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etä metsätiede enää kiinnostaa?
Kun tekniikan alalla kehitetään
liukosellun ja sellun keittoajan
puolittava menetelmä, ketä siinä
vaiheessa kiinnostaa puolen prosentin aikasäästymä jonkun risukuorman lähikuljetuksessa? Yliopistokin yrittää sumputtaa
metsiä yhdeksi uudistuvaksi luonnonvaraksi
muiden joukossa. Opiskelemaan hakevien
eteen joudutaan tekemään hartiavoimin töitä.
Haluankin käyttää tämän mahdollisuuden
viestiä eri ikäkerrostumien forsteille puhuakseni ajasta ja olosuhteista, joista nuorimmat
meistä ovat ponnistamassa metsäalalle. Tässä
lehdessä katsomme metsien tulevaisuuteen ja
siihen, miten sellainen yritetään turvata niin
laitoksella, metsäteollisuudessa kuin yhteiskunnassa yleisestikin.
Vaikka metsäalan synkimmät vuodet ovat
toistaiseksi takana, ei hyviin uutisiin sovi koskaan tuudittautua. Koulutusleikkaukset ovat
osuneet myös metsätieteiden laitokselle: ketään
ei saa palkata, ja väkeä on lähtenyt sen verran,
ettei kaikkea opetusta pystytä järjestämään.
Oikein kukaan tuntemistani opiskelijoista ei
enää harkitse tutkijan uraa. Opiskelijoille järjestettävä toiminta muuttuu alati kalliimmaksi
samalla kun yritysten jakama tuki pienenee.
Globalisaation myötä metsämme eivät ole
enää vain meidän, vaan niihin sitoutunut hiili ja
niistä riippuvainen elämä ovat koko ihmiskunnan omaisuutta. Aikana, jolloin kiihko ja oman
äänen kaiku tuntuvat olevan ihmisten päätöksenteon keskeiset perustelut, on välttämätön
tarve niille, jotka tuottavat sekä ajavat tieteellistä ja moniarvoista kuvaa metsistä.
Mikäli historiikkeja on uskominen, forstit
ovat aina olleet kirjavaa, mutta tekevää sakkia.
Nykyisissäkään haasteissa ei ole jääty tuleen

makaamaan, vaan on perustettu yrityksiä,
menestyvä osuuskunta ja pidetty huolta uusista
sukupolvista perinteiden kautta. Toivon että
työnantajat jatkossakin arvostavat aktiivisuutta
arvosanoja korkeammalle sekä tarjoavat ongelmiaan kunnianhimoisten ja kekseliäiden opiskelijoiden ratkottavaksi.
Lehden kannessa forsti seisookin metsän ja
unhoituksen pimeyden välissä. Monen tulevan
metsänomistajan ja niistä päättävän mielikuva
metsästä uhkaa jäädä tasolle, jossa metsässä
kasvaa puita ja siellä käyntiä varten tarvitsee
ehkä kumisaappaat. On jokaisen tätä lehteä
lukevan eduksi, ja täten myös vastuulla, ettei
näin käy.
Tämä onnistuu vain tarttumalla tulevaisuuden visioihin ja lankoihin. Tiedeyhteisöjä kuristetaan jo niin, että riskinotto on vaikeaa, joten
ensivaiheen kokeileminen jääköön opiskelijoille. Tälle toivonkin muun maailman tukea
mielenkiinnon ja mahdollisuuksien muodossa.
Jääköön otsikon tokaisu siis omaan arvoonsa
sateen piiskaamiin mittauspäiviin. Niin
kauan kuin forsti valvoo, on metsissä Suomen
tulevaisuus.
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PUHEENJOHTAJALTA

V

uosi on edennyt nopeasti, ja syksyn hommat myös metsäylioppilaissa ovat täydessä vauhdissa.
Kulunut vuosi on ollut opiskelijoiden keskuudessa tapahtumarikas, ja ennen kaikkea erilainen. Perinteistä
olemme pitäneet tiukasti kiinni, mutta erityisesti tarkoituksena on ollut myös tuoda Metsäylioppilaat ry:n toimintaan hieman uusia tuulia.
Käytännössä tämä on tarkoittanut tiiviimpää
yhteistyötä eri ainejärjestötahojen kanssa, sekä
muutoksia vuosijuhlakäytäntöihin. Muutokset
ovat vaikuttaneet oikein hyviltä ja olemme hallituksen kesken olleet tyytyväisiä kuluneeseen
vuoteen.
Kalenterivuotta on jäljellä vielä muutama tovi
ja loppuvuoteen kerkeää mahtumaan monia
hienoja hetkiä, joissa me, metsäylioppilaat pääsemme viettämään yhdessä aikaa. Pääosassa
loppuvuotena ovat Hirvi- ja taimijuhlat, nuo
kenties kaikkien metsäylioppilaiden sekä metsänhoitajien tietämät peijaiskarkelot. Tupa on
täynnä fortsiliivejä, maistuvaa hirvikeittoa sekä
fukseja. Kurssi 109 on aloittanut metsäläistaipaleensa, ja mikä olisi hienompi tapa juhlia tätä,
kuin kokoontua kylmän syksyn keskellä lämpimään juhlaan.
Näin puheenjohtajana muutamat Hirvi- ja
taimijuhlat nähneenä tulen aina pohtineeksi
sitä syvintä metsäylioppilaana oloa. Mitä on
se monen puhuma ”metsäläisyys” ? Tuskin
kukaan tähän vastausta tietää, mutta pohdin
asiaa omien havaintojen pohjalta. Metsäylioppilaana olo ruumiillistuu moniin asioihin. Näitä
ovat mm. forstiliivi, Hyytiälä, Viikki, Silvica,
kärrysauna, excel, relaskooppi, jaloviina, kaljakellari, kesäjuhla ja hirvijahti. Nämä nähneenä
ja kokeneena on ehkä tehnyt jo pienen retken
metsäylioppilaan sielunmaisemaan. Jos mietitään omien havaintojeni pohjalta taas sitä, millaisena henkilönä näen metsäylioppilaan, niin
kiteytyvät ajatukset näihin. Metsäylioppilas on:
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reilu, solidaarinen, luonnonläheinen, joustava,
yhteisöllinen ja erityisesti onnellinen. Monet
ovat tulleet opiskelujen aikana kysymään
minulta siitä, millaista on olla metsäylioppilas
ja minkälaisten ihmisten kanssa sitä tulee vietettyä aikaa. En halua luoda ennakkoluuloja
millään tavalla, mutta en toivottavasti ole hirveän väärässä jos kuvailisin mahtavaa opiskelijayhteisöämme näiden esimerkkien avulla.
Lähdin itse puheenjohtajavuoteeni hieman
yllättäen, eikä alussa ollut aivan selkeää mitä
uutta olisin halunnut toiminnallani tuoda hienoon opiskelijajoukkoomme. Kuitenkin alkuvuodesta mietittyäni metsäylioppilaana oloa,
huomasin, että parhaat hetket syntyvät yhdessäolosta. Tähän yhdessäoloon ja yhteisiin hetkiin
olemme keskittyneet kuluneen vuoden aikana.

LOIMUAVATKO TYÖMARKKINAT?

M

etsänhoitajaliitto, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto
(YKL) ja Luonnontieteiden
Akateemisten Liitto (LAL)
valmistelevat
yhdistymistä
Loimu ry:ksi. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, tuttujen kesken Loimu,
nähdään liitoissa hyvänä uudistuksena jäsenten
kannalta, koska suurempana liittona Loimun
on mahdollista tehdä entistä vahvempaa edunvalvontatyötä. Isommassa liitossa resurssit voidaan hyödyntää tehokkaammin. Yksittäisellä
työntekijällä on Loimussa mahdollisuus keskittyä tiiviimmin tietyn tehtävän hoitamiseen,
mikä parantaa jäsenten hyväksi tehdyn työn laatua. Loimuna pystymme siis tarjoamaan entistä
laadukkaampia jäsenpalveluja. Yhdistymisen
tavoitteena on, että tähän asti tärkeänä pidetyt
jäsenpalvelut pystytään säilyttämään, jäsenpalveluja voidaan kehittää eikä jäsenmaksuja
tarvitse nostaa. Metsänhoitajaliiton viimeinen
purkupäätös tehdään 19. marraskuuta ja uusi
liitto aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa ja
siihen tulee noin 15 000 jäsentä.
Työmarkkinat muuttuvat, ja vaikka me opiskelijat herkästi viihdymme pienessä metsäläispiirissämme, on hyvä tiedostaa, että yhä

useammat valmistuneet työskentelevät poikkitieteellisessä yhteisössä biologian, maantieteiden, kemian tai muiden luonnontieteiden
korkeakoulutettujen kanssa – juuri niiden alojen, joita Loimu edustaa. Liitot ovat tehneet
jo pitkään yhteistyötä jäsenpalvelujen, kuten
mentoroinnin järjestelyissä. Uskomme liitoissa,
että tulevaisuuden työelämä tuo erilaisia haasteita kuin mihin perinteiden metsänhoitajakunta on tottunut ja uskomme, että liittojen
yhdistyminen parantaa mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin.
Vuosi 2017 on siirtymäaikaa mm. liiton hallinnon osalta. Loimu ry:n valtuuston vaalit pidetään keväällä 2017 huhti-toukokuun vaihteessa.
Valtuuston vaaleissa äänioikeutettuja ovat helmikuun 2017 loppuun mennessä liiton jäseniksi
hyväksytyt varsinaiset sekä opiskelija- ja eläkeläisjäsenet. Ehdokkaita voivat asettaa sekä jäsenet että yhdistykset. Loimun siirtymäkauden
hallitukseen nimetään neljä ja vaalilautakuntaan kaksi Metsänhoitajaliiton jäsentä. Liittojen
yhdistymisen etenemisestä tiedotetaan jäsenkirjeissä ja Metsänhoitajalehdessä.
Satulotta Ansiomäki (H13, K105)
Metsänhoitajaliiton opiskelija-asiamies

Kerran metsäylioppilas, aina metsäylioppilas
Juho Hämäläinen (H15, K107)
Metsäylioppilaat ry:n puheenjohtaja
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Malja onnistuneelle ekskursiolle. Kuvassa
Harri Vasander, Juha Karvonen, Mikko
Jokinen ja Olavi Luukkanen.

Suomen historia tuli lähelle aivan uudella
tasolla, kun sodan, neuvostovallan ja
Neuvostoliiton hajoamisen kanssa elänyt
henkilö kertoi niistä. Luonnontieteilijäporukalla tilannekomiikkaa ja keskustelua syntyi mm. siitä, voiko karjalaisten
pyhä lehto todella olla pyhä lehto, mikäli
se ei sijaitse OMT:tä rehevämmällä
biotoopilla.

HURJA
MATKA HALKI
KARJALANMAAN

Solovetsk - мы не забываем

Teksti Sini Salko (H15, K107)
Kuvat Sini Salko ja Tuuli Taivalantti (H13, K105)
Heinäkuun taittuessa elokuuhun noin neljäkymmentä pelotonta seikkailijaa kiipesi A-talon edessä turistibussiin ja suuntasi kohti koillista. Harri Vasanderin
johtama ja Anni Vanhatalon organisoima opintoretki ja suoekskursio Vienan
Karjalaan etsimään nykykalevalaista henkeä oli alkanut.

Kuhmo, Kostamus ja Venehjärvi tarina alkaa tästä
Kymmenpäiväisen ekskursion ensimmäisen
yön vietimme Suomen rajojen sisäpuolella
Kuhmossa. Uneliaan pikkukaupungin habitus oli helsinkiläiselle jo kuin matka toiseen
ulottuvuuteen: peilityynen järven aalloille
laskeva aurinko loi viimeiset, pastellisävyiset säteensä kaupunkiin, jonka
rakennusten iästä ja käyttöasteesta kieli
muun muassa keskustan Tiimari. Luontokeskuksen esittelijä kertoi alueen elinvoimaisista suurpetokannoista.
Reitti jatkui Venäjälle Kostamuksen kaupunkiin ja metsiin. Kansallispuiston sisällä
metsät olivat kauniita ja miellyttävän
täynnä lahopuuta, suot ihastuttavan
ojittamattomia. ”Kenties ympäristön
tila ei Venäjällä olekaan niin
karmaiseva kuin yleinen
diskurssi

antaa ymmärtää?”, käväisi allekirjoittaneen mielessä. Mielikuva toki hälventyi myöhemmin, kun
pääsimme todistamaan kilometritolkulla jatkuvia
jättiputkikasvustoja.
Heti alkuun vierailimme Venehjärven karjalaiskylässä, jossa karjalainen perinne ja elämäntapa elää, kiitos traditioita hartiavoimin
ylläpitävän Lesosten perheen.
Millenial-sukupolven
edustajalle Karjalan ja

Retken epävirallinen kohokohta sekä
hyvässä että pahassa oli vuorokausi Solovetskin saarella keskellä Vienanmerta.
Monen tunnin laivamatkan päässä
sijainnut saari on saanut historian pyörteissä todistaa niin ortodoksiluostarin
hartaita ja kauniita jumalanpalveluksia
kuin kidutusta ja murhia Stalinin ajan
vankileirillä. Retkiseurue majoittui mitä
merkillisimmässä yösijassa, josta ruuanpuutteen sijaan mainittakoon, että sauna
ja toogabilesysteemit oli mitä loistavimpia. Aamuvarhain nousimme hytkyvään

Kuva: Tuuli Taivalantti

Kuva: Tuuli Taivalantti

Taiten taivas kirjaeltu, hyvin haavikot haleat

Vähille yöunille jäänyt retkue matkalla maitovalaitten
saarelle.

ja tytisevään paikallisbussiin, joka kuljetti meidät
keskelle erämaata; laskuveden aikana taivalsimme
merenpohjaa pitkin saarelle, jonka rannan tuntumassa polski nuoria maitovalaita. Otukset uiskentelivat ihmeellisen kesysti ja leikkisästi ilmeisesti
rantaveteen uineen kalaparven keskellä.
Loppupäivä Solovetskissa kului klassisen harmittomasti, kunnes tuli aika nousta laivaan ja lähteä
saarelta: osa matkatavaroista oli täysin teillä tietymättömillä. Onneksi laivan henkilökunta ymmärsi
ahdinkomme, ja niin tuo suuri matkustaja-alus viivytti lähtöään lähes puolella tunnilla odottaakseen
kymmenen ihmisen pakaaseja.
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Kuva: Tuuli Taivalantti

Loppumatka oli yhtä unohtumattoman kaunista
luontoelämystä. Ukonhattulehto, haarahaukka,
valtavat aapasuot ja hautausmaa jonka kuusten
keskiläpimitta oli mittaamattakin selvästi yli 30 ja
lahopuun määrä runsas jopa suomalaiselle luonnonpuistolle, olivat vain muutamia kohteista. Äänisen tyynessä yössä seurasimme, kuinka kaukana
vastarannalla salamat iskivät ukkospilven sisässä.
Luonnon suhteellinen koskemattomuus puhui
kuitenkin paljon inhimillisen elämän niukkuudesta. Suomalaisesta näkökulmasta infrastruktuuri
oli vanhentunutta ja kotikutoista ja ihmisten elämä
köyhyyden keskellä aivan tarpeettoman vaikeaa.
Kulkukoiratkin ovat juttu, joka ei juuri sävähdytä
ennen kuin itse joutuu kasvokkain ongelman ja sen
laajuuden kanssa.
Tästä huolimatta ihmiset, joita tapasimme, niin
karjalaiset kuin venäläiset, olivat täynnä valoa. He
eivät surreet sitä, kuinka ihmiselo Karjalassa näyttäytyi meidän silmissämme alkeellisena. Ja miksi
olisivat? Maalia ei kenties riitä talon kaikkien ulkoseinien maalaamiseen, mutta Karjalassa ikkunanpielet maalataan vaalean sinisiksi; toivon värisiksi.

METSÄYLIOPPILAS 2016 11

RYSÄYS 2017 – MITÄ,
MIKSI JA MITEN?
Teksti Laura Nikinmaa (H13, K105)
Metsäylioppilaiden Rysäys-tempaukset olivat tuttua toimintaa sodan jälkeen aina
60-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen niitä ei ole enää järjestetty. Mitä nuo rysäykset
oikein olivat, ja minkä näköinen voisi olla Rysäys 2017?

Ongelmia oikaisemassa
Rysäykset on aina järjestetty metsäylioppilaiden kokemasta tarpeesta kiinnittää valtakunnan huomio metsäalaan ja tuoda julkisuutta
niin metsäalalle kuin metsäylioppilaillekin.
Metsäylioppilaat ry:n historiikin mukaan
ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin jo
20-luvulla, kun silloiset Metsämiehet järjestivät
puukaasutinautojen mainoskiertueen saadakseen lisää näkyvyyttä. Tämän jälkeen rysäyksiä järjestettiin säännöllisen epäsäännöllisesti,
kunnes 60-luvulla heräsi huoli puuvarojen riittävyydestä, kun sotakorvauksien vuoksi metsiä
hakattiin enemmän kuin mitä niiden vuotuinen
kasvu oli. Tähän forstit vastasivat järjestämällä
Rysäys 65:n, johon kuului monenlaista hanketta
televisio-ohjelmista ja metsäkonenäyttelystä
aina varojen keruuseen metsätyömiesten vanhainkodille. Rysäyksen yhteydessä järjestettiin
myös Tulevaisuuden puu -hanke, jossa abiturienteille jaettiin puiden taimia istutettavaksi
lukioiden pihalle. Vastaavanlaisessa laajuudessaan rysäyksiä ei ole sen koommin järjestetty
ja viime vuosikymmeninä niitä ei ole järjestetty
lainkaan.

jotain uutta ja erilaista, tuumii strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen. ”Sen tulisi ehdottomasti liittyä johonkin
ajankohtaiseen ilmiöön. Opiskelijoiden avauksen ei ehkä kannata nojata perinteisiin, jos sillä
haluaa saada aikaan jotain.” Parvisen mielestä
tempauksessa tulisi mennä huumorin ja yhteiskunnan kautta. ”Sen tulee olla ajassa kiinni
eikä liian yhteen viiteryhmään sidottu. Esimerkiksi voisiko Metsäylioppilaat ry ostaa palstan

Uusia avauksia isoihin asioihin
Millainen sitten olisi nykypäivän Rysäys 2017?
Onko sille edes tarvetta? Ainakin sen tulisi olla
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Strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen. Kuva: Laura Nikinmaa

metsää ja lahjoittaa sen Norjalle kiitoksena
Haltista?” Parvinen painottaa, että rysäyksessä
tulisi olla jollain kansallisella tasolla yhdistävä
ja hauska; sellainen että sen voisi esittää MTV:n
kymppiuutisten loppukevennyksenä.
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran
tutkimus- ja ennakointitoiminnon johtava asiantuntijan Eeva Hellströmin mielestä metsäylioppilaiden kannattaisi tarttua sellaisiin asioihin,
joista metsäala puhuu vähemmän. Metsäala
tekee jo paljon töitä esimerkiksi biotalouden
näkyvyyden eteen, voiko opiskelijoiden panos
tuoda siihen olennaista lisäarvoa? Jos näkyvyyttä ja vaikuttavuutta haetaan, Hellströmin
mielestä kannattaisi keskittyä niihin asioihin,
joista ihmiset ovat muutoinkin kiinnostuneita.
Asian ajankohtaisuus on hänestäkin ehdottoman tärkeää. ”Esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja pakolaisiin liittyy yhteiskunnassa paljon
ristiriitaisia ajatuksia. Miten metsä voitaisiin
kytkeä näihin asioihin?” Hellström pohtii.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran tutkimus- ja ennakointitoiminnon johtava asiantuntija Eeva Hellström. Kuva: Erkki Oksanen

Tuulettamaan vanhoja malleja
Nyky-yhteiskunnassa ongelmat jopa hyvin
yksinkertaisiltakin tuntuvat ongelmat saavat nopeasti globaalit mittasuhteet ja kaikkia
tyydyttäviä ratkaisuja on mahdotonta löytää.
Miten opiskelijat uskaltavat tarttua niinkin
tulenarkoihin aiheisiin kuin biotalous ja ilmastonmuutos tai pakolaiskriisi? Nuoruuden rämäpäisyydellä tietenkin! ”Aikaisemmin opiskelijat
olivat niitä, jotka toivat näkyviin epäkohtia.
Nuorten rooli yhteiskunnassa ei ole ruikuttaminen, vaan uusien, edistyksellisien ideoiden
eteenpäin ajaminen”, Parvinen muistuttaa. On
pystyttävä ehdottamaan jotain radikaaleja muutoksia, vaikka ja etenkin jos ne koskevat itseään.
Tiedon voimaa tulisi käyttää ravistelemaan
vanhoja olettamuksia. ”Pitää olla valmis sahaamaan myös omaa oksaansa”, Parvinen vinkkaa.
Tiettyä marttyyrisuutta voidaan tulevaisuudessa tarvitakin, kun mietitään metsien roolia
sekä biotaloudessa että ilmastonmuutoksen
torjunnassa. ”Metsätalouden ja metsäenergian ilmastovaikutus muuttuu, kun tarkastelun
aikaperspektiivi ja tarkastelun taso puusta metsikköön tai koko elinkaareen, tai tarkasteltava
maantieteellinen alue muuttuvat”, Hellström
kertoo. ”Tällä hetkellä metsäenergian ilmastovaikutuksista käydään keskustelua, jossa eri
tilaisuuksissa asiaan tartutaan usein järjestäjän kannalta tarkoituksenmukaisesta näkökulmasta – ja tilaisuuden viestejä kritisoidaan
ulkopuolelta. Usein tavoitteena on vaikuttaa
laskentatapoihin itselle edullisesta näkökulmasta.” Hellströmin mielestä tässä olisi metsäylioppilaille saumaa tuoda esille se, että
vaikka haluamme hoitaa metsiämme kestävästi yli sukupolvien, niin haluamme myös ratkaista ilmastohaasteen omana elinaikanamme,
emmekä jättää sitä tuleville sukupolville. ”Paitsi,
että aihe on medialle herkullinen, se olisi vahvasti tulevaisuussuuntautunut ja vahvistaisi
mielikuvaa metsäylioppilaista ajan hermolla
olevana, kriittisenä ja tulevaisuudesta kiinnostuneena joukkona”, Hellström vinkkaa. Parvinenkin kannustaa tarttumaan vaikeisiinkin
aiheisiin. ”Nimenomaan ylioppilaiden pitäisi
voida sanoa niitä asioita, mitä esim. UPM ja
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Stora eivät voi sanoa. Nuorisojärjestöjen tehtävänä on vähän herätellä ja ravistella vanhoja
malleja.”

Kaikkea kaikille vai vain harvoille
ja valituille?
Kenelle metsäylioppilaat sitten rysäyttäisivät?
Koko kansalle, abiturienteille vai muille viikkiläisille? Kohderyhmällä on ainakin vaikutusta
siihen, miten asioista puhutaan ja millä kanavalla. Hellströmin mielestä myolaisilla on etuna
hyvät yhteydet muihin opiskelijajärjestöihin,
joita ei muilla metsäalan toimijoilla ole. Samalla
tavoitettaisiin jo lähitulevaisuuden päättäjiä.
Hellström kehottaakin miettimään, miten muut
ainejärjestöt saataisiin kiinnostumaan metsien
roolista tulevaisuudessa. ”Metsäala menestyy
tulevaisuudessa vain, jos metsäala kiinnostaa
myös muiden alojen parhaita voimia. Maamme
parhaat ekonomit, juristit, insinöörit, psykologit, ekologit ja niin edelleen, on saatava
kiinnostumaan metsien mahdollisuuksista
yhteiskunnan kehittämisessä. Miten he näkevät
metsäalan tänä päivänä? Miten juuri metsäylioppilaat voisivat vahvistaa kiinnostusta?” hän
pohtii. Kanavan valinnasta Parvinen kannustaa
oveluuteen. Kaiken ei ole pakko aina olla ensin
Facebookissa, vaikka opiskelijat hyvin hallitsevatkin sosiaalisen median. Sisältöön tulee
kuitenkin panostaa. ”Kun sisältö on kunnossa,
voidaan kanavan valinnassa käyttää paljonkin
luovuutta!”
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”ESIMERKIKSI ILMASTONMUUTOKSEEN JA PAKOLAISIIN LIITTYY YHTEISKUNNASSA PALJON RISTIRIITAISIA
AJATUKSIA. MITEN METSÄ VOITAISIIN KYTKEÄ NÄIHIN ASIOIHIN?”
Miksi nyt?
Ongelmat eivät ratkea itsestään, ja allekirjoittaneen mielestä jokaisella meistä on velvollisuus
tehdä jotain paremman maailman puolesta,
olkoonkin se miten suurta tai pientä tahansa.
Parempaa hetkeä kuin nyt ei olekaan, mutta
tällä kertaa nyt on vielä tavallistakin täydellisempi. Opetamme sitten pakolaisia tekemään
metsänhoitotöitä, lähetämme puukipsiä kriisialueille tai jaamme taimia ilmastonmuutoksen
rajoittamiseksi, antaa Suomen itsenäisyyden
juhlavuosi 2017 loistavat puitteet forstien esiintuloon. Nyt on loistava hetki muistuttaa, että
Suomi elää edelleen metsästä. Metsillä voi ja
pitää olla rooli ongelmien ratkaisussa kestävällä
tavalla. Metsäylioppilaat voisivat 2017 näyttää,
miten keskeisten asioiden äärellä alamme on,
ja minkälaisia vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia sillä on!

HYYTIÄLÄSSÄ ASSARINA

Teksti Holtti Hakonen (K105, H13)
Kuvat Hajanaiset assarit

H

yytiälä on meille kaikille tärkeä
paikka. Siellä kaikki viettävät
ensimmäisenä kesänään kenttäkurssien verran aikaa ja sieltä
jää muistoja, niin hyviä kuin
huonompiakin. Aika kultaa

muistot, ja omasta Hydekesästä en keksi enää
näin viidentenä opiskeluvuotena juuri mitään
pahaa sanottavaa. Niillä, joilla omasta kesästään
on pidempään, asia on varmasti vielä enemmän
näin. Mutta entäs assarit, jotka ovat Hyytiälässä
pidempään kun vain oman kesänsä?

Hilpeät assarit Juupajoen rotkolla.
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Assarien työmäärä ei aina välity opiskelijoille asti.

Kun muistelen oman kesäni assareita ja mitä
he näennäisesti tekivät kesän aikana, tulee mieleen lähinnä pakettiautot, piilossa lorviminen ja
jäynät. Ja mitä nyt ominakin assariaikoina olen
kysellyt, niin pakettiautolla ajaminen ja ruokalaan etuajassa meneminen vaikuttavat olevan
se, mitä assarin työstä näkyy ulospäin. Kuulemma toisinaan assareita on vaikea tavoittaa,
koska he ovat päiväunilla tai muuten välttelevät
vastuitaan.
Mitä assarin työ oikeasti on? Se onkin kinkkisempi kysymys, sillä tehtävät vaihtelevat päivittäin huomattavan paljon riippuen meneillään
olevasta opintojaksosta. Yhtenä päivänä voi olla,
että etsimme näytteitä kasvinäyttelyyn. Toisena
taas heilutaan metsurina kaatamassa ja katkomassa puuanalyysipuita. Mutta toki joka paikkaan assarit näyttävät kulkevan pakettiautoilla.
Siihen yksinkertaisena syynä on se, että meillä
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on käytännössä aina jotain sellaista tavaraa
mukana, mitä on hankala kuljettaa polkupyörällä tai olemme menossa useaan eri paikkaan
lyhyessä ajassa, eikä se onnistuisi polkupyörillä.
Jos näitä nykyisiä kesän opintojaksoja tarkastelee assarin näkökulmasta, näyttää kesä suunnilleen tältä:
Ekologian kurssilla (MEK110) työpäivät ovat
varmasti pisimpiä kaikista kesän jaksoista. Ekologian jaksolla assarit tulostelevat lähes joka
päivä kymmeniä ellei satoja sivuja opintomateriaalia kurssille, hoitavat kaikki tarvittavat mittavälineet ja muut tavarat oikeisiin paikkoihin,
toisinaan suunnittelevat seuraavan päivän logistiikan ja vielä tunnistavat päivän lopuksi kasvinäyttelyyn tulleita kasveja yhdessä opettajien
kanssa. Tämän lisäksi on vielä lähes päivittäiset
palaverit ja usein erilaisissa työtehtävissä ekologian jaksolla assari onkin välillä 07:30-20:30.

Metsänhoidon jaksolla (FOR110a) assarit
paikkaavat varsinaisten opettajien puutetta. Jaksolla viime vuosina on Hyytiälässä ollut lähinnä
kurssin vastuuopettaja, professori Pasi Puttonen ja siksi erityisesti rastikiertojen opetus
lankeaa assareille. Tämä on sinänsä hyvä, sillä
rasteja valmistellessa on itse opiskeltava asiat
niin hyvin, että ne varmasti osaa. Toki jaksolla
on paljon myös opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä, jossa assarit ovat tarvittaessa tukena.
Tehtävien purkutilaisuuksissa on sitten assareiden tarkoitus heitellä nasevia kysymyksiä opiskelijoiden posteriesityksistä.
Metsänarvioimisen (FOR110b) neliviikkoisen rypistyksen aikana on assareiden työt välillä
tiukkaa tekemistä ja välillä kissavideoiden katselua. MARVissa on sekä opiskelijoiden itsenäisiä
mittauksia, joita assarit käy välillä seuraamassa
(erityisesti tämä näyttää vain pakettiautoilla
ajelulta), excel-pohjiin tunnusten laskemista ja
tarkastamista sekä lopuksi harjoitusten purkuja
maastossa. Siinä vaiheessa kun mittaukset ovat
lähteneet sujumaan ryhmällä hyvin, jättää usein
assari ryhmän metsään ja lähtee päiväkahveille
(Hyytiälässä 13:30) ja jää odottamaan kysymyksiä ATK-luokasta. Käytännössä laskentojen
aikana assarit tekevät yleensä mitä tekevätkään
(kissavideot) ellei opiskelijoilla ole ongelmia
laskennoissa, jolloin assari menee ATK-luokkaan ja osoittaa Hikihelmestä oikeaa kohtaa (tai
oikeasti auttaa). Näin menevät päivät, kunnes
tulee hetki, jolloin tarkastetaan valmiita välilehtiä tai koko excel-taulukkoa. Silloin assarit
käyvät läpi jok’ikisen solun ja tarkastavat, että
ne on laskettu oikein. Homma on varsin työlästä, huolimatta siitä, että meillä on käytössä
tarkastuspohjat. Virheistä lähetetään ryhmälle
bumerangi ja jäädään odottamaan korjauksia.
Marvissa assarilla työpäivien kiire ja työntäyteisyys vaihtelee jonkin verran ja esimerkiksi
nyt kesällä fuksien ollessa Evolla ekosysteemipalveluretkeilyllä, me vietimme kaksi päivää
valmistellen keskiviikkobileitä kaljakellarin
sivuhuoneeseen. (Toim. huom. siis ne assarit
jotka eivät olleet Evolla telttailemassa!)
Lopuksi tulee vielä MTEK-PTEK-osio
(FOR110c), joka on assarin kannalta selkein
osio. Tämän kaksiviikkoisen aikana assarille

Kaikkensa antanut raivaaja-assari elokuun
helteessä.

on annettu yksi tai kaksi aihetta, joita hän vetää
koko jakson ajan. Esimerkkeinä raivaussaha-,
kuidutus-, korjuusuunnittelu- ja motokontrollirastit. Harjoituksiin on myös selkeät ohjeistukset ja assarin työ on varsin helppoa. Lisäksi
päivät kestävät juuri sen ajan kuin ohjelmassa on
merkitty niiden kestävän. Itse olen ollut parina
kesänä raivaussaharastilla ja siellä kun aluksi on
tehnyt esimerkkisuoritukset, menee loppupäivä
lähes omalla painollaan. Assari ehtii jopa syömään mustikoita kannon nokassa istuen.
Miksi kukaan hakisi assariksi? Omalla kohdallani olen tullut siihen tulokseen, että assarina olossa on monia hyviä puolia. Ensinnäkin
palkka on ihan kohtuullinen, assareille kuitenkin maksetaan myös täysi ylöspito Hyytiälässä.
Enkä varmasti itse osaisi perusasioita läheskään
yhtä hyvin pelkän oman Hydekesän jälkeen ja
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perusasiat hallitsemalla uuden tiedon rakentaminen siihen päälle on paljon helpompaa. Ja
varmasti yksi tärkeimmistä asioista on verkostoituminen. Olemalla pari kesää assarina oppii
tuntemaan oman kurssin lisäksi myös muita
kursseja, eikä sitä koskaan tiedä milloin tämmöisestä verkosta on hyötyä.
Eikä verkostoituminen rajaudu pelkkiin opiskelijoihin. Assarina tulee myös opettajat paremmin tutuiksi ja ainakin omalla kohdalla se on
alentanut kynnystä käydä kyselemässä neuvoa
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ja apua esimerkiksi kandiin ja graduun liittyen.
Ja ovat erilaiset opettajien järjestämät illanvietotkin olleet varsin hauskoja tapahtumia,
puhumattakaan keskiviikkobileiden assarispektaakkeleista, joita parhaimmillaan hiotaan ja
harjoitellaan päiväkausia.
Saa nähdä onko allekirjoittanut vielä ensi
kesänä assaroimassa kurssia 109, vielä on meikäläisellä hieman matkaa Osmo Suomisen tai
Toni Kordelinin Hyytiälä-viikkoihin.
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HELSINGIN YLIOPISTON
METSÄTIETEET ISO PYÖRÄ PYÖRII
Teksti Markus Holopainen (H88), Metsätieteiden laitoksen varajohtaja

H

elsingin yliopisto on ollut vuoden
2016 aikana monien myllerrysten keskellä. Yliopisto-opetuksen
osalta myllerrys on tapahtunut
Iso Pyörä –nimisen hankkeen
puitteissa, jossa on uudistettu kaikki Helsingin
yliopiston koulutusohjelmat. Uudistuksen ylätason tavoitteita ovat olleet opetuksen laadun
parantaminen, resurssien käytön tehostaminen, yhteistyön lisääminen sekä koulutuksen
uudistaminen ja ajankohtaisten avauksien löytäminen. Keskeistä on myös opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen eri koulutusohjelmien
välillä. Valitettavasti samaan ajankohtaan Iso
Pyörä –uudistuksen kanssa osuivat Helsingin
yliopiston historian suurimmat budjettileikkaukset ja henkilöstön irtisanomiset. Näin ollen
uudistuksen hyvät tavoitteet ovat valitettavasti sekoittuneet yliopistoleikkausten karuun
arkeen, jossa niin yksittäiset työntekijät kuin
kokonaiset koulutusohjelmat ovat kokeneet
käyvänsä selviytymistaistelua. Selviydyimme
tässä taistelussa voittoisasti: syksyllä 2017 Helsingin yliopistossa aloittaa kaikkiaan 32 uutta
kandi- ja 59 maisteriohjelmaa, joiden joukossa
ovat myös metsätieteiden ohjelmat.
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Iso Pyörä -tutkinnonuudistus –
mikä muuttuu?
Ison Pyörän yhtenä tavoitteena on Helsingin
yliopiston hakukohteiden määrän vähentäminen, mikä puolestaan johtaa suurempiin
kokonaisuuksiin. Osaltamme tämä tarkoittaa
sitä, että vuodesta 2017 alkaen metsätieteissä
on vain yksi hakukohde entisen kahden sijaan.
Metsien ekologian ja käytön sekä metsäekonomian ja markkinoinnin hakukohteet yhdistyvät yhdeksi, 60 opiskelijapaikkaa sisältäväksi
metsätieteiden hakukohteeksi. Tämä aiheuttaa
useita haasteita, joista yksi on uuden hakukohteen markkinointi. Uusille potentiaalisille
opiskelijoille on pystyttävä viestimään metsätieteiden opintojen laaja-alaisuus, toisin sanoen
se, että opintomme kattavat laajan kirjon ekologisia, teknologisia ja ekonomisia metsätieteiden
erikoistumisaloja. Uusi yhteinen hakukohde
vaikuttaa myös uusien opiskelijoiden valintaperusteisiin, eli ylioppilastutkinnosta annettaviin pisteisiin sekä valintakokeen rakenteeseen.
Vuonna 2017 otetaan käyttöön aineistopohjainen valintakoe, jonka tavoitteena on osaltaan
vastata uusiin haasteisiin.
Metsätieteiden
kandidaatin
koulutusohjelmassa on noin vuosi kaikille
opiskelijoille suunnattuja opintoja. Opiskelijat valitsevat kanditason opintosuuntansa

Metsätieteiden koulutusohjelmat.

ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Ensimmäisenä kesänä järjestetään kenttäkurssit, joiden laajuus on opintosuunnasta riippuen 7-9
viikkoa. Toisesta vuodesta alkaa erikoistuminen joko metsien ekologian ja käytön tai metsäekonomian ja markkinoinnin opintosuuntiin.
Työelämäopintojen lisääminen ennen kaikkea
kandiohjelmissa on myöskin uutta. Taustalla
on ajatus luoda kanditutkinnosta nykyistä
paremmin työelämää palveleva, mikä antaa
opiskelijalle paremmat mahdollisuudet siirtyä
työelämään jo kandivaiheen jälkeen. Maisterin
tutkinto nähdään kuitenkin edelleen yliopistokoulutuksen päätutkintona.
Maisteriopinnoissa keskeisessä roolissa ovat
12 erikoistumisalaa, jotka tarjoavat opintokokonaisuudet sekä maisteritutkielmien ohjauksen. Jatkossa kotimaiset ja ulkomaiset hakijat
otetaan maisteriohjelmaan samassa valinnassa,
jonka kooksi on määritelty 30 opiskelijaa vuodessa. EU:n ulkopuolisille opiskelijoille astuu

voimaan lukukausimaksu, jonka suuruus metsätieteiden maisteriohjelmassa on 15 000€/
lukuvuosi. Tarkkaa maisteritason opiskelijoiden lukumäärää on etukäteen vaikea määritellä,
mutta oletamme noin 40 kanditason opiskelijan
jatkavan omaan maisteriohjelmaamme, jolloin
maisteriohjelman koko olisi kaikkiaan noin 70
opiskelijaa.

Lisää virtaa yhteistyön kautta
Ison pyörän yhtenä keskeisenä tavoitteena
voidaan pitää yhteistyön lisäämistä niin yksittäisten opettajien kuin kokonaisten koulutusohjelmien välillä. Yhteistyön kautta voidaan
tehostaa opetusta, mutta ennen kaikkea luoda
opiskelijoille uusia, mielenkiintoisia opintopolkuja. Helsingin yliopiston sisällä koulutusohjelmat tekevät yhteistyötä monella tasolla:
kandi- ja maisteriohjelmien välille on luotu
suoria siirtymisreittejä. Esimerkiksi metsätieteiden kandiohjelmasta on mahdollista siirtyä
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nostaa työllistymisen: ainakin tällä hetkellä
työmarkkinatilanne näyttää melko hyvältä:
auringonlaskun alasta onkin viime vuosina
muotoutunut, jos ei aivan vihreän kullan, niin
ainakin monien mahdollisuuksien ala.

Haaste - Metsätieteiden arvostus
uuteen nousuun!
Yksi keskeinen, koko suomalaista metsäalaa
koskeva haaste, on alamme markkinointi nuorille, eli tulevaisuuden opiskelijoille. Tarkasteltaessa viimeisiä vuosikymmeniä voidaan
nähdä ainakin yliopistotason koulutuksen
vetovoiman vähentyneen: hakupaine on ollut
niin Helsingin kuin Itä-Suomen yliopistossa
turhan alhainen. Taustalla lienee ollut se, että
metsätieteet ja metsätalous ei noussut 90-luvun
laman jälkeen enää samaan asemaan yhteiskunnassa, mitä se oli ennen sitä. Nyt olisi kuitenkin
aika aloittaa uusi nousu: metsät ovat Suomen
Kuva: Samuli Junttila

Kuva: Samuli Junttila

ilmakehätieteen, kasvibiologian, maatalousympäristö- ja luonnonvaraekonomian sekä
Environmental change and global sustainability -maisteriohjelmiin. Lisäksi maisteritasolle
ollaan rakentamassa useita yhteisiä opintokokonaisuuksia, joiden puitteissa voidaan tehdä
yhteistyötä myös muiden yliopistojen (mm.
Aallon) kanssa.
Iso Pyörä -uudistuksen myötä Helsingin yliopiston metsätieteiden laitos on ollut aktiivinen
toimija myös menossa olevissa metsätieteiden
koulutusyhteistyöhön liittyvissä hankkeissa:
Metsänhoitajaliitto (rahoittaja Metsämiesten
säätiö) vastaa selvityksestä, jonka tavoitteena on
kehittää metsätieteiden yliopistokoulutusta ja
yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston
välillä. Työtehoseura (rahoittaja Metsämiesten
säätiö) on puolestaan vetänyt hanketta, jossa
haetaan yhteistyömahdollisuuksia yliopistojen
ja ammattikorkeakoulujen välillä.
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"LÄHTÖKOHTANA ON, ETTÄ OLEMME
MELKO PIENI TIETEENALA, MUTTA
MERKITYKSEMME SUOMALAISESSA
YHTEISKUNNASSA ON SUURI."

Metsätieteiden tulevaisuus Helsingin yliopistossa

Viime vuosien myrskyistä huolimatta metsätieteiden tulevaisuuteen Helsingin yliopistossa
voidaan suhtautua toiveikkaasti: lähtökohtana
on, että olemme melko pieni tieteenala, mutta
merkityksemme suomalaisessa yhteiskunnassa
on suuri: luonnonvarojen kestävä käyttö, ilmastonmuutos, hiilitase, biotuotanto, biotalous,
kiertotalous, energia ja digitalisaatio ovat kaikki
isoja kansallisia ja globaaleja aiheita, joiden keskiössä metsätieteet ovat. Metsätieteiden laitos
on tutkimuksellisesti vahva yksikkö, mikä takaa
sen, että pystymme löytämään tutkimuksen
keinoin vastauksia suuriin kysymyksiin. Uusien
koulutusohjelmien kautta tutkimustietoa jaetaan opiskelijoille, eli metsätieteiden tulevaisuuden tekijöille.
Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kolmanneksi ratkaisevan tärkeäksi, isoksi pyöräksi voi
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tärkein luonnonvara ja keskeinen tulevaisuuden valttikortti. Metsät ovat myös maailman
pelastamisen lähtökohta. Tämä viesti pitäisi
saada nuorisolle ja sitä myötä palauttaa myös
metsätieteiden yliopistokoulutuksen arvostus
ja hakupaine sille tasolle, mille se kuuluu. Tässä
on haastetta meille kaikille, arvoisat metsäylioppilaat ja metsänhoitajat.

TUTKINNONUUDISTUS
METSÄYLIOPPILAIDEN NÄKÖKULMASTA
Iso Pyörä –tutkinnonuudistus on ollut myös opiskelijoiden huulilla, vaikka uudistuksen tarkoitus
ja laajuus lienee vielä monille epäselvää – mitä
tehdään ja miksi? Toisaalta opintouudistuksia
on Metsätieteiden laitoksella tehty lähivuosina
useampi, joista viimeisin tuli voimaan 2015, joten
uudistukset koetaan jo osana opiskelijan arkipäivää. Tällä hetkellä Ison Pyörän uudistuksista
opiskelijoille tuntuvin on opiskelijapalveluiden
siirtyminen uuden yliopiston palveluorganisaation
eli YPA:n alaisuuteen, minkä vuoksi esimerkiksi
opintoneuvojien määrä laitoksella väheni ja osa
palveluista siirtyi tiedekunta- ja kampustasoille.
Suurimmat muutokset opiskelijoiden arkeen
tulevat todennäköisesti vasta uusien koulutusohjelmien astuessa voimaan ensi syksynä. Kahden
nykyisen pääaineen yhdistyminen yhdeksi metsätieteiden koulutusohjelmaksi voi tehdä metsäylioppilaista entistä tiiviimmän joukon, mutta voi
myös tuoda haasteita opiskelijan oman opintopolun löytämiseen.
Uudistusten yhteydessä metsäylioppilaita on
mietityttänyt muun muassa kurssivalikoiman laajuuden ja opetuksen laadun säilyminen resurssien
pienentyessä. Hyvien käytäntöjen on toivottu säilyvän, ettei uudistamista tapahdu vain uudistamisen vuoksi. Laaja-alaisempia tutkintoja haettaessa

LÄHITULEVAISUUDEN
METSÄ- JA PUUTEKNOLOGIAA
herää kysymys siitä annetaanko erikoistumiselle
riittävästi mahdollisuuksia, mutta Metsätieteiden
laitoksella on onneksi säilymässä opintosuuntien
ja erikoistumisalojen monipuolisuus. Uudistusten ja yliopistoleikkausten samanaikaisuus myös
herättänyt huolta Hyytiälän kenttäkurssien säilymisestä tulevaisuudessa, vaikka toistaiseksi ne eivät
ole olleet lopetusuhan alla. Kenttäkurssit koetaan
edelleen erittäin olennaisena osana metsätieteiden opintoja ja opiskelijat toivovat niiden pysyvän
samassa asemassa.
Uudistusten positiivisimpiin puoliin kuuluu
opiskelijoiden näkökulmasta joustavampi siirtyminen koulutusohjelmien välillä, ja tämän voi nähdä
myös mahdollisuutena saada lisää opiskelijoita
metsätieteisiin. Hyvänä asiana koetaan myös se,
että Metsätieteiden laitos ja Helsingin yliopisto
ovat tarjonneet opiskelijoille paljon mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan uusien koulutusohjelmien suunnitteluun. Metsätieteiden laitoksen
opetuksen kehittämispäivässä oli erittäin vahva
opiskelijaedustus, ja uusien metsätieteiden koulutusohjelmien johtoryhmässä on paikat kahdelle
metsäylioppilaalle. Hienoa, että meitä kuunnellaan! Ison Pyörän pyörimisestä huolimatta opiskelijoiden arki jatkuu kuitenkin toistaiseksi ennallaan
ja ensi syksyn uutta metsätieteiden koulutusohjelmaa mielenkiinnolla odottaen.

Vilma Anttila (H15, K107)
Metsäylioppilaat ry:n opintovastaava

Teksti Juho Niskala (H14, K105)
Se, onko yliopiston tehtävä luoda uusia ideoita vai todistaa miksi ne eivät voisi koskaan
toimia, on kysymys johon tämä artikkeli ei vastaa. Alan opiskelijoiden ja toimijoiden on
kuitenkin hyvä vähintäänkin törmätä täysin uudenlaisiin ideoihin ainaisen lähikuljetuspennin venytyksen ja kannattavuudeltaan vähän kiikun kaakun olevan puunpolton ohella.

Exoskeletonit eli ulkoiset
tukirangat
Ulkoiset tukirangat ovat luonnossa etenkin
hyönteisillä yleisiä. Ihmisten käytössä lähin
vastine löytyy putkirinkoista, joissa metallinen ranka johtaa repun painon pois hartioilta
sitä paremmin kestäviin ruumiinosiin. Nyt
kehitteillä olevien mallien erona perinteisiin
tukirankoihin ovat niihin sisäänrakennetut
sähkö- tai polttomoottorit, jotka mahdollistavat käyttäjänsä ominaisuuksien tehostamisen.
Itsestään selvän voimanlisäyksen (nykyisillä
prototyypeillä pystyy nostamaan parhaimmillaan 200 kg yhdellä kädellä) lisäksi puvut voisivat suojata käyttäjäänsä ympäristön haitoilta

tai kävelyttää tajuntansa menettäneen metsurin
lähimpään sairaalaan. Myös erilaisten lisälaitteiden lisääminen suoraan päälle puettavaan
rankaan helpottaa monien työkalujen kanssa
työskentelevien arkea.
Kuten kaikessa uudessa teknologiassa, voimanlähde on toistaiseksi suurin rajoite eksorankojen yleistymiselle. Halvin ”kuluttajille”
suunnattu malli maksaa noin satatuhatta dollaria. Kokeiluja on kuitenkin tehty myös hydraulisista männistä voimansa saavilla rangoilla.
Yhdysvaltojen merivoimat testasi laivanhiojillaan tällaista matalan teknologian rankaa,
Lockheed Martinin kehittämää Fortista. Lähes
kahdeksankiloisia laikkoja kannattelevien

Ulkoinen tukiranka voi helpottaa kuntoutusta ja
vähentää kuntouttajien ja avustajien tarvetta.
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työntekijöiden tuottavuus nousi jopa 27-kertaiseksi ja tarve hengähdystaukoihin lähes
katosi. Vastaavilla luvuilla metsurintyöstäkin
voisi tulla jo hyvin kannattava vaihtoehto esimerkiksi harvennushakkuisiin. Tukirangankin
kanssa ronskeimmatkin metsurit olisivat varmasti riittävän kevyitä heikosti kantavien maiden puunkorjuuseen.

Tukirankojen todennäköisin laaja käyttötarkoitus on liikuntarajoitteisten ihmisten kuntoutus. Esimerkiksi halvaantuneita raajoja voidaan
liikuttaa ulkoisesti puettavalla tukirangalla.
Myös fyysisten ammattien rasittavuus vähenee,
kun ranka ja mahdolliset moottorit vievät painon pois lihaksilta.

Havainnekuva tulevaisuuden metsurista, joka
suorittaa metsämaata vahingoittamatonta
täsmämetsätaloutta.

Yllättäin tämäkin keksintö on alunperin lähtöisin Jenkkiarmeijan laboratorioista. Testeissä on
saatu hyviä tuloksia kestävyyden ja kannettujen
taakkojen lisääntymisestä jo pelkillä hydraulisilla,
voimanlähteettömillä rangoilla.

Puutulosteet
Moni on kuullut UPM:n Profi-komposiitista, jossa puukuitua ja muovia on
yhdistetty osiensa summaa suuremmaksi uudeksi tuotteeksi. Samankaltaiseen ideaan perustuvat Laywoodin
kaltaiset 3D-tulostettavat puukomposiitit.
Laywood (tunnetaan myös alkuperäisellä
LaywooD3 -nimellä) tuottaa tasatekstuurista ja vahvaa tulostetta, joka tuntuu
ja tuoksuu puulta. Rakenne on melko
lähellä sekä pakkauspahvia että HDF:a.
Puukomposiitti erottuu edukseen myös
siinä, ettei se ole altis jäähtyessä syntyville epämuodostumille, toisin kuin puhtaat muovit. Laywoodin väriä voi myös
vaihtaa kesken tulostuksen muuttamalla
sulatuslämpötilaa.
Kappaletulostus tuskin korvaa perinteistä valmistavaa teollisuutta, mutta
varaosien ja prototyyppien sekä yksilöllisten esineiden valmistamiseen se
soveltuu erinomaisesti. Teknologiana
kappaletulostus mahdollistaa ontot tai
muuten kaivertamalla mahdottomien esineiden luomisen. Materiaalihävikki on
valmistuksessa olematonta. Tulostettava
puu mahdollistaa muovin korvaamisen
monissa kappaletulosteissa. Sillä onnistuvat myös monet perinteisesti puusepäntaitoa vaatineet askareet. Kenties voisin
viimeinkin irtautua koulun teknisen työn
traumoista ja tulostaa äidille viimeinkin
kunnollisen talouspaperitelineen.

Laywoodin matalalämpöstä tekstuuria lähikuvassa.

Laywoodista tulostettu pöllö.

Juttu on alun perin ilmestynyt Forstihuudon numerossa 1/16

Melkoinen härpäke, mutta niinhän prototyypit aina.
Kuvan laittetta kuitenkin kokeiltiin hyvin tuloksin
USNavyn telakoilla.
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Laywood-rihmaa.

Paavo: Olen Paavo Lyytikäinen ja
toimin oppilaitos- ja yrityssuhteiden koordinaattorina Metsäteollisuus
ry:ssä. Työni liittyy osaamisen, vetovoiman ja oppilaitos-yrityssuhteiden
edistämiseen.

METSÄVAIKUTUS
Toimittanut Juho Niskala (H14, K105)
Kuvat Luonto-Liitto ja Metsäteollisuus ry
Metsissä sanotaan olevan Suomen tulevaisuus ja nuorissa ylipäätään kaiken. Nuoria ja metsiä yritetäänkin nykyisin yhdistää monella taholla. Mutta miten ja miksi?
Metsäylioppilas selvitti kahden hyvin erilaisen tahon tapoja ja tavoitteita nuorten
metsiin tutustuttamisessa.

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö.
Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa
arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen
itseisarvoa. Luonto-Liitto tarjoaa lapsille
ja nuorille mahdollisuuksia konkreettisiin luontokokemuksiin ja vaikuttamisen
paikkoihin, sekä runsaasti asiallista tietoa.
Luonto-Liitto tekee ympäristökasvatustoimintaa sekä lapsille että nuorille. Nuorille
järjestetään toimintaryhmiä, Kevätseurantaa,
omia leirejä, erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja tempauksia sekä luonnonsuojelutyötä ja ympäristöpoliittista vaikuttamista.

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta
Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta
vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä
ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa
ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus
ry:n tavoitteena on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä.
Lähde: http://www.metsateollisuus.
fi/metsateollisuus-ry/edunvalvonta/
mika-on-metsateollisuus-ry/

Lähde:
http://www.luontoliitto.fi/luontoliitto

Paavo Lyytikäinen

Mistä toimintanne sai alkunsa?
Anna: Vierailut ovat alun perin lähteneet liikkeelle meidän Savo-Karjalan piiristä, jossa
vapaaehtoiset aktiivit alkoivat järjestää kouluvierailuja. Nykyään toimintaa koordinoidaan
maanlaajuisesti täältä Helsingin toimistolta.
Haluamme tuoda kouluihin tietoa ja näkökulmaa, joka muutoin jää vähälle huomiolle. On
tärkeää ymmärtää, että metsiä on erilaisia ja
mitä eroja esimerkiksi luonnon- ja talousmetsällä on. Lähettilästoiminta on myös yksi tapa,
jolla tarjoamme nuorille tapoja vaikuttaa: lähettiläät ovat pääosin korkeakouluopiskelijoita,
jotka hakeutuvat järjestämiimme koulutuksiin.
Tavoitteena on, että nuoret saavat tietoa, jonka
pohjalta voivat luoda omat näkemyksensä ja
uskaltavat vaikuttaa niiden pohjalta.

Paavo: Metsäala tunnetaan todella huonosti:
kun oppilailta kysyy tyypillisiä ammatteja
alalla, vastauksena on usein metsuri, joka saattaa jopa kaataa puita metsässä kirveellä. Myös
opinto-ohjaajilla voi olla puutteellinen tieto
alan tarjoamista mahdollisuuksista. Metsäteollisuudesta on seuraavan kymmenen vuoden
aikana eläköitymässä noin neljäsosa työvoimasta, jonka lisäksi tehdasinvestoinnit lisäävät
puunkorjuun ja -kuljetuksen työmäärää. Idea
yhteisestä metsäalan tietoa levittävästä koulukampanjasta syntyi Metsäteollisuus ry:n koulutus- ja osaaminen toimikunnassa. Kampanja
järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2013.
Kampanjan tavoitteena on tuoda käsitykset
metsäalasta nykypäivään ja tätä kautta saada
nuoret kiinnostumaan myös alan työtehtävistä.

Kerrotko ihan aluksi kuka olet ja mitä
teet työksesi?
Anna: Olen Luonto-Liitto ry:n koulukiertuevastaava Anna Swanljung ja koordinoin työkseni Luonto-Liiton lähettilästoimintaa.

Anna Swanljung
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Luonto-Liiton kouluvierailuilla pohditaan
mm. luonnon- ja talousmetsän eroja.
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Kuvailisitko kouluvierailutoimintaanne?
Anna: Järjestämme noin kerran vuodessa lähettilästoimintaan perehdyttävän koulutuksen,
josta tiedotetaan muun muassa korkeakoulujen
sähköpostilistalla ja Luonto-Liiton Facebookissa. Opettajat voivat tilata lähettilään koululleen, ja me hankimme lähettiläiden keskuudesta vapaaehtoisen pitämään vierailun. Koulujen
määrä vaihtelee vuosittain, mutta kysyntää on
aina enemmän kuin pystytään tarjoamaan.
Vuonna 2015 toteutimme 180 vierailua, joilla
tavoitettiin 3345 lasta ja nuorta opettajineen.
Vierailijoille maksetaan tuntipohjainen
korvaus ja kohtuulliset matkakulut, mutta
vierailut ovat kouluille maksuttomia. Valtaosa
vierailuista tehdään peruskoulun ympäristö- ja
luonnontiedon ja biologian tunneille, mutta
onpa ainakin yksi lähimetsävierailu pidetty
maahanmuuttajien aikuiskoulutusryhmälle.
Vierailuja tehdään ympäri maan, joskin ne
painottuvat yliopistokaupunkien ympäristöön,
koska vierailijat ovat opiskelijoita, joiden on
vaikea lähteä kauas.

Paavo: Markkinoimme kampanjaa erityisesti
peruskoulun ysiluokille. Opinto-ohjaajat tai
jonkun aineen opettajat voivat ilmoittautua
koulunsa kampanjaan kevään aikana. Metsäteollisuus ry vastaa kampanjan koordinoinnista
yhdessä kampanjassa mukana olevien yritysten
vastuuhenkilöiden kanssa. Koululähettiläät
tulevat eri metsäteollisuusorganisaatioista hyvinkin erilaisista työtehtävistä. Kouluvierailun
aikana lähettiläät kertovat metsäalan tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä
omasta urastaan. Vuodessa tavoitetaan noin 20
000 ysiluokkalaista ja vierailuja tehdään noin
300 kouluun ympäri Suomen. Koulut ilmoittavat netissä tietyn ajankohdan ja yhteistyöyritykset jakavat koulut keskenään. Vierailut ovat
kouluille maksuttomia ja toteutetaan yleensä
opinto-ohjauksen tunneilla.
Vierailijoille ei makseta erillistä palkkaa,
vaan ne tehdään normaalilla työajalla. Vierailut
ovat kuitenkin piristävän erilainen työpäivä, ja
vapaaehtoisia lähettiläitä löytyy useita. Pidämme lähettiläille yhteisen koulutustilaisuuden,
jossa muun muassa käydään läpi materiaalit ja
tsempataan ensikertalaisia. Koulutukseen voi
osallistua paikan päällä Helsingissä tai Skypen
välityksellä mistä vain.

Anna: Metsävierailuja on kolmenlaisia: Metsän Ääni on 90 minuuttinen Powerpoint-esitys,
johon sisältyy runsaasti toiminnallisia osuuksia, kuten leikkejä ja jaloilla äänestämistä erilaisissa väitteissä. Esityksen tarkoitus on saada
nuoret keskustelemaan ja tuoda esille erilaisia
näkökulmia. Tämän lisäksi on kokonaan toiminnallisia vierailuja, ohjattu prosessidraama
Tapaus takametsä ja Lähimetsäretki.
Takametsässä oppilaat eläytyvät tilanteisiin,

joissa esimerkiksi kuntalaisten tärkeä virkistysmetsä on kaavoitettu rakentamiseen. Rooleissa
esiintyy muun muassa kunnan päättäjiä ja
asukkaita. Oppilaille halutaan luoda kokemusta
siitä, millaisena metsäkysymykset näyttäytyvät
eri sidosryhmille. Lähimetsäretkessä tutustutaan koulun lähimetsään eri aistien kautta ja
perehdytään luonnon tuottamaan hyvinvointiin. Kaikki materiaalit ovat saatavilla ilmaiseksi
netissä.

Kuinka hanke on käytännössä toteutettu? Jos rahaa olisi
loputtomasti, miten se muuttaisi toimintaanne?
Anna: Kouluvierailutoiminta rahoitetaan erikseen haetuilla apurahoilla. Jos löytyisi taho,
jonka rahoja voisimme huoletta ottaa vastaan,
saataisiin toimintaa laajennettua entisestään
nykyisestä. Vakituisia lähettiläitä ei välttämättä
palkattaisi, koska toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksien
tarjoamiseen. Kaikki materiaalit on tuotettu
meillä täällä talon sisällä. Lisärahalla voitaisiin
materiaaleihin panostaa entisestään ja laajentaa
medioihin, joiden tuottamiseen ei talon sisältä
löydy tietotaitoa.

Paavo: Koulukampanjan järjestävät Metsäteollisuus ry, Suomen Metsäyhdistys sekä yhdeksän
metsäteollisuusyritystä. Nykyinen toiminta
painottuu yläkouluihin ammatinvalintaikäisiin nuoriin, joten seuraava steppi toiminnalle
voisi olla kampanjan laajentaminen lukioihin.
Vierailujen toteuttaminen on suuri panostus lähettiläille nykyisellään, joten kohderyhmän laajentamiseen tarvitsisi varmasti lisää
lähettiläitä.

Miten vierailunne rakentuvat?
Paavo: Valtaosa vierailusta muodostuu valmiista Powerpointista. Esityksessä käydään
läpi ammattinimikkeitä, joita esitellään myös
laajemmin videoilla. Lisäksi esityksessä on
mukana tilastotietoa alan palkoista ja kouluttautumismahdollisuuksista. Jokainen lähettiläs kertoo myös oman uratarinansa, mikä on
yleensä ollut vierailun toivotuin osuus.
Vierailuun kuuluu myös oheismateriaalia. Esityksen lopussa luokassa kiertää biotaloussalkku,
jonka sisältöä oppilaat pääsevät hypistelemään.
Salkussa on ollut muun muassa viskoosikangasta, Xylitol-purukumia, sellofaania ja puukipsiä; tuotteiden kirjo yllättää opiskelijat lähes
aina. Salkussa on myös kortteja, joissa esitellään
salkun tuotteita ja alan ammatteja. Lisäksi opettajille ja opoille annetaan lisämateriaalia alan
työ- harjoittelu- ja vierailumahdollisuuksista.

30 METSÄYLIOPPILAS 2016

Teollisuuslaitoksiin ja metsäkohteisiin tehtäviin
luokkaretkiin voi hakea erikseen rahoitusta.

Miten vierailut on otettu vastaan?
Anna: Opettajat ottavat vierailut ilolla vastaan.
Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan
aktiivista kansalaisuutta ja asioiden käsittelyä
laajojen tosielämän ilmiöiden kautta. Vierailut vastaavat hyvin tähän tarpeeseen. Monien
opettajien metsiensuojelutietämys on paljolti
valmiin materiaalin varassa, joten ilmaiseksi
saatavilla olevat materiaalit auttavat syventämään opetusta.

Paavo: Hyvin on otettu vastaan, vierailuja
kysytään vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.
Vastaavanlaista tietopläjäystä ei saa oikeastaan
mitenkään muuten. Etenkin se että vierailija
tulee oikeasti jostain alan yrityksestä herättää
kiinnostusta niin koululaisten kuin myös opettajien keskuudessa.

Nuorison metsäsuhde ei ainakaan näiden haastattelujen perusteella ole tuuliajolla.
Vaikka haastateltujen tahojen lähtökohdat ja tavoitteet ovat hyvin erilaiset, ei nuorison metsätietämyksen lisääminen ole haastateltavienkaan mielestä ikinä huono
asia, kunhan se perustuu tosiasioihin. – Juho Niskala
Biotaloussalkun sisältö.
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UNIFORST – HYVINVOINTIYHTEISÖ
Teksti Juho Kotilainen (H12, K104)

L

yhyessä ajassa on tapahtunut paljon
uutta ja ihmeellistä. Tuoreen yrityksemme kehityskulku on ollut niin
intensiivistä, että kerrottavaa riittäisi
monen aukeaman verran. On kuitenkin hyvä muistaa, että kovan kehitystyön ja
onnistumisten takana on joukko tavallisia nuoria, joiden elämää rytmittävät monet muutkin
asiat. Etenkin opinnot haukkaavat suuren osan
ajasta, mutta silti osuuskuntamme rattaat eivät
pysähdy. Hallintohenkilöstö ja aktiiviset jäsenet
kantavat kortensa kekoon henkilökohtaisista
kiireistä huolimatta. Syy tähän on yksinkertainen: mielettömän hyvä meininki. Uniforst on
hyvinvointiyhteisö.
Meistä on muodostunut eloisa joukko, joka
pitää jatkuvasti yhteyttä. Yhteydenpitoa ei sido
virka-aika tai näennäiset muotoseikat, vaan
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viestintä on luontevaa ja
usein huumorintäyteistä.
Rennon ja auttavaisen
ilmapiirin myötä uniforstilaiset viettävätkin
paljon aikaa keskenään
vapaa-ajan merkeissä.
Se on varmasti kauaskantoista ja antoisaa firmaa
ajatellen. Pitemmällä aikajänteellä suuri osa
Uniforstin jäsenistä päätyy töihin metsäalalle
tai sen rajapintaan. Kun Uniforst tuo mieleen
vain hyviä muistoja, on helppo kuvitella, että
tulevaisuudessa firmallamme on kattava puolestapuhujien verkosto läpi työkenttämme toimijoiden. Se on tärkeä seikka ja siihen halutaan
panostaa. Yksi tämän vuoden valmistelluista
asioista onkin alumnitoiminta. Valmistuneet
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MITEN TIETOKONE NÄKEE METSÄN?

jäsenet voivat halutessaan ryhtyä alumneiksi,
jotka on tarkoitus kutsua kerran vuodessa
alumnien ja jäsenten yhteiseen iltaan. Uniforst
haluaa nyt ja jatkossa olla tärkein linkki metsäopiskelijan ja työelämän välillä – ja alumnitoiminta on siitä erinomainen esimerkki.
Oli uniforstilaisten ”aktiiviston” yhteisöllisyyden tunne sitten kuinka vahva hyvänsä,
niin paljon on silti tehtävää. Tuo aineeton hyödyke on näet rajaton, joten soisi siitä mahdollisimman monen jäsenen nauttivan. Meillä ei
todellakaan ole tarkoitus rajata porukkaamme
pieneksi piiriksi!
Olemme järjestäneet paljon Jäsentely-nimellä
kulkevia tapahtumia, joissa olemme yhdessä
hallintohenkilöstön sekä jäsenten kanssa pähkäilleet firmamme asioita, kuten esimerkiksi
strategiaa ja kansainvälistymistä. Asiat ovat
isoja ja tärkeitä, mutta osallistujamäärät eivät
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ole aina täyttäneet tavoitetta. Haaste on siinä,
että jäsen on saatava tuntemaan asia omakseen.
Minulle ne tuntuvat omilta, koska koen olevani
osa yhteisöä. On siis tuotava jäsenet yhteen –
keinolla millä hyvänsä.
Ratkaisun avaimet ovat käsissä, sillä meitähän
yhdistää jo metsäläisyys. Oma ainejärjestömme
Metsäylioppilaat ry on ollut mallikelpoisesti
lisäämässä metsäläisten hyvinvointia tuomalla
juhlia ja huvia kansalle. Miksi emme Uniforstilla
toimisi samoin? Noh, onhan osuuskuntamme
tärkein tehtävä auttaa jäseniämme työelämään,
joten täysipäiväisiä seremoniamestareita meistä
tuskin kukaan haluaa. Kunnianhimoisen kehittämisen ohessa on hyvä kuitenkin muistaa,
että jäsenet ovat voimavaramme ja rationaalisten päätösten lisäksi tarvitaan myös riemua ja
rakkautta.
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