ongelma. Ryhmässä oli viisi jäsentä, joista kaksi 

Monta Kiinaa samassa kuvassa.

Hauta Kiinassa.Samuli Koivistoinen

entistä vaihto-oppilasta puhuivat kohtalai-
sen hyvää englantia, yksi auttavaa englantia ja 
yksi ei juuri lainkaan. Satuin työskentelemään 
lähes koko kesän tämän vain auttavaa englantia 
puhuvan kanssa, mikä teki uuden oppimisesta 
vaikeaa. Myöskään projektista ei ollut mitään 
englanninkielistä aineistoa, vaan jouduin tur-
vautumaan kanadalaiseen tutkimukseen, joka 
oli joiltain osin sama.

Suuret kiitokset kesästä Frank Berningerille, 
Metsämiesten Säätiölle ja Helsingin yliopistolle.

P.S. Bambu ei ole puu, jag vet.
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AARNIWOOD
-FEEL THE WOODEN TOUCH

TEKSTI Aarniwoodin Co-founder Samuli Koivistoinen (H13/K105)

Puu on luonnollinen ja ennen kaikkea 
näyttävä materiaali, joka takuulla erot-
tuu edukseen muovisista ja metallisista 
aurinkolaseista ja kelloista. Aarniwood 

on kolmen helsinkiläisen korkeakouluopis-
kelijan vuonna 2014 perustama yritys, jonka 
tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia puisia 
rannekelloja ja aurinkolaseja. Kelloissa käyttä-
mämme puu on FSC-sertifioitua, ja koneistot 
Citizen Miyota -kvartsikoneistoja parhaimman 
mahdollisen laadun takaamiseksi. Sen lisäksi, 
että puiset kellot näyttävät upeilta, ne myös 
tuntuvat äärimmäisen mukavilta ja kevyiltä 

ranteessasi. Suosituimpia puulajejamme ovat 
mm. tumma pähkinä-, zebra-, eeben-, vaah-
tera- ja ruusupuu. Tulevaisuudessa pyrimme 
tuomaan markkinoille myös kelloja suoma-
laisista FSC- tai PEFC-sertifioiduista puista. 
Mikään käyttämämme puu ei ole värjättyä, 
joten pinta kestää hyvin kulutusta muuttamatta 
ulkonäköään. Puuosat käsitellään kevyesti 
puunhoitoöljyllä luonnollisen kiillon ja kosteu-
den säilyttämiseksi. Puinen kello ja aurinkolasit 
– jokaisen metsänhoitajan must-have -hankinta!

www.aarniwood.com

FUKSIN 
TUNTEMUKSET
TEKSTI JA KUVA Hiljahenna Tomminen (K108)

Puolisentoista vuotta taaksepäin, avo-
nainen nettiselain ja korkeakoulujen 
yhteishakuaika loppumassa. Paniik-
kiselailua, hakukohteet järjestykseen 

ja ”lähetä lomake”. Kutsuja pääsykokeisiin 
alkaa sadella, mutta haettuani yhtä monelle eri 
alalle kuin hakukohteita sai olla, tajuan, että 
ehkä pieni mietintätauko olisi tarpeen. Nyt 
lokakuun alussa, kuljettuani reilun kuukauden 
metsäläisfuksin kengissä, en voi kuin kiittää ja 
kumartaa päätökselleni. 

Olen siis Hiljahenna Tomminen, yksi kurssin 
K108 elokuun lopussa 2015 MMTDK:ssa Hel-
singin yliopistossa aloittaneista metsätieteiden 
fukseista, pääaineenani metsien ekologia ja 
käyttö. Valmistuin kaksoistutkinnosta talon-
rakentajaksi sekä ylioppilaaksi vuoden 2014 
kesäkuussa, minkä jälkeen vietin vuoden 
työskennellen siellä mistä töitä löytyi. Irlan-
nissakin tuli pyörähdettyä muutama kuukausi. 
Tuon vuoden aikana tulevaisuus alkoi näyttää 
huomattavasti aiempaa selvemmältä, ja viime 
keväänä yhteishaun koittaessa sain hakulomak-
keen täyteen ilman pienintäkään epäröintiä. 

Hylkäsin suosiolla listalta niin rakennus-
insinöörin, kuin lastentarhanopettajankin ja 
päätin keskittyä vain ympäristö- sekä metsäalo-
jen hakukohteisiin jotka olivat vuosi takaperin 
loistaneet kokonaan poissaolollaan. Lopulta 
metsätieteet valikoitui ensimmäiseksi melko 
nopeasti MMTDK:n ja Opintopolun sivuja 
selailtuani, yksinkertaisesti siitä syystä että 
metsät kiinnostavat. Kun minulta aikoinaan 
kysyttiin miksi lähdin lukemaan rakennusalaa, 
oli vastaus juurikin niin simppeli kuin voi olla: 
koska se kiinnosti. Samaa voisin sanoa nyt. Met-
sissä kiinnostaa kaikki. Miten ne toimivat, mitä 
niistä löytyy, miten meidän tulisi niitä kohdella 
ja niin edelleen. 

Olen aina halunnut löytää alan, jossa työ-
elämään siirtyessäni ei minua harmittaisi joka 
aamu herätä töihin. Haluan että töihin lähtö 
olisi mieluista ja voisin olla innoissani tulevasta 
työpäivästä. En ole ikinä halunnut juosta palk-
kataulukoiden perässä, vaan minua johdattelee 

Hiljahenna Tomminen
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aito mielenkiinto asioita kohtaan. Toki positiivi-
nen yllätys opiskelujen jo alettua oli kuulla, että 
metsänhoitaja saattaisi, tietenkin vain saattaisi, 
myös tienata kohtuullisen hyvin. Ja olihan se 
nyt hauska lähettää alavalinnalle naureskelleille 
kavereilleni viesti tästä uudesta pikkuinfosta, 
olivathan he olleet sitä mieltä, etten voisi tulla 
tienaamaan metsäalalla. 

Voi olla, että osuutta alan valintaan on ollut 
myös sillä, että molemmat vanhempani ovat 
ympäristöalan ihmisiä ja muun muassa Vii-
kin käytäviä on tenavana tullut juostua ristiin 
rastiin. Metsissä kulkemisen opin jo ennen 
kuin kävelemisen, äidin rinkassa on ollut hyvä 
syödä puolukoita ja nukkua kun puut humisivat 
ympärillä. Ja omien jalkojen alettua kantamaan, 
on sitä tullut hypättyä milloin isän mukana 
metsästysreissuilla, milloin äidin kanssa sienes-
tämässä tai ihan vaan yksistään naapurimetsissä 
höntsäilemässä. Väitän että pieni metsähö-
peröys on virrannut suonissani syntymästä 
saakka, ja niinpä alavalinta oli enemmänkin 
kuin luonteva. 

Viime keväänä, toukokuun puolessa välissä 
saavuin Irlannista Suomeen vain muutama 
päivä ennen pääsykokeita, jouduin jättämään 
taakseni tärkeitä ihmisiä, mutta haave opiskelu-
paikasta tulevalle syksylle oli erityisesti kevään 
aikana kasvanut niin suureksi, etten voinut olla 
yrittämättä. Maanantaina 18.5. etsiessäni pää-
sykoepaikkaa Helsingin keskustassa, luettuani 
kokeisiin huomattavasti vähemmän kuin olin 
alun perin ajatellut, alkoi paniikki olla jo melko 
suuri. Pääsykokeiden jälkeen olo kaikkea muuta 
kuin helpotti, itseasiassa olin jo aivan varma 
lähdettyäni salista ensimmäisten joukossa, että 
metsään meni. 

Kun tulokset sitten heinäkuun alussa tulivat, 
olin jo luopunut kaikesta toivosta. Siispä kun 
kesken työpäiväni kirjauduin opintopolku-pal-
veluun ja ruutuun pamahti teksti hyväksytyksi 
tulemisesta, olisin voinut ensimmäistä ker-
taa elämässäni itkeä onnesta, ellei työpaikkani 
luukulle olisi juuri silloin tulvahtanut laumaa 
kahvinnälkäisiä asiakkaita. Tultuani hyväk-
sytyksi ensimmäiseen hakukohteeseen, sulki 
se automaattisesti pois muut opintosuunnat 

joihin olin hakenut, esimerkiksi ympäristötie-
teet sekä metsätieteiden opinnot Joensuussa. 
Eli metsäänhän se meni, mutta ei niin kuin olin 
viimeiset pari kuukautta luullut! 

Ja täällä sitä nyt ollaan! Uskallan väittää, että 
hakiessani metsätieteitä lukemaan, tein yhden 
viisaimmista päätöksistäni ikinä. On hassua, 
että kun jostain on haaveillut tosissaan, voi lop-
putulos olla oikeasti jopa haaveitakin parempi. 
Kun orientoivalla viikolla tutustuimme tuu-
toreidemme avulla niin kampukseen, tuleviin 
kurssikavereihimme sekä myös alaan, jota 
olimme tulleet opiskelemaan, täytyin aina 
välillä onnellisuudesta lähes pakahtumiseen 
asti, koska kaikki oli juuri sitä mitä olin etsinyt. 

Nyt reipas kuukausi myöhemmin, olen yhä 
melkeinpä yhtä hukassa kuin opinnot aloi-
tettuani. Silti tunteet siitä, että olen löytänyt 
oikean paikan, eivät ole vähentyneet yhtään - 
päinvastoin. Vietimme viime viikon Hyytiälän 
metsäasemalla ja kuunnellessani siellä assareina 
toimivia jo useamman vuoden alaa opiskelleita 
metsäläisiä, mietin kuinka hienoa olisi osata 
tulevaisuudessa vastata uusien fuksien kysy-
myksiin yhtä epäröimättä ja asiantuntevasti. En 
sano että olisin opiskelijana paras mahdollinen; 
luentojen kuuntelu vaatii treenaamista, samoin 
tehtäviin ajoissa tarttuminen, mutta motivaa-
tiota minulta ainakin löytyy vaikka muille jakaa. 
Haaveissani on vankka tietotaito metsätieteistä, 
joten toivottavasti nälkä vain kasvaa tehdessä, ja 
fiilikset ovat tulevaisuudessakin yhtä korkealla 
kuin näin fuksivuoden alussa. 

#VAINHYDEJUTUT
TEKSTI Ella Valkama (H15/K107)

Yhdeksän viikon metsäinen aikuisten 
kesäleiri 2015 Hyytiälän metsäase-
malla on ohi. Säät eivät varsinaisesti 
suosineet, mutta olisivat ne pahem-

matkin voineet olla. Aurinko paistoi noin 
kerran viikossa.

Matkustustapa kotoa Hyytiälään ja takaisin 
oli monilla jokaviikkoinen päänvaiva. Viik-
ki-Hyytiälä-välikin on nopeinta reittiä yli 200 
kilometriä. Me päätimme kaveriporukalla rat-
kaista kyytiongelmat ostamalla kesäksi auton. 
Yhteinen taipaleemme ei alkanut auton osalta 
kovin hyvin, kun pakoputki (melkein) irtosi jo 
ensimmäisellä matkalla Hyytiälään. Pääsimme 

kuitenkin lopulta perille, ja virityksien jälkeen 
pakoputkikin pysyi matkassa kesän loppuun 
asti. Nyt auto on jo siirtynyt vehreämmille 
moottoriteille, mutta BIC-956 pysyy aina 
sydämissämme.

Kenttäkurssin päätarkoitus oli (kai) opiskelu. 
Itselleni suurimman yksittäisen ahaa-elämyk-
sen tarjosi bussoli. Kyllähän sitä oltiin käytetty 
jo syksyllä, ja osasin käyttääkin sitä, mutta 
funktio oli jäänyt ihan pimentoon. Kesällä bus-
solin maailma avautui. Hypsometrin sen sijaan 
ei, meidän kahdenkeskinen yhteistyömme 
kun ei toimi. Onneksi ryhmästäni löytyi aina 
joku innokas hypson käyttäjä, niin minun ei 

Kuvassa ei suinkaan nukuta vaan pohditaan syvällisesti oppitunnin punaista lankaa. Kuva Sini Salko



2015 METSÄYLIOPPILAS     4342     METSÄYLIOPPILAS 2015

tarvinnut ”loistaa” taidoillani sen kanssa. 
Opin, että rahkasammalia on ihan hirveästi. 

Keväällä oltiin opeteltu jo 11, ja kesällä määrä 
tuplaantui. (Järkytin itseni nyt googlaamalla 
sphagnumin ja niitä on näköjään paljon enem-
mänkin kuin nuo ”hirveät” parikymmentä. 
Onneksi noita kaikkia ei kasva ainakaan 
Lakkasuolla.) 

Excel-taidot nousivat marvaamisen myötä 
ihan uudelle tasolle, ja tuskin monikaan meistä 
oli perehtynyt japanilaisten kukka-asetelmien 
pyhimpään olemukseen ennen viime kesää. 
Lisäksi itse opin ainakin hakkaamaan halkoja, 
kärsivällisyyttä ja uusia korttipelejä.  Kyllä siellä 
oikeasti niitä oikeita metsänhoitoasioitakin opit-
tiin, mutta koska tämä ei ole oppimispäiväkirja, 
niin ei nyt muistella niitä sen kummemmin. 
Kyllä ne tuolla takaraivossa on.

Heinäkuussa ahkeran marvaamisemme 
katkaisi upea yö telttamajoituksessa Evolla. 
Ekosysteemipalvelut tulivat tutuiksi, kun 

porukka hajaantui kalastamaan, ratsastamaan, 
melomaan ja patikoimaan. Ilmassa oli myös 
dramatiikkaa, kun eriävät mielipiteet erään tel-
tan väristä lähes jakoivat porukan kahtia. Illan 
kohokohtana järjestetty majavabongailu ei vali-
tettavasti tuottanut tulosta.

Eräänä kesäisenä iltana saimme kolme hur-
maavaa pässiä piristämään elämäämme. Niiden 
nimistä saatiin aikaan sen verran draamaa, 
että kutsuttakoon niitä siksi nyt vain pässeiksi. 
Olimme varautuneet niiden tuloon kauralla ja 
sähköaidoin viritetyllä aitauksella. Aitaus pidät-
teli niitä puolisen minuuttia, ja sitten olivatkin 
pässit irti. Kaoottisen jahdin jälkeen päätimme 
antaa olla. Rakensimme kuitenkin kurssityönä 
tukevamman aitauksen loppukesäksi ja tulevia 
vuosikursseja ilahduttamaan (tai masentamaan, 
koska oli siinä huterassa aitauksessa oma 
huumoriarvonsa). Uusi aitaus pidätteli lam-
paitamme lähes toivotulla tavalla. Yhtenä yönä 
ne kuitenkin olivat eksyneet Impivaaraan, eikä 

Rakastunut pari häävalssin ja toistensa 
lumoissa. Kuva Eerik Purho

Kesäjuhlien jälkimainingit ja 
yleisen siisteyden ylläpitoa. 
Kuva Vilma Anttila

kukaan oikein tunnu tietävän, miten. 
Öisin tapahtui välillä muutakin outoa. Impi-

vaaran aula sisusti itse itseään, kerran pyörät 
olivat tulleet sisälle lämmittelemään, alakerran 
vessan ovi lukittui itsestään ja assareiden ves-
sanpönttöistä ja sängyistä löytyi halkoja. Välillä 
kummittelikin.

Olihan meillä huikeita pippaloitakin. 
Ensimmäisellä viikolla bailattiin jätesäkeissä, 
seuraavalla viikolla Hyytiälä muuttui Karibiaksi. 
Vanha ruokala oli kesällä luvattoman pitkään 
remontissa, ja jouduimme siksi ulkoistamaan 
osan bileistä, mutta ei se lopulta haitannut. 
Biletimme siis myös punttisalissa, heinäkuun 
alussa käytiin Rönnin lavalla tanssahtelemassa 
ja kerran pidettiin mukavat lettukestit grillillä. 
Loppukesästä vietettiin tunteikasta hääjuhlaa ja 
viimeisellä viikolla juhlittiin haikeina pian ohi 
olevaa kesää Hyde-gaalan merkeissä.

Kurssimme järjesti myös perinteiset kesä-
juhlat, joita saapui kanssamme viettämään 
iso joukko iloisia metsäläisiä ja muita metsä-
läismielisiä. Vain puolitäysi kaljakellari veti 
hetkellisesti suupieliä alaspäin, mutta onneksi 
tunnelmaa nostattivat alaston DJ, Kalja Koon 
keikka, pyttipannu sekä juhlakansan reipas 
mieli. 

Kesän aikana nähtiin myös metsäläis-
ten urheiluhenkisyys. Vapaa-ajalla kentällä 
pelattiin pesäpalloa ja jalkapalloa, assarit esitte-
livät voimistelutaitojaan, frisbeetä lennätettiin, 
porukka uiskenteli järven vastarannalle ja ran-
talentiskenttäkin oli hyvällä säällä lähes aina 
käytössä. Oli meillä ihan olympialaisetkin! 
Lisäksi opimme tukkijätkäilyn perusteita ja ses-
toamista, pääasiassa sestosimme tukkien päällä, 

mutta jotkut myös toistensa päällä.
Kerran maisteltiin kirjanpainajia (joku taisi 

olla löytävinään paahtoleivän maun) ja sitten 
poltettiin hallitusti muutama hehtaari metsää. 

Yleensä spontaanisti toteutetut päähänpis-
tot johtivat älyttömiin seikkailuihin. Kerran 
lähdettiin pikkusaunan lämmityksestä noin 
kahdeksan sekunnin varoitusajalla uima-
asuissa ja pyyhkeissä Korkeakoskelle katsomaan 

ukonilmaa. Nähtiin ehkä pari 
salamaa, eivätkä nekään mitään 
huikeita olleet, mutta tulipahan 
käytyä. Saimme kyllä jännitystä 
elämäämme, kun joku rekka seu-
rasi meitä. Yhtenä yönä taas 
päädyin grillille kuuntelemaan 
tuntematonta tarinankertojaa ja 

Matka Huppiovuoren huipulle eteni hitaasti, mutta epävarmasti. Kuva Ella Valkama
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MIKÄ UNIFORST?

Uniforst on metsäylioppilaiden oma osuuskunta, jonka visiona on tehdä metsäalan 
opiskelijoista tulevaisuuden ammattilaisia ja olla paras mahdollinen yhteistyö-
kumppani alan toimijoille. Seuraavana Uniforstin hallituksen jäsenet esittelevät 
yrityksen nykytilannetta omien vastuualueidensa kautta.

Lähtökuopista lentoon
Alkuponnisteluiden jälkeen toimintamme on 
muuttunut osuuskuntamaisemmaksi. Jäsenis-
tön voimavara osuuskunnan kehittämisessä ja 
pyörittämisessä on tiedostettu alusta alkaen. 
Alkuvaiheissa fokus oli kuitenkin keskitettävä 
perusasioiden hoitoon; perehdyimme yrittä-
miseen osuuskunnan muodossa, mietimme ja 
ideoimme – haimme yhteistä säveltä. Kun isot 
rattaat vihdoin pyörähtivät liikkeelle, vapautui 
käyttöömme resursseja jäsenistön aktivoimi-
selle. Erilaisten tapahtumien myötä jäsenet ovat 
päässeet ideoimaan ja kehittämään Uniforstin 
toimintaa ja tulevaisuutta. Tämä on meidän 
osuuskuntamme. Jäsen omistaa siitä yhtä suu-
ren osan kuin toimitusjohtaja. Se on tärkeä 
viesti, jonka haluamme kaikkien tavoittavan.

Jatkumon tiedostaminen on tärkeää heti 
alkuvaiheessa. Varmasti moni nykyisistä jäsenis-
tämme päätyy tulevaisuudessa organisaatioihin, 
jotka tarvitsevat meiltä työntekijöitä niin lyhyt- 
kuin pitkäaikaisiin työtehtäviin. Siksi jäsenistön 
edun ajaminen ja jäsenpalveluiden tuottaminen 
on puhdasta sijoittamista tulevaisuuteen. Ide-
aalitilanteessa jäsen pääsee Uniforstin kautta 
töihin ja onnistuu vakuuttamaan työnantajan 
osaamisellaan ja saa tulevaisuudessa vakitui-
sen paikan. Voidaan olettaa, että ainakin tuo 

työllistynyt metsäläinen suhtautuu Uniforstiin 
hyvin suopeasti ja suosittelee, tai parhaassa 
tapauksessa tilaa, palveluitamme.

-Juho, markkinointisuunnittelija

Liiketoiminnan kehitys
Uniforstin kaksivuotisen taipaleen aikana 
toiminta on kasvanut tasaisesti. Alussa kenellä-
kään perustajajäsenistä ei ollut tarkkaa käsitystä 
siitä, mitä Uniforst yrityksenä voi oikeastaan 
tehdä. Tästä huolimatta olemme löytäneet 
paikkamme sekä markkinoilla että yliopistolla 
opiskelijoiden keskuudessa. Uniforstin tavoit-
teena on ollut alusta asti olla mahdollisimman 
kattava ja jäsenistöään työelämään yhdistävä 
tekijä metsäalalla. Mikäli asiakkaillamme on 
kysyntää osaamiselle, jota metsätieteilijöiltä ei 
löydy, voimme yrittää hankkia sitä esimerkiksi 
muiden tiedekuntamme laitosten opiskelijoiden 
keskuudesta. Nykyisin esimerkiksi metsätalou-
den sijaan puhutaan usein biotaloudesta, joka 
on käsitteenä paljon laajempi. Tästä näkökul-
masta Uniforstkin voisi jossain vaiheessa toimia 
esimerkiksi koko tiedekuntamme opiskelijoi-
den eduksi.

Uniforstin päätoimiala, henkilöstöpalvelut, 
voi kattaa monia eri asioita varsinaisen vuok-
ratyövoiman lisäksi. Alusta asti palveluita on 

TEKSTI Juho Kotilainen (H12/K104), Timo Mäkelä (H13/K105), Matti Pesonen 
(H11/K103), Atte Saukkola (H13/K105)

kerran oltiin ruisrääkän jäljillä sumuisessa 
yössä. 

Yhteenvetona sanon vaan, että olipa taas 
ihmekesä. Opimme muutamia elämänvii-
sauksia ja ainakin olemme tietojen ja taitojen 
puolesta vähän lähempänä metsänhoitajia kuin 
ennen kesää.

Kuva puhukoon puolestaan. Kuva Ella Valkama

Kulotus. Kuva Sini Salko

Ruokatauko savun keskellä. Kuva Kaisa Luukkonen
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Uniforstin töissä: vasem-
malla Paavo Lyytikäinen 

(H09/K101), keskellä Kaisa 
Rissanen (H11/K103) 

oikealla Juho Kotilainen 
(H12/K104).

pyritty toteuttamaan mahdollisimman laa-
jasti. Viimeisin suuri uudistus oli varsinaisten 
henkilöstöpalvelutuotteiden, Proforstin, Toi-
mistoforstin, Eventtiforstin ja Duuniforstin 
käyttöönotto. Tämän lisäksi on suunniteltu 
erilaisia palveluita esimerkiksi gradupaikko-
jen välitykseen ja headhuntingiin. Nyt kun 
perustoiminta on tietyllä tapaa vakiintunut ja 
toimintaan on saatu mukaan runsaasti uusia 
aktiivisia jäseniä, ei mikään varsinaisesti estä 
Uniforstia toteuttamasta hyviä suunnitelmia 
uusista tuotteista.

Uniforst on perustunut vahvasti sen hal-
lituksen yhteistoimintaan. Osuuskunta on 
jäsenistönsä omistama ja hallitsema yritys, 
mutta jokainen yritys tarvitsee suuntaa ohjaa-
van tekijän. Hallituksen rooli on muotoutunut 
hieman kaksijakoiseksi siten, että hallitus on 
sekä luonut yrityksen strategiaa ja valvonut sen 
toteutusta että vastannut käytännön toteutuk-
sesta. Nyt osuuskunta on kuitenkin kasvanut 
sellaiseen kokoon, että hallituksen kesken on 
koettu tarpeelliseksi saada erotettua rutiinin-
omainen työ hallitustoiminnasta. Tällä tavalla 
hallituksen rooliksi jää suuremmilta osin 
yrityksen toiminnan ohjaaminen ja toimitus-
johtajan johdolla palkattu henkilöstö toteuttaa 
osuuskunnan valtuuttaman hallituksen visiota. 
Tavoitteena on uudistaa Uniforstin rakennetta 

jo tilikaudelle 2016, eli tämä syksy tuo paljon 
muutoksia mukanaan.

- Timo, puheenjohtaja

Investoimme infraan, ilmee-
seen ja innovaatioihin
Uniforstin liikevaihto on kasvanut merkittävästi 
kuluvan vuoden aikana. Siksi myös talous-
hallinto on joutunut uusien haasteiden eteen. 
Koska yritystämme on kustannusten minimoi-
miseksi pyöritetty lähinnä ilmaisohjelmistoilla, 
nousi esiin tarve kokonaisvaltaisen talous-
hallintojärjestelmän hankkimiseksi. Päätös 
ohjelmistosta tehtiin syyskuussa ja parhaillaan 
ajamme uutta ohjelmaa sisään. Tätä myötä 
monet yksinkertaiset ja aikaavievät rutiinit saa-
daan automatisoitua.

Tulevaisuuden haasteita tulee olemaan pää-
oman hallinta sekä sen johdonmukainen käyttö. 
Esimerkiksi markkinointiin tulemme panos-
tamaan lisää tulevaisuudessa, sillä visiomme 
mukaisesti haluamme tarjota työtehtäviä yhä 
useammalle jäsenellemme. Tulevaisuudessa 
voimme mahdollisesti sijoittaa opiskelijoiden 
startup-yrityksiin ja sitä kautta vaalia yrittäjä-
henkeä yliopistossamme.

- Matti, talousjohtaja

Jäsenpalvelut kehittyvät ja 
kehittävät
Uniforstin tärkein jäsenpalvelu on tarjota 
jäsenilleen työmahdollisuuksia oman alan yri-
tyksissä. Työtarjousten lisäksi Uniforst pyrkii 
parantamaan jäsentensä työelämä- ja yrittä-
jyysvalmiuksia erilaisten tapahtumien, etujen ja 
koulutusten avulla. 

Vuonna 2015 järjestettyjä tapahtumia on 
esimerkiksi kevään yritysilta, jossa vieraana 
oli oman tuotteen kehittänyt ja kaupallista-
nut Onbone. Syksyllä tulevassa yritysillassa 
esittäytymässä on Metsäliitto-osuuskunnan 
hallituksen puheenjohtaja. Loppuvuoden 
aikana on myös viestintäkoulutusta, ja erillinen 
SOME-koulutus on ollut tarkoitus järjestää lähi-
tulevaisuudessa. Koulutusten myötä Uniforst 
täydentää jäsentensä osaamista, hyödyttäen sekä 
asiakkaita että meitä Uniforstilaisia itseämme. 
Jäsenpalveluksi voidaan myös laskea tulevassa 
jäsenillassa arvottavat ilmaisliput Metsäpäiville.

Työn alla on myös henkilögallerian teke-
minen Uniforstin nettisivuille toimimaan 
referenssinä. Todennäköinen toteutusmuoto 
voisi olla halukkaiden jäsenten ydinosaamis-
alueen esittely kuvan ja LinkedIn-linkin kera. 
Toinen pitkäaikainen projekti henkilögallerian 
lisäksi on alumnijäsenyyden konsepti.

Loppukesän ja alkusyksyn aikana tiedostettiin 
ongelma hallitustoiminnan ja jäsenten erkaan-
tumisesta toisistaan. Tämän kehityskulun 
kääntämiseksi olemme siirtäneet hallituksen 
rutiinityöskentelyä hallituksen omista kana-
vista osuuskunnan julkisiin yhteisöihin ja 
viestikanaviin. 

Jäsenten aktivoinniksi järjestämme hel-
pommin lähestyttäviä ja useammin pidettäviä 
Jäsentely-iltoja, joissa pureudutaan ennalta 
mietittyihin teemoihin, esimerkiksi Uniforstin 
markkinoinnin kehittämiseen. Näin saamme 
hyödynnettyä jäsenistömme luovuuden ja 
tiedon aiempaa paremmin osuuskunnan yhtei-
seksi hyväksi.

- Atte, henkilöstöpäällikkö

Uniforstin kautta opiskelijat ovat saaneet työmah-
dollisuuksia messuilta. Kuvassa Educa-messujen 
Metsäteollisuus ry:n ständi.




