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teksti: Elli-Noora Kamppuri (H16/K108)
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E räs viisas ystäväni antoi minulle kerran neu-
von: ”Ole armollinen itsellesi”. Kuulostaa kovin 
yksinkertaiselta, mutta yleisesti ottaen on 

hirmuisesti helpompaa olla armollinen muille kuin 
itselleen. Muut ansaitsevat sen armollisuuden, mutta 
eihän se minua koske. 

Koronan ensimmäinen aalto toi mukanaan etätyöt, 
vilinästä vaienneet keskustan kadut ja tauon glo-
baalin maailman hektisyyteen. Kaikkien meidän piti 
pysähtyä, pitäytyä perheen kesken ja pestä kätemme 
paremmin. Ei enää suurta hoppuilua aamulla töihin 
take away -kahvi kädessä, ei likistymistä tuntematto-
mia ihmisiä vasten ruuhkabusseissa, eikä juoksemista 
tapaamisesta toiseen. Myös treffi-illan hienossa ravin-
tolassa, uutuuselokuvan ensiesityksen Tennispalat-
sissa ja kauan suunnitellun Italian matkan sai unohtaa.  

Joillekin tämä saattoi olla jopa helpotus. Toiset ilah-
tuivat, kun ihmisiä sai olla oikein luvan kanssa tapaa-
matta ja töitä sai tehdä ilman, että kahvihuoneen 
suurkuluttajat kyselivät, miten viikonloppu meni. 
Monelle korona on kuitenkin herättänyt erilaisia pelon 
tunteita, huolta maailman tilasta ja epävarmuutta 
tulevaisuudesta. Taloudellinen epävarmuus ja yksi-
näisyys ovat lisääntyneet. Kodit tuntuvat ahtailta, 
kun sinne pitääkin jäädä koko päiväksi etätöihin ja 
-opiskeluihin perheenjäsenten kanssa. Lenkkipolut ja 
lähimetsät ovat alkaneet houkutella, kun kahviloissa 
ei uskalla enää käydä. Omille ajatuksille jää paljon 
enemmän aikaa, kun kalenterin menot ovat yksitellen 
vedetty yli. Elämässä ei ole enää mitään ylimääräistä, 
vaan kerrankin on aikaa keskittyä omaan itseensä, ren-
toutumiseen, ulkoiluun ja ihan vain olemiseen. Tästä 
nousee kuitenkin yllättävä paine: nyt pitäisi osata 
käyttää tämä vapautunut aika mahdollisimman hyvin 
hyödyksi. Ja seuraavana voikin alkaa itsensä syyllis-
täminen: ”Miksen ole treenaamassa itseäni elämäni 
kuntoon? Miksen aloittanut vielä uuden kielen opet-
telua? Miksi työskentely ei suju, vaikka saan naputella 
menemään rauhassa kotisohvalla?” 

Täysin yllättävä käänne maailman menossa on vaikut-
tanut meihin kaikkiin tavallaan. Jotkut asiat kyseisen 
viruspandemian ilmenemisessä ovat jopa voineet 
tuoda positiivisia puolia elämäämme. Kenenkään ei 
silti tulisi syyllistää itseään siitä, ettei saa omasta mie-
lestään tarpeeksi aikaan, vaikka korona olisikin pyyh-
kinyt kalenterin. Ihminen on kokonaisuus ja omaan 
jaksamiseen ei vaikuta vain fyysinen kuormitus. Hen-
kinen kuormitus vaikuttaa suorituskykyymme yhtä 
paljon kuin fyysinenkin. Sen takia itsensä syyllistämi-
nen siitä, että motivaatio ja jaksamista ei ole löydy, 
vaikka aikaa kerrankin olisi, ei kannata. Joskus on hyvä 
muistaa hengittää syvään, käydä kävelyllä kauniissa 
suomalaisessa metsässä, nukkua hyvin ja ennen kaik-
kea olla itselleen armollinen. 

Niidenkin, joiden rintaa korventaa epävarmuus maa-
pallon murheellisesta tilasta ja tulevaisuudesta, on 
hyvä muistaa, että kaikki maailman murheet eivät ole 
koskaan yhden ihmisen harteilla. Kestävää maailmaa 
kohden voi kukin työskennellä määrätietoisesti omia 
voimavarojaan kuunnellen ja liikaa murehtimatta. 
Kuten eräs komea velho Ihmeotukset ja niiden olinpaikat 
-elokuvassa mainitsi: murehtiminen tarkoittaa sitä, 
että kärsii kahdesti. 

Elli-Noora Kamppuri 
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Puheen-
johtajalta

M etsätieteiden hakukohde oli keväällä suositumpi kuin koskaan. 
Hakijamäärä kasvoi 66,2 % viime vuodesta ja kaiken kaikkiaan 
yli 70 uutta opiskelijaa asteli kampuksen tyhjille käytäville elo-
kuun lopussa. Alan markkinointi uusille opiskelijoille on erityi-

sen onnistunut, ja tieteenalan vetovoimaisuus kasvanut. Rautaisia metsäalan 
ammattilaisia riittää siis alan työtehtäviin nyt – ja tulevaisuudessa. 

Vaikka moni tapahtuma on jouduttu perumaan ja järjestäjät pelkäävät monen 
perinteen katkeavan, ei meidän tarvitse olla huolissaan tulevasta. Metsäyliop-
pilaat juhlivat sitten, kun se on kaikille turvallista. Ainejärjestömme vuosi-
juhlat on perinteisesti juhlittu maaliskuussa ja hirvi- ja taimijuhlat syksyllä. 
Toiveikkain odotuksin jäämme seuraamaan uuden ainejärjestön hallituksen 
päätöksiä. Alakerhojen toiminta on ainejärjestön tapaan ollut ymmärrettä-
västi hiljaista. Seikkailut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin jäävät odotta-
maan tulevaa. 

Suositut Hyytiälän hirvijahdit saatiin toteutettua vallitsevasta tilanteesta huo-
limatta poikkeuksellisin järjestelyin ja paikat jahtiin täyttyivät ennätysajassa. 
Vanhojen kehäkettujen opissa sai jälleen moni elämänsä ensimmäisen hirvi-
jahtikokemuksen. Uudet tuulet puhaltavat Metsäasemallakin, kun alueelle 
saadaan uusi, nykyaikainen majoitus- ja opetusrakennus. 

Syksyllä opintonsa aloitti kurssi vuosimallia 113. Nyt jos koskaan tarvitaan 
todellista metsäläishengen osoitusta meiltä jokaiselta, jotta uudet fuksit saa-
daan täysillä mukaan toimintaan ja osaksi tätä 
ainutlaatuista yhteisöä. Yhteydenpitoa ei tarvitse 
rajoittaa. Älä jää yksin, pidä yhteyttä, tutustu 
uusiin ihmisiin, keksi uusia keinoja osallistua. Ja 
muista, opiskelijaelämä tarkoittaa muutakin kuin 
pelkkää opiskelua. 

Turvallisin terveisin,
Anni

teksti: Anni Järvinen (H19/K111)
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K
oronapandemia on vaikuttanut glo-
baalisti sekä paikallisesti ihmisten työl-
lisyyteen sekä tapoihin työskennellä. 
Pahimmillaan keväällä lomautettuja 

oli yli 150 000. Loppuvuodesta pandemian vuoksi 
työttömiä korkeakoulutettuja on noin 40 000 ja 
lomautettuja yli 56 000. Vaikka tilanne näyttää-
kin parantuneen, pandemia vaikuttaa työmark-
kinoihin edelleen suuresti.

Opiskelijoilla kesätöiden saanti sekä opinnäy-
tetöiden tekeminen oli erittäin vaikeaa viime 
kesänä. Monet graduprojektit viivästyivät useilla 
kuukausilla sekä monilta opiskelijoilta lähti 
kesätyöt alta, kun monet työnantajat eivät kyen-
neetkään palkkaamaan kesätyöntekijöitä. Vielä 
jää nähtäväksi, että mikä on ensi kesänä tilanne 
kesätöiden kanssa, sillä pandemian etenemistä 
ja vaikutusta markkinoihin on vaikea ennustaa. 

Loimusta tukea ja turvaa
Työttömyyden iskiessä kannattaa kuulua työt-
tömyyskassaan. Jokainen loimulainen voi liittyä 
Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. 
Työttömyysvakuutuksen voi ottaa ollessaan 
palkkatyösuhteessa ja alkaen siitä päivästä, jol-
loin jäsen ilmoittaa haluavansa liittyä kassaan. 
Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti. 

Työttömyyskassaan kuuluessasi voit saada 
heti valmistuttuasi ja työttömäksi jäätyäsi työt-
tömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyys-
päivärahaa, kun täytät ns. työssäoloehdon, joka 
tarkoittaa, että sinun täytyy olla työsuhteessa 28 

viikkoa kassaan liittymisen jälkeen. Työviikoiksi 
lasketaan viikot, joiden aikana työaikasi on ollut 
vähintään 18 t ja palkkasi vähintään 1236 €/kk. 
Tämän ehdon saa usein täytettyä jo opiskeluai-
kana kahden tai kolmen kesätyökauden aikana. 
Lisää työttömyyskassasta ja sen ehdoista voi 
lukea netissä https://www.loimu.fi/jasenasiat/
tyottomyyskassa-ja-turva. 

Liittyisinkö Loimuun?
Kiinnostaako työttömyyskassa ja Loimun jäse-
nyys? Ei huolta, liittyminen on helppoa, klikkaa 
vain itsesi osoitteeseen loimu.fi., josta löydät liit-
tymislomakkeen. Loimun jäsenyys maksaa 32,00 
euroa kuukaudessa (384 euroa/vuosi) sisältäen 
työttömyyskassamaksun tai 26,75 euroa/kk (321 
euroa/vuosi) ilman työttömyyskassamaksua. Jos 
olet vastavalmistunut ja olet ollut Loimun opis-
kelijajäsen, saat valmistumisvuotta seuraavan 
vuoden jäsenmaksun puoleen hintaan 16 euroa/
kk (192 euroa/vuosi)!

Työttömyyskassan lisäksi Loimu tarjoaa jäse-
nilleen hurjasti etuja. Loimun jäsenenä saat 
työsuhdepalveluita, kuten työsopimuksen tar-
kistuttamisen, ja useita urapalveluita ilmaiseksi. 
Tämän lisäksi Loimu tarjoaa vakuutuspaketin, 
johon kuuluu matkustaja- ja työelämävakuutuk-
set. Kaikkien etujen arvo ylittää 100 euroa! 

Jani Lehto
Loimun kampuspromoottori, Kumpulan kampus

Koronapandemia on 
vaikuttanut myös loimulaisen työllisyyteen

teksti: Jani Lehto
kuva: Loim

un kuvapankki 
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V ielä maaliskuun alussa kokoonnuimme 
satapäisenä, iloisena ja remuavana 
joukkona viettämään ainejärjestömme 
111-vuotisjuhlaa. Puheenjohtaja Järvi-

nen (H19/K111) mainitsi juhlapuheessaan koronan 
saapuneen Viikkiin, mutta tuona iltana globaali pan-
demia tuntui olevan vasta hiiviskellen lähestymässä. 
Se tuntui epämääräiseltä ja kaukaiselta; ei miltään 
sellaiselta, jonka vuoksi ei voisi sitsata tai halailla 
kurssikavereita normaaliin tapaan. Tuskin kukaan olisi 
voinut aavistaa, että vain parissa viikossa yliopiston 
käytävät autioituisivat, väki pakenisi Silvicalta maa-
kuntiin ja Uudenmaan raja suljettaisiin koronan takia. 

Kevät 2020 tullaan varmasti muistamaan vielä pit-
kään niin sanottuna koronakeväänä. Maan hallituksen 
asettamat tiukat rajoitustoimet iskivät kansantalou-
den ja -terveyden ohella myös opiskelijoiden arkeen 
ja ainejärjestötoimintaan. Yliopistolla suoritettiin 
pakon sanelemana valtava digiloikka, kun luentosa-
leihin kokoontuminen ei enää käynyt päinsä ja ope-
tusta jouduttiin siirtämään etäyhteyksien päähän. 

Metsäylioppilaat ry joutui perumaan kevään tapah-
tumia, ja kertsin kahvinkeitin sai kerrankin lojua 
viikkotolkulla lähes koskemattomana. Yksi merkit-
tävimmistä koronan vaikutuksista metsätieteiden 
laitoksella lienee se, että ensimmäistä kertaa sitten 
sotavuosien Hyytiälän kenttäkurssia ei pidetty kesällä. 
Kenttäkurssin toteutus onnistui tiukkojen rajoitustoi-
mien kera syyslukukaudella. 

Luonnollisesti myös kansainväliset tapahtumat 
jouduttiin joko perumaan tai siirtämään verkko-
yhteyksien varaan: opintomatka Petroskoin suo-
symposiumiin peruuntui tältä vuodelta, ja IFSAn 
(International Forestry Students’ Association) tapah-
tumat toteutettiin etänä. Monet joutuivat keskeyttä-
mään vaihto-opintonsa. Olemme eläneet maailmassa, 
jossa jatkuva matkustelu erilaisiin kansainvälisiin 
kokoontumisiin, työharjoitteluihin ja opintojaksoihin 
on ollut normi. Kansainväliseen verkostoitumiseen 
kannustetaan ja urailloissa jaksetaan muistuttaa, 
miten paljon työnantajat arvostavat kansainvälistä 
osaamista. Nuorille metsäalan osaajille ja varsinkin 

Onko mikään 
enää

ennallaan?

teksti: Olivia Kuuri-Riutta (H17/K109)
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kansainvälistä uraa havitteleville nykytilanne saattaa 
tuntua turhauttavalta, etenkin jos näyttää siltä, että 
omat opinnot saattavat tulla päätökseen ennen kuin 
pandemia hellittää otettaan, eikä arvostettua kansain-
välistä kokemusta ehdi hankkia opintojensa aikana.  

Kukaan ei tiedä, kauanko matkustus- ja kokoontumis-
rajoitukset tulevat olemaan osa arkeamme, ja vaikka 
rajoitukset lähitulevaisuudessa purettaisiin tyystin, 
saattaa kynnys ulkomaille lähtöön olla kasvanut. 
Virukset eivät ole katoamassa maapallolta minne-
kään, vaan seuraava tautiaalto saattaa jo odotella tilai-
suuttaan nurkan takana – tai luultavimmin kiinalaisen 
eläintorin kulmilla. Jos tulevaisuus saattoi jo ennen 
koronapandemiaa näyttäytyä arvoituksellisena, seka-
vana ja joskus epävarmanakin, se on sitä varmasti 
nykytilanteessa. Onko etätöiden värittämä koro-
na-arki uusi normaali, vai palaammeko pian takaisin 
vanhaan, lähikontaktien ja jatkuvan matkustelun 
täyttämään elämäämme? Miten käy metsäalan työ-
paikkojen ja tieteen rahoituksen, kun yleinen talous-
tilanne näyttää synkältä? Mitä tulevaisuudessa edes 

tarkoittaa kansainvälinen ura, millaisia töitä meille 
ylipäänsä on tarjolla, kun kaikki tämä on lopulta ohi, 
vai onko tämä edes koskaan lopullisesti ohi?

Avoimia kysymyksiä on paljon ja varmoja vastauksia 
tarjoilee vain aika. Näinä hetkinä on lohdullista kat-
soa taaksepäin ja huomata, mistä kaikesta sitä on jo 
selvitty. Metsäylioppilaat ry:n tarina ulottuu niin kauas 
historiaan, että se on kohdannut kolme sotaa, espan-
jantautipandemian ja lukuisia talouskriisejä. Lisäksi 
tällä kertaa meillä on käsillä ratkaisuja, joita ei ennen 
ole ollut. Vaikka videokokoontumiset ja somekam-
panjat tuskin koskaan voivat täysin korvata live-koh-
taamisten voimaa, ne voivat tarjota uusia tapoja 
tehdä töitä ja pitää yhteyttä yli valtioiden rajojen. 
Parhaimmillaan korona voisi toimia jopa vauhditta-
jana sellaisille muutoksille, joita on jo pitkään kaivattu 
ratkaisuksi vallitsevaan ilmasto- ja ympäristökriisiin. 
Kyllä tästäkin vielä selvitään.  � ✴

Maaliskuussa ehdimme vielä juhlia ainejärjestömme vanhenemista vailla suurempaa huolta koronasta. Kuva: Anni Järvinen

Tuskin kukaan olisi voinut aavistaa, 
että vain parissa viikossa yliopiston 
käytävät autioituisivat, väki pakenisi 
Silvicalta maakuntiin ja Uudenmaan 
raja suljettaisiin koronan takia. 
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Tänä vuonna korona sotki yhden, jos toisenkin pas-
mat, niin myös metsäläisten. 
Hyde nimittäin järjestettiin normaalista poiketen elo- 
ja syyskuun aikana, ja sitä oli lyhennetty seitsemään 
viikkoon. Alussa tosin jännityksen sekaisin tuntein 
epäiltiin mahtaako koko kurssi jäädä toteutumatta 
yleisen hässäkän ja muuan Jodel-sekoilun takia.  
 
Kaikesta huolimatta kurssi saatiin kuitenkin vietyä 
loppuun asti, tosin mitä nyt yksi, jos toinenkin ramp-
pasi kodin kautta koronatesteissä, mutta palasi aina 
onneksi takaisin Hyytiälään. Kurssin koronarajoi-
tukset- ja ohjeet loivat aluksi suurta epävarmuutta 
ja hämmennystä, myönnettäköön että ehkä hieman 
hilpeyttäkin, sen lisäksi, ettei kukaan oikein tiennyt 
mitä odottaa Hyden kuuluisilta kenttäkursseilta, 
joista oli kuullut vain hämäriä liioittelun sävyttämiä 
kuulopuheita.  
Meno saatiin kuitenkin rullaamaan enemmän tai 
vähemmän kivuttomasti. Ainakin kesän aikana jokai-
selle tulivat erittäin tutuksi kasvomaski ja käsidesi, 
sekä tehokkaat desinfiointisprayt, joilla sumutet-
tiin kaikki mahdollinen mihin kukaan erehtyi ikinä 
koskemaankaan.  

Varsinainen opiskelu alkoi ryminällä metsänarvioi-
misen sydäntä(särkevällä)lämmittävällä osuudella. 
Kaikilla oli kuitenkin vielä siinä vaiheessa intoa osal-
listua maittavaan marvaamiseen lähes vuorokauden 
ympäri. Meno lienee alkaneen hyytyä viimeistään 
siinä vaiheessa, kun alettiin laputtamaan sadansia 
puita ja pyöräilemään edestakaisin Ala-Hyytiäläntietä 
litimärkinä. 
 
Ekologian osuutta kohden alkoi lievä väsymys painaa. 
Mutta mikä olikaan sen mukavampaa kuin tutus-
tua soiden salaisuuksiin marssimalla Lakkasuolla 
helteessä ja asetella japanilaisen taiteen mestarite-
oksia, eli hakoniwa-asetelmia vuotaviin Tokmannin 
muovilaatikoihin. Mieleenpainuvia hetkiä oli myös 
Huppiovuoren kasviretki kenttälounaineen ja upeine 
maisemineen. Kuoppia kaivettiin, suohon upottiin, 
sekä turvetta ja muita maan antimia maisteltiin 
antaumuksella (kuuleman mukaan rimpivesihernekin 
tuli monelle varsin tutuksi).  
 
Sisätilojen käyttöä oli radikaalisti rajattu ja se toi tie-
tynlaisia haasteita vapaa-ajan aktiviteettien järjestä-
miseen. Kuitenkin vaikka niissä saattoi olla huhujen 

Korona-
hyde 2020

teksti: Belinda Mäki (H20/K111)
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Kaiken kaikkiaan Hyde oli aikamoinen rutistus, joka oli 
täynnä puistattavia tenttejä, toistuvia sydämentyky-
tyksiä ja harmaita hiuksia. Mutta kyllä meillä hirveän 
hauskaa oli, eikä ainakaan kesältä vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita puuttunut, sillä kurssin K-112 meno 
oli nimensä mukaisesti hälytyksiä ja hämmennystä 
täynnä, joka sisälsi ainakin kolme palohälytystä ja 
yhden ambulanssin. 
 
Loppujen lopuksi ne loputtomalta tuntuvat seitsemän 
viikkoa menivät hämmästyttävän nopeasti, ja allekir-
joittaneella onkin tippa linssissä, miten pärjätä arjen 
etäluennoilla ilman kesän aikana niin tärkeiksi tulleita 
hydetovereitaan (äääh!). Nimeltä mainitsematonta 
assistenttia kuitenkin lainaten: don’t worry about it. 
Me selviämme tulevaisuudesta yhdessä, kerran kun 
selvittiin Hydestäkin. Mutta olihan se, hyvä tavaton, 
KOKEMUS.                       ✴

mukaan puutteita verrattuna edelliskesiin, oli ulkoil-
mapainotteinen meno varsin rattoisaa, sään suosiessa 
kurssilaisia. Elokuun helteitä oli mukavaa viettää 
vedessä polskien ja sestotukeilla taituroiden, sekä 
Makkarakalliolla grillatessa upean tähtitaivaan alla. 
Joka viikko halukkaille urheilun ystäville oli tarjolla 
mm. lentopalloa, jalkapalloa ja pesäpalloa. Myöskin 
vetreitä venyttelytuokioita järjestettiin. 
 
Keskiviikkohuuma toteutui kurssin viimeistä keski-
viikkoa lukuun ottamatta enemmän tai vähemmän 
raitistavassa ulkoilmassa. Kiitos energisten ja esi-
merkillisten assistenttien, ohjelmistoon kuului mm. 
Hyde-approt, rynnäkköpalloa, suuri haluatko marvi-
nääriksi -visa ja paljon muuta jo muistista mystisesti 
poistunutta. Myöskin perinteisiä hydehäitä vietettiin 
mahtipontisissa tunnelmissa samppanjan ja koreiden 
kermakakkujen kera.  

Hälytyskurssi K-112 juhlatunnelmissa. Kuva: Juha Rikala (H87/K79)
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Joukko viikkiläisiä pääsi tutustumaan Pietarin metsäopetukseen Helsingin 
yliopiston ja Pietarin metsäteknisen yliopiston järjestämällä yhteiskurssilla, 

jossa käsiteltiin kestävää metsätaloutta Suomessa ja Venäjällä. Viiden päivän 
kurssi toi uusia näkökulmia myös kotimaiseen metsien hoitoon ja meitä 

yhdistävän havumetsävyöhykkeen luontoon, unohtamatta sukellusta venäläiseen 
opiskelijakulttuuriin.

Pietarin 

teksti: Venla Luttinen (H18/K110)

metsäkurssin 

matkapäiväkirja
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”Samankaltaisista 
luonnonoloista 
huolimatta Venäjällä ja 
Suomessa metsien käyttö 
on lähes vastakkaista.”

O dotettu matka alkoi maanantai-iltapäivänä A-talon parkkipaikalta, jonne kokoonnuimme odot-
tamaan kyytiämme Pietariin. Yhden aikaan sinne saapuikin kaksi pikkubussia. Takapenkkien 
turvavyöt eivät toimineet, eivätkä autot muutenkaan olleet aivan tuliteriä, mutta kaikki mah-

tuivat kyytiin. Ketään ei unohdettu parkkipaikalle, vaikka sitä Viikin Prisman kohdalla epäiltiin. Malmin 
hautausmaan ohi ajaessa melkein törmäsimme bussiin, joten emme vielä täysin luottaneet pääse-
vämme Pietariin asti. Olimme lähes varmoja, että matkamme päättyisi viimeistään rajalla, koska jonkun 
viisumissa ääkköset oli kirjoitettu eri tavalla kuin passissa. Onneksi mukanamme oli venäjäntaitoinen 
opiskelija, jonka luotimme pelastavan meidät pinteestä joka tilanteessa, tai ainakin kertovan vain venä-
jää puhuvalle kuskille auton lämmityksen olevan liian kuumalla.

Rajalla odotti pitkä jonotus, joten pääsimme tullin itäiselle puolelle vasta iltahämärissä. Loppumatka 
sujui rauhallisesti, ja pääsimme lopulta hotellille. Meidät toivottivat tervetulleeksi kaksi venäläistä opis-
kelijaa, jotka johdattivat meidät läheiseen baariin syömään. Hotellin takapihalla sijaitsevan ruokakau-
pan yhteydestä, epäilyttävän kellarinoven takaa löytyi viihtyisä pizzeria. Isäntämme olivat monta kertaa 
aiemminkin toimineet suomalaisten opiskelijoiden oppaina, ja yksi viikkiläisitä oli jopa toisen heistä 
vanha tuttu aiemmalta yhteiskurssilta. Palasimme hotellille nukkumaan iloisina ja kylläisinä. Yhden 
huoneen ikkuna ehti vielä särkyä läpivedon seurauksena, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

A amulla meidät saatettiin yliopistolle laitakaupungin asuinalueiden ja puistojen läpi. Pietarin 
metsäteknillinen yliopisto oli vaikuttava näky: valkea kivilinna vanhojen puiden keskellä. Päivän 
luennolla käytiin läpi perusasiat Suomen ja Venäjän metsistä, ja lopuksi tehtiin ryhmätyö Luken 

tilastoja hyödyntäen. Tässä vaiheessa meille selvisi, että osa venäläisistä opiskelijoista oli mukana kurs-
silla lähinnä oppiakseen englantia, eikä edes opiskellut mitään metsiin liittyvää. Kielimuureista ja tekni-
sistä ongelmista kuitenkin selvittiin hyvässä yhteishengessä. 

Samankaltaisista luonnonoloista huolimatta Venäjällä ja Suomessa metsien käyttö on lähes vastak-
kaista. Suomessa suurin osa metsästä on talouskäytössä ja niitä hoidetaan säännönmukaisesti. Venäjällä 
sen sijaan metsätalouden merkitys on vasta kasvamassa, ja huonojen yhteyksien päässä olevien metsien 
hoitotoimenpiteet eivät ole yleensä taloudellisesti kannattavia, mikä johtaa esimerkiksi heikkolaatui-
seen kasvuun.  Tähän vaikuttaa myös metsien erilainen omistus, sillä Venäjällä valtio vuokraa metsien 
käyttöoikeutta yrityksille, mutta varsinaisesti yksityisessä omistuksessa metsiä ei ole.

Illalla kävimme syömässä perinteistä venäläistä pikaruokaa, suomalaista kebabpizzeriaa muistuttava 
paikka tarjoilikin pelmenejä, lettuja ja borssia. Vierailimme myös Pietarin hipsterien suosikkipaikassa 
eli Loft Projekt Etazhi -nimisessä vanhassa kerrostalossa, joka oli muutettu yhdistelmäksi pop-up -kaup-
poja, nykytaiteen näyttelyitä ja baareja. Hienointa paikassa oli ehdottomasti koko katon kattava terassi-
alue, josta avautuivat näkymät Pietarin ylle.

ma 24.2.2020

ti 25.2.2020
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O sa matkalaisista tuli kipeäksi ja aamupalalla pohdittiin Viikin ensimmäisiä koronatapauksia. 
Päivän aiheena käsiteltiin luonnonsuojelua ja ennallistamista. Ennallistaminen käsitteenä 
herätti hilpeyttä venäläisissä opiskelijoissa, sillä luontohan ennallistuu itsestään. Suomalai-

siin puolestaan tekivät vaikutuksen venäläisten suojelualueiden koko ja se, miten vahvasti valtio siihen 
panostaa. Venäjän metsätaloudessa voi olla kehitettävää, mutta sen sijaan luonnonsuojelu ja metsien 
monikäyttö on aivan ylivoimaista verrattuna Suomeen. Jo suojelualueiden pinta-alat ovat lähes mah-
dottomia käsittää, sillä niiden määrä ylittää helposti Suomen metsien kokonaispinta-alan. Venäjällä 
on pitkät perinteet myös ekosysteemipalveluita ylläpitävien suojametsien säilyttämisessä. Esimerkiksi 
vesistöjen rannat on usein rajattu hakkuiden ulkopuolelle. Jo venäläinen käsitys avohakkuusta poikkeaa 
paljon yleisestä ajatuksesta, jossa kaikki alueen puut kaadetaan. Jo ennen kuin on tiedetty monimuotoi-
suuden säilyttämisestä tai hiilinieluista, tapana on ollut jättää säästöpuiksi tai -ryhmiksi vähempiarvoi-
sia tai vaikeassa maastonkohdassa olevia puita.

Iltapäivä oli varattu kulttuuriohjelmalle, jota varten matkustimme metrolla keskustaan. Ensimmäi-
nen kohteemme oli Iisakin kirkko, jonka katolla kävimme ihailemassa näkymiä ja taistelemassa tuulta 
vastaan. Loppuilta vierähti Eremitaasissa ihmettelemässä maailman taidetta ja tsaarien valtakauden 
loistoa. Kulttuuriähkyn päälle kävimme vielä joukolla ravintolassa syömässä, eikä alkupäivien ujou-
desta ollut enää tietoakaan vaan keskustelussa kuuluivat suomi, venäjä ja englanti sujuvasti sekaisin.

P äivän aikana pääsimme pureutumaan metsäpolitiik-
kaan sekä tutkimusten että roolileikkien avulla. Luento-
jen välissä pääsimme tutustumaan yliopiston valtavaan 

hyönteiskokoelmaan ja paikalliseen ”laskiaisriehaan”, sillä 
yliopistolla vietettiin maslenitsa-juhlaa. Pääovien eteen oli 
kerääntynyt pietarilaisia vauvasta vaariin, ja pihalta löytyi 
tanssijoita kansallispuvuissa, ulkopelejä ja lettutarjoilu.

Ilta vietettiin kaupungilla kävellen. Matkan varrella heitel-
tiin kolikoita onnea tuovalle kissapatsaalle, osteltiin matka-
muistoja sekä ihasteltiin Verikirkkoa ja kanaaleita.  Kävimme 
myös ravintolassa, joka oli sisustettu kuin 70-luvun neuvosto-
liittolainen asunto. Mielenkiintoisia makuelämyksiä tarjosi-
vat hunajaolut ja piparjuurella maustettu vodka. 

V iimeisenä päivänä opittiin metsäsertifioinnista, suunniteltiin ekosysteemipalveluja tukevaa met-
sänhoitoa ja pohdittiin innovaatioita. Viiden pitkän päivän jälkeen ilmassa oli jo väsymystä ja läh-
dön haikeutta. Päivän päätteeksi opiskelijat molemmista maista ja mukana olleet luennoitsijat 

kiittelivät kurssin sisältöä ja toteutusta vuolaasti. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että kurssi oli hieno ja 
opettavainen kokemus, ja samalla hyvä mahdollisuus luoda verkostoja ja ystävyyssuhteita.

Yhteisen illallisen jälkeen oli aika suunnata takaisin kohti Viikkiä. Matkalla eksyttiin vain kerran, mutta 
naurettiin hysteerisesti senkin edestä. Lopulta kello kolmelta aamuyöstä auto kurvasi tutun ja turvallisen 
Silvican parkkipaikalle.  ✴

ke 26.2.2020

to 27.2.2020

pe 28.2.2020

”Venäjän 
suojelualueiden 
määrä ylittää helposti 
Suomen metsien 
kokonaispinta-alan.”
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Etätapahtumia 
ja suunnitelmien muutoksia

Alkujaan tämän vuoden Metsäylioppilaan teemaksi kaavailtiin kansainvälistä yhteis-
työtä. Tunnetusti sellainen on kuitenkin vuonna 2020 ollut vähäisempää kuin aikoi-
hin. Opiskelijat ovat joutuneet perumaan muun muassa ulkomaan ekskursioita, 
harjoitteluita ja vaihto-oppilaslukukausia.  
Useita kansainvälisiä tapahtumia on myös jouduttu perumaan. Tässä jutussa haasta-
tellut henkilöt olivat järjestämässä tapahtumia, joihin Helsingin yliopiston opiskeli-
joita olisi tänä vuonna osallistunut.

Skype ei nyt jostain syystä 
toimikaan, kokeillaan Jitsiä? 
Erilaiset videopuheluapplikaatiot Zoomista House-
Partyyn ovat tulleet tutuiksi tänä vuonna. En näe Han-
nan kasvoja, mutta kuulen innostuneen ja ystävällisen 
äänen. Hanna Lietz on metsäalan opiskelija Saksasta 
Eberswaldesta. Heidän yliopistonsa opiskelijoiden oli 
tarkoitus tänä vuonna järjestää NERM, eli North Euro-
pean Regional Meeting IFSAlle – metsäalan opiskeli-
joiden kansainväliselle yhdistykselle. 

Tapahtuma oli tarkoitus pitää huhtikuun puolivä-
lissä, ja siihen oli rekisteröitynyt 46 ihmistä. Se joudut-
tiin luonnollisesti koronan vuoksi perumaan. Viikon 
mittaisen tapahtuman ohjelma olisi sisältänyt luen-
toja, metsäretkiä, työpajoja, ekskursioita ja tutustu-
mista pohjoiseurooppalaisten metsäopiskelijoiden 
kesken. 

Tapahtuma korvattiin kaikille avoimina kolmen 
päivän aikana tapahtuneina online-tapaamisina, joi-
hin osallistui suunnilleen sama määrä ihmisiä kuin 
peruuntuneeseen tapahtumaan oli rekisteröitynyt 
osallistujia. Ensimmäisenä päivänä oli opetuksellista 
sisältöä, toisena NERM-tapahtuman virallisuuksia, 
joissa päätettiin muun muassa järjestää ensi vuoden 
NERM Prahassa, ja kolmantena päivänä puolestaan 
juhlittiin. Tavallisesti juhlaohjelmaan olisi kuulunut 
muun muassa ruokia ja juomia osallistujamaista. Nyt 

sellaisista saatiin maistiaisten sijaan online-esityksiä. 
Tähän kiteytyy hyvin se, mikä tapahtumien etätoteu-
tuksissa tavallisesti eniten tökkii. 

Keskustelu Hannan kanssa alkaa pätkiä. Voi ei, 
nyt Jitsi kaatui! Kokeillaan Facebook-messengerin 
videopuheluominaisuutta? 

Etätapahtumissa tänä vuonna sosiaalista etiket-
tiä on jouduttu vähän hakemaan – erityisesti vielä 
keväällä. Hannan mukaan NERMin ensimmäisenä 
päivänä etäosallistujat eivät olleet vielä kovin aktii-
visia tapahtumaohjelman sisällön kommentoijia, 
mutta toisena ja kolmantena päivänä tunnelma jo 
vähän rentoutui. Järjestön aktiiveille puheenvuoro-
jen pitäminen etätoteutuksessa oli selvästi helpointa. 
Keskenään tutut ihmiset voivat sosialisoida etänäkin. 
Uusille järjestön toiminnasta kiinnostuneille ihmisille 
interaktiivinen osallistuminen ja muihin tutustumi-
nen oli tämän vuoden tapahtumatoteutuksessa kui-
tenkin luultavasti tavallista haastavampaa. 

Saksassa NERMin peruuntuminen tapahtui kaik-
kiaan suhteellisen näppärästi. Koska maailma sulkeu-
tui maaliskuun puolivälissä ja NERMin oli tarkoitus 
tapahtua huhtikuun puolivälissä, oli perumista aikaa 
valmistella kuukauden verran. Ohjelmaa oli järjes-
tämässä pääosin oman yliopiston väki, jolle tämä oli 
vain yksi peruuntuminen muiden joukossa. Tapahtu-
man majoitukset ja bussit oli varattu, mutta niitä ei 
oltu vielä maksettu. Myöskään peruminen itsessään 

teksti ja kuva: Anna Isotalo (H18/K110)

Metsäylioppilas 2020 15Kansainvälisyys opinnoissa



ei maksanut mitään, sillä bussiyhtiöt ja majoituspal-
velut eivät olisi edes suostuneet toteuttamaan kyydi-
tyksiä ja majoitusta huhtikuussa näin kansainväliselle 
porukalle, eivätkä ne siten veloittaneet perumisesta 
sopimussakkoja. Tapahtuma myös ehdittiin perua 
kolme päivää ennen kuin t-paidat ja muut oheistuot-
teet oli tarkoitus tilata. Osallistumismaksut saatet-
tiin siis palauttaa kaikille ilmoittautuneille helposti 
ilman että jäätiin erityisesti tappiolle. Kaikki sujui 
järjestelmällisesti. 

Tietysti tunnelma järjestäjien kesken oli aika antau-
tunut. Järjestelyihin oli käytetty paljon aikaa ja ener-
giaa, ja kaikki jokseenkin turhan tähden. Myöskin 
koko IFSAn toiminnan perusta on pitkälti tapahtu-
majärjestämisessä, eikä ole selvää tietoa siitä, milloin 
sellaista voi todella taas huoletta tehdä. Kaikki meni 
Saksan NERMin osalta suunnilleen niin hyvin kuin 
koronaolosuhteessa saattoi mennä, mutta tunnelma 
jäi silti hiukan laimeaksi.

Vuoden suurin IFSA-tapahtuma 
oli tänä vuonna tarkoitus järjestää Quebecissa 
Kanadassa. IFSS-niminen tapahtuma on vuosit-
tain järjestettävä metsäalan opiskelijoiden globaali 
kokoontuminen. Juttelen tapahtumaa organisoineen 
Alice Semnounin kanssa aiheesta myöskin Face-
book-messengerin kautta, sillä Skype ei taaskaan 
toimi kunnolla. 

IFSS-kokoontumista oli valmisteltu Quebecissa 
kahden vuoden ajan, ja se oli tarkoitus järjestää hei-
näkuussa. Koska tapahtuman valmisteluun oli laitettu 
paljon paukkuja, tapahtumaa ei haluttu perua, vaan 
se päätettiin siirtää ensi vuoteen.  

Vuoden 2021 tapahtuma oli alun perin tarkoitus 
järjestää Costa Ricassa. Tämänkin tapahtuman val-
mistelut oli jo aloitettu, ja iso osa rahoituksesta tapah-
tumaa varten oltiin Costa Ricassa jo hankittu. Koska 
Costa Ricassa tapahtumavalmisteluja oltiin kevääseen 
2020 mennessä luonnollisesti kuitenkin tehty paljon 
vähemmän kuin Kanadassa samalla hetkellä, pää-
teltiin järjestön sisällä, että on reiluinta antaa kana-
dalaisille mahdollisuus todella toteuttaa hartaasti 
organisoimansa tapahtuma vuotta myöhemmin. 
Kanadan IFSS-kokoontumisen sijaan peruttiin siis 
Costa Rican vuoden 2021 tapahtuma. 

Kanadan IFSS-tapahtumalla on sponsorisuunni-
telmansa, jossa yrityksiltä tulevan rahoituksen osuus 
on paikoin vielä täyttämättä. Alicen mukaan on hie-
man jännittävää nähdä, kuinka helposti tai vaikeasti 
metsäalan yrityksiltä liikenee tällaisille tapahtumille 
juuri nyt sponsorirahaa, kun taloustilanne on yleisesti 

huono. 
Tapahtumaa siirrettäessä pienet asiat ovat maksa-

neet yllättävän paljon. Jo maksaneiden osallistujien 
osallistumismaksuja palautettaessa pankkikuluja ker-
tyi paljon, kun osallistumismaksuja palautettiin Kana-
dasta Pohjois-Amerikan ja Euroopan lisäksi muun 
muassa Kiinaan, Japaniin ja Iraniin. 

Se että tapahtumaa ei tänä vuonna voitu järjestää oli 
pettymys, mutta se että tapahtuma voitiin perumisen 
sijaan siirtää, oli Alicen mukaan helpotus. Alicen ker-
too, että Kanadassa asioista osataan aina löytää posi-
tiivinen puoli. Se että valmisteluihin saatiin vuosi lisää 
aikaa, tuntui kuulemma tavallaan hiukan samalta, 
kuin jos tenttiin saisi yllättäen lisää lukuaikaa.  

Suurin osa organisoivasta tiimistä pystyi sitoutu-
maan projektiin yhdeksi vuodeksi lisää, vaikka kaikki 
olivatkin suunnitelleet elämäänsä eteenpäin siten, 
että IFSS:n järjestäminen olisi ohi vuoden 2020 jäl-
keen. Esimerkiksi Alicen arjessa gradun aineiston 
keräämistä ja kirjoittamista pitää tehdä yhtä aikaa 
tapahtumanjärjestämisen kanssa ensi vuonna, mikä 
lisää yleisesti ottaen kiirettä arjessa. On myös stres-
saavaa tehdä kansainväliseen tapahtumaan liitty-
viä suunnitelmia vuoden päähän näin epävarmassa 
maailmantilanteessa.

 Mikä IFSA? IFSA eli International Forestry  
Students’ Association on kansainvälinen  
metsäalan opiskelijoiden yhdistys. 
Mikä NERM? NERM eli North European   
Regional Meeting on IFSAn Pohjois-Euroo-
pan vuosittain järjestettävä aluetapaami-
nen. 
Mikä IFSS? IFSS eli International Forestry 
Student’s Symposium on IFSAn suurin vuo-
sittain järjestettävä tapahtuma. Tapahtu-
man kesto on kaksi viikkoa.
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Otan yhteyttä vielä Venäjän 
Karjalaan. 
Petroskoissa oli syyskuussa tarkoitus järjestää suo-
symposium, johon Helsingin yliopistossa oli Harri 
Vasanderin johdolla suunniteltu opiskelijoiden eks-
kursio. Symposium jouduttiin kuitenkin siirtämään 
ensi vuodelle. Sergey Znamenskiy suostuu pienen 
sähköpostivaihdon jälkeen avaamaan myös ajatuksi-
aan peruuntumisesta.  

Yksi suurimpia harmeja suosymposiumin peruun-
tumisessa on Sergeyn mukaan tapaamisten myötä 
tapahtuvan innostumisen ja uusien projektien vaje. 
Yhteistyö Venäjän Karjalan ja Suomen suotutkijoi-
den välillä on ollut vilkasta, mutta monet aktiivisim-
mista toimijoista ikääntyvät. Alalle tarvittaisiin uusia 
nuoria lupauksia, ja on helpompaa innostua uusista 
projekteista, kun on päässyt ensin tutustumaan alan 
toimijakenttään.  

Sergey pohtii myös matkailua itsessään. Hänen 
mukaansa iso osa matkailun hohdosta perustuu 
myös siihen, että matkatessa suunnitelmiaan joutuu 

jatkuvasti muuttamaan. Se virkistää ajattelua. Sergey 
kertoo venäläisten olevan tavallisesti läntisen Euroo-
pan asukkaita tottuneempia suunnitelmienmuutok-
siin. Nyt matkailun sijaan kuitenkin niin Venäjällä, 
Suomessa kuin kaikkialla muuallakin suunnitelmia 
kaikkein tehokkaimmin muuttaa korona.  

Koronarajoitukset ovat eri valtioissa olleet erilaisia. 
Petroskoissa laboratorioissa kokeiden kautta tutki-
musta tekevät ovat saaneet koko korona-ajan käydä 
fyysisesti yliopistolla paikan päällä töissä muiden teh-
dessä hommiaan etänä. Helsingissä sellaistakaan ei 
rajoitusten tiukimmassa vaiheessa sallittu. Meillä on 
tehty paljon muutoksia suunnitelmiin. 

Jään miettimään Sergeyn kanssa käymäni keskus-
telun jälkeen sitä, onko suunnitelmien muuttumi-
sella ollut hyviäkin puolia. Ainakin prioriteettejaan on 
osannut laittaa kuntoon asioiden karsiutuessa arjesta. 
Ja ehkä tulevaisuudessa lähikontakteja osaa (jos muis-
taa) oikeasti arvostaa niiden kaikessa rikkaudessa.  

Vähän samoin kuin pitkän matkan jälkeen. Kun 
uuden opitun lisäksi muistaa mikä kaikki on kotona 
hyvin.  ✴

Alicen kanssa jutellessa tapahtui videopuheluiden klassikkohetki, kun huoneeseen tunkeutunut lapsi jouduttiin kantamaan pois 
kokoustilanteesta.
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IFSA muutti elämäni

Tarinani IFSAn kanssa alkoi kesällä kaksi vuotta 
sitten IFSAn vuotuisessa symposiumissa, johon 
olin suunnannut tietämättä järjestöstä juuri 
mitään. Osa minusta oli varma, että matkustai-
sin Meksikoon odottaen symposiumia vain huo-
matakseni, ettei mitään IFSAa tai symposiumia 
ole olemassakaan ja elimeni on varastettu. Olen 
erittäin tyytyväinen olleeni tästä väärässä. 

Symposiumi kesti lähes kolme viikkoa, mutta 
heti ensimmäisten päivien jälkeen olin jo täysin 
IFSAn valloissa. En ollut ollut kiinnostunut järjes-
tötoiminnasta oikeastaan yhtään ennen kyseistä 
tapahtumaa, mutta jotenkin kummasti jaksoin 
olla kiinnostunut ja aktiivinen läpi kahdeksan-
tuntisten kokoussessioiden. Olin kuitenkin vasta 
oppimassa IFSAsta ja vaikka kuinka olisin halun-
nut heti hakea myös toimihenkilöksi, tiesin, että 
kotona Suomessa odottaa Kuusikauppa ja toimi-
henkilöurani IFSAssa pitäisi odottaa vielä vuosi. 
Virallinen alkuni ja toimihenkilöurani IFSAssa 
alkoi vuosi Meksikon symposiumin jälkeen 
Virossa, kun minut valittiin ulkoasian osastolle 
(External Department) alakomission johtoon 
(Head of Sub-Commission) hoitamaan IFSAn ja 
YK:n ilmastoelin UNFCCC:n välistä viestintää. 
Syksy alkoi hektisesti, kun ilman sen suurempia 
perehdytyksiä päädyin johtamaan Aasian ilmas-
toviikon (Asia-Pacific Climate Week) delegaatiota 
Suomesta käsin. Hektisyys ei loppuvuonnakaan 
paljoa hellittänyt, kun valmistauduttiin Chi-
len ilmastokokous COP25:een, johon olimme 
saamassa normaalia suuremmankin delegaa-
tion. Yllättäen kuitenkin vain kuukautta ennen 
kokouksen alkua, Chile ilmoitti, ettei voikaan 

isännöidä kokousta.  

Uutinen oli järisyttävä. Luulin koko syksyn työni 
menneen hukkaan sekunneissa. Kun pari päivää 
myöhemmin uutisoitiin Madridin ottavan ilmas-
tokokouksen isännöitäväkseen, alkoi taas aivan 
uuden luokan sählinki. Monet alkuperäisistä 
delegaation jäsenistä joutuivat perumaan osal-
listumisensa ja uusien delegaattien löytäminen 
parin viikon varoajalla ei osoittautunut kovin hel-
poksi. Jollain ihmeen kaupalla ja etenkin hyvien 
kollegoiden avulla onnistuimme järjestämään 
erittäin menestyksekkään vaikkakin alkuperäistä 
pienemmän delegaation. Järjestimme työpajan 
ilmastokokousta edeltävässä nuorten ilmasto-
konferenssissa ja itse ilmastokokouksessa IFSA 
pääsi antamaan lausunnon metsistä ja ilmas-
tosta korkean tason tapaamisessa. 

Kuten muussakin elämässä, IFSA-hommiinkin 
löytyy välillä enemmän ja välillä vähemmän 
motivaatiota. COP:n jälkeen olo oli aika tyhjä, 
sillä oman IFSA-vuoteni suurin tapahtuma oli jo 
takana päin. Pari kuukautta kesti motivaation 
uudelleen löytymiseen, kunnes helmikuussa 
pääsin osallistumaan kahteen peräkkäiseen toi-
mihenkilöiden tapaamiseen Keski-Euroopassa. 
Kaksi viikkoa käytimme kokoustaen, ideoiden 
ja kehittäen IFSAn toimintaa sekä itseämme, ja 
motivaationi tuntui nousevan kohisten. Vaikka 
kotiin lähteminen ja arkeen palaaminen ei 
innostanut, tiesin onneksi, että parin kuukauden 
päässä odotti taas seuraava IFSA-tapahtuma eikä 
kestäisi kauaa, että pääsisin taas tämän yhteisön 
ja näiden ystävien pariin.  

teksti ja kuva: Alina Lehikoinen (H17/K109)
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Elimme kuitenkin vielä hyvin alkuvuotta, enkä 
osannut aavistaa kuinka erilaiselta maailma 
näyttäisi huhtikuussa. Maaliskuun aikana sekä 
IFSAn että lähes kaikkien IFSAn partneriorgani-
saatioiden tulevat tapahtumat peruttiin. Kaikki 
mitä varten olin tehnyt töitä peruttiin jälleen ker-
ran. Kaikki olivat tietysti pettyneitä, mutta halu-
simme ideoida sisältöä, jota voisimme tuottaa 
jäsenille matkustuskielloista ja muista rajoituk-
sista huolimatta. Keksin idean podcastista ja sain 
innostettua heti mukaani yhden kollegoistani. 
Idea lähti kehittymään nopeasti ja pian ehdo-
tuksemme hyväksyttiin ja meillä oli kasassa vii-
den hengen työryhmä, jonka kanssa rupesimme 
kehittämään ideaa pidemmälle. 

En ollut aikaisemmin ollut tekemisissä juurikaan 
IFSAn sisäisten asioiden kanssa, kun oma toi-
menkuvani koski ulkoasioita ja MYOn kansain-
välisyysvastaavan hommissa tutuksi oli tullut 
vain jäsenpuoli. Kenelläkään työryhmästämme 
ei myöskään ollut kokemusta podcastin tekemi-
sestä, joten opettelimme tehdessämme. Paljon 
opittuamme ja työtä tehtyämme saimme kuin 
saimmekin kuitenkin ensimmäisen jakson jul-
kistettua ja aloitimme työt heti seuraavan jakson 
eteen. 

Kesän alussa alkoi myös mietintä seuraavasta 
toimikaudesta. Olin lähes koko vuoden ollut sitä 
mieltä, että haluan tehdä IFSAssa enemmänkin, 
mutta kun siitä alkoi tulla muiden kanssa kun-
nolla puhetta, muilla oli minulle vielä suurempia 
suunnitelmia. Kesti joitakin viikkoja saada minut 
vakuuttumaan, että olisin kykenevä mihinkään 

hallitushommiin. Innostuin kuitenkin asiasta 
viimein ja kavereideni tuella ja kannustuksella 
päätin hakea ulkoasian neuvokseksi (External 
Councilor).  

Olimme keskustelleet uudesta hallituksesta 
useita viikkoja ja etsineet motivoituneita ifsalai-
sia joukkoomme niin hallituslaisiksi kuin muik-
sikin toimihenkilöiksi, mutta kun avoimen haun 
ilmoitus ilmestyi nettisivuille heinäkuun puolen-
välin jälkeen, yllätyimme kuitenkin kaikki siitä, 
miten nopeasti kesä olikaan päässyt kulumaan. 
Meillä oli myös ongelma, sillä emme olleet löy-
täneet vielä ketään puheenjohtajaksi. Minua oli 
pyydetty hakemaan hommaa pariinkin ottee-
seen, mutta vaikka IFSA olikin minulle rakas, 
minulla kesti kauan senkin ymmärtämiseen, 
että olisin pätevä edes ulkoasiain neuvokseksi. 
Kahden viikon yllättävä aikaraja käänsi jonkin 
katkaisijan aivoissani ja totesin, ettei ole enää 
kovin todennäköistä, että minua pätevämpää 
puheenjohtajaehdokasta löytyisi. Otin yhteyttä 
edellisiin puheenjohtajiin ja varapuheenjohta-
jiin ja käytin tunteja jutellen heidän kanssaan 
siitä, mitä puheenjohtajuus todellisuudessa on. 
Työ kuulosti raskaalta, mutta inspiroivalta ja iha-
nalta. Sain viimein kuitenkin tehtyä vaikean pää-
töksen ja hain puheenjohtajaksi.

Elokuussa reilu vuosi Viron symposiumin jälkeen 
minut valittiin IFSAn uudeksi puheenjohtajaksi 
sadan prosentin äänienemmistöllä. IFSA-vuoteni 
on ollut kokemus, jota en vaihtaisi pois mistään 
hinnasta, ja en odota tulevaisuuden IFSAlta 
mitään sen vähempää. :^)                            ✴
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Taigalta tropiikkiin – 
kansainvälisyys 

metsäylioppilaiden 
historiassa  

Ekskursiot, vaihto-opiskelu, työharjoittelut, kenttäkurssit... metsätieteiden 
opiskelijoilla on nykyään runsaasti mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja uusien 
kokemusten hankkimiseen Suomen ulkopuolella. Kansainvälisyys on ollut osa 
forstien historiaa eri muodoissaan lähes sata vuotta. Mistä kaikki sitten sai alkunsa ja 
miten kansainvälinen toiminta on kehittynyt ajan kuluessa? 

teksti: Saija Papunen (H18/K110)

Myforin vuonna 2018 järjestämällä Skotlantiin 
suuntautuneella ekskursiolla käytiin 
tutustumassa muun muassa paikalliseen 
suotutkimukseen. 
Kuva Saija Papunen
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Kansainvälisyyden ensiaskeleet 
Helsingin metsäylioppilaiden taival alkoi vuonna 
1908, kun metsänhoitajien koulutus siirrettiin Evon 
metsäopistosta Keisarilliseen Aleksanterin yliopistoon 
Helsinkiin. Samalla syntyi Metsänhoidon ylioppilai-
den yhdistys Metsämiehet, jonka perustamispäivänä 
pidetään 17. helmikuuta 1909 vanhimman säilyneen 
pöytäkirjan päiväyksen mukaan. Yhdistys järjesti alku-
aikoina lähinnä vuosijuhlia ja kokouksia, ja ensim-
mäisen maailmansodan sekä sisällissodan jälkeiset 
vuodet olivat raskaita, mikä heijastui yhdistyksenkin 
toimintaan. 

Vähitellen forstit alkoivat virkistyä ja ensimmäi-
set kotimaan ulkopuolelle suuntautuneet matkat 
järjestettiinkin 1920-luvulla: Kesällä 1925 virolaiset 
metsäopiskelijat kävivät Suomessa ja kutsuivat vasta-
vuoroisesti suomalaiset kollegansa Viroon seuraavana 
vuonna. Retkelle lähti kaksi opettajaa ja 13 opiskelijaa 
valtiolta saadun avustuksen siivittämänä. Myöhem-
min 20-luvulla vierailtiin Viron lisäksi Latviassa ja 
Liettuassa. 

Hiljaiset vuodet 
1930–1940-luvun sotavuodet lopettivat opiskelun ja 
kaiken siihen liittyvän lähes kokonaan. Sodan päät-
tyminen herätti kiivaan elämänhalun ja metsäyli-
oppilaiden toiminta virkistyi. Ikävä kyllä ainoa side 
ulkomaisiin opiskelijoihin Viroon oli katkennut, joten 
forstien oli etsittävä uusia yhteyksiä ja katseet suunnat-
tiin Ruotsiin. Vuonna 1945 lähti länsinaapuriin kolme 
työharjoittelijaa ja seuraavina vuosina toiminta paisui 
niin, että enimmillään Ruotsissa oli harjoittelussa sata 
forstia muutaman ollessa myös Norjan puolella. Suuri 
harjoittelijoiden lukumäärä selittyy sillä, että tuohon 
aikaan opiskelijoita oli vuosikursseilla huomattavasti 
enemmän kuin nykyään ja harjoittelussa tehtävien 
töiden luonne oli erilainen. 1940-luvulla perustettiin 
myös Agro-Forstin ja Sampsan kanssa yhteinen ulko-
asiainvaliokunta harjoittelujen ja opiskelijavaihtojen 
organisointia varten. 

Toiminta kansainvälisessä metsäopiskelijoiden järjestössä IFSAssa on vienyt metsäyliop-
pilaita eri puolille maailmaa, muun muassa Indonesian sademetsiin. Kuvassa vasem-
malta Anniina Kostilainen (H00/K92), Outi Orenius (H01/K93), unkarilainen Sandor 
Horvath ja kaksi paikallista opasta. 
Kuva: Aaron Haulik, Korpien hurjassa humussa -kirja
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Forstcursioita ja kaukaisia 
horisontteja 
Työharjoittelut ja opiskelijavaihdot olivat toistakym-
mentä vuotta oikeastaan ainut kansainvälisen toi-
minnan muoto lukuun ottamatta Pohjois-Suomen 
kursseja, joilla vieraltiin Norjan ja Ruotsin puolella. 
1960-luku toi mukanaan uusia tuulia: Metsämiehet oli 
vahva ja vakiintunut opiskelijajärjestö, jolla oli aktiivi-
sia jäseniä, harrastekerhoja sekä tuloja ja ylijäämääkin 
varsin runsaasti. 60-luku oli edistyksen vuosikymmen 
myös siinä mielessä, että järjestön nimi muutettiin 
vihdoinkin Metsäylioppilaat ry:ksi.  Alettiin järjes-
tää ekskursioita – forstcursioita, kuten niitä aikanaan 
kutsuttiin – forstien yhteisiä ulkomaanmatkoja, jotka 
vakiintuivat jokavuotisiksi 60-luvun puolivälistä läh-
tien. Kohteena näillä retkillä olivat usein Itä-Euroopan 
maat, kuten Tšekkoslovakia ja Puola, mutta tiettävästi 
muuallakin, esimerkiksi Espanjassa, käytiin.  

1960-luvulla virisi myös kiinnostus kansainvälisten 
järjestöjen perustamiseen. MYO oli mukana perus-
tamassa Pohjoismaisten Metsäylioppilaitten liittoa 
(Nordiska Forststudenternas Förbund) vuonna 1969, 
mutta sen historiasta ja toiminnan aktiivisuudesta ei 
harmillisesti löydy tietoa. Ylikansallista metsäopis-
kelijoiden yhteistyötä yritettiin saada aikaan myös 
Tšekkoslovakiassa, mutta toiminta kuihtui pois ennen 
1970-lukua. Vuodesta 1973 eteenpäin järjestettiin kui-
tenkin symposiumeja, joihin osallistui metsäopiskeli-
joita eri maista käsittelemään metsiin liittyviä aiheita.  

1970-luvulla ekskursioiden perusmuoto oli vakiin-
tunut nykyisen kaltaiseksi: matkanjohtajina toimi 
muutama opiskelija vahvistettuna professorilla tai 
assistentilla, joka yhteyksiensä avulla järjesteli ja hel-
potti pääsyä vierailukohteisiin – esimerkiksi metsä-
teollisuusyrityksiin ja yliopistoihin – kohdemaassa. 
Rahaa matkoja varten alettiin kerätä kuusikaupalla 
aiemmin järjestetyn Konesavotan loputtua vuonna 
1972 – myöhemmin kuusikauppa tosin paisui liian suu-
reksi liiketoiminnaksi ollakseen pelkästään ekskursi-
oiden rahoittamiskeino. Kokonainen kurssi kerrallaan 
osallistui toimintaan ja päätti yhdessä kohteen, johon 
kuusimyynnillä kerätyillä varoilla lähdettiin. Retket 
suuntautuivat yhä kauemmas: esimerkiksi vuonna 
1978 matkattiin Kiinaan, muutamaa vuotta myöhem-
min Thaimaahan ja Keniaan.

Myös Neuvostoliitto satelliittivaltioineen oli suo-
sittu matkakohde. MYO oli tuolloin Suomi-Neuvosto-
liittoseuran jäsen, mikä petasi käynnit muun muassa 
Leningradin Metsäakatemiaan ja Irkutskiin. Tšek-
koslovakian ja Puolan metsäylioppilaiden kanssa oli 
vaihtoperinne, jossa opiskelijoita lähti puolin ja toisin 
tutustumaan toisen maan metsäalaan muutamaksi 
viikoksi kesäisin.

Metsäalan myllerryksistä 
yhdistyksen kansainvälistymiseen
Vuonna 1990 alkanut lama oli Suomen siihenas-
tisen historian pahimpia ja vaikutti syvästi myös 

Puola 1981: Sirpa Kärkkäinen (H80/K72) (vas.) 
ja Marjaana Heinonen (H80/K72) lähdössä 
ensimmäiselle työkeikalle Akademia Roinigzan 
pakettiautolla. Tehtävänä oli kerätä näytteitä 
männiköistä. 
Kuva: Sirpa Kärkkäinen, Korpien hurjassa 
humussa -kirja
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metsätieteiden opiskeluun. Valmistuvien metsän-
hoitajien työllistyminen aiheutti huolta ja opintoja 
kehitettiin laajempien työmarkkinoiden avaamiseksi. 
Samaan aikaan MYO alkoi aidosti kansainvälistyä: 
aiempina vuosikymmeninä järjestettyjen symposiu-
mien pohjalta syntyi 1990-luvun alussa ylikansallinen 
metsäopiskelijoiden järjestö IFSA, jonka toiminnassa 
metsäylioppilaat olivat mukana ensimetreiltä lähtien. 
Tosin suuremman väkimäärän lähtemistä kokouk-
siin rajoittivat pitkät matkat ja kustannukset, mutta 
muutama opiskelija on perinteisesti osallistunut 
niihin. 2000-luvulla Hyytiälässä järjestettyihin met-
sätaitokilpailuihin osallistui vuosittain 10–15 ulko-
maista metsäopiskelijaa, mutta kyseinen perinne on 
kuollut jossain vaiheessa 2010-lukua. Metsätieteiden 
laitoksen – nykyisen osaston – vuonna 2005 alkanut 
englanninkielinen maisteriohjelma on tuonut ulko-
maisia opiskelijoita Viikkiin. Kansainvälisyys näkyy 
myös opettajissa ja tutkijoissa sekä ulkomailla jär-
jestettävissä kursseissa, kuten Laosin kenttäkurs-
sissa ja viime helmikuun Pietariin suuntautuneessa 
opintomatkassa.

Viime vuosina MYOn alakerhot Puukaupallinen 
kerho ja kansainväliseen toimintaan keskittyvä Myfor 

ovat järjestäneet Suomen ulkopuolelle suuntauneita 
ekskursioita ahkerasti. Luonnollisesti lähiaikoinakin 
useita metsäylioppilaita on lähtenyt vaihtoon vuosit-
tain ja Suomen ulkopuolelle suuntautuvat työharjoit-
telutkin ovat vetäneet jonkin verran väkeä, joskaan 
eivät läheskään niin suurina määriä kuin kahdeksi-
senkymmentä vuotta sitten. MYO on myös järjes-
tänyt Viikin vaihto-opiskelijoille toimintaa, kuten 
kansainvälisiä saunailtoja ja lähialueille tehtäviä 
retkiä – tutustutettiinpa vaihtareita pari vuotta sit-
ten hirvijahtiinkin. Yhtä kaikki osa kansainvälisyyden 
perinteistä elää ainakin jossain muodossa edelleen, 
osa on tippunut matkan varrella pois tai muuttanut 
muotoaan ja uutta on luotu. Aktiiviset metsäylioppi-
laat ovat kehittäneet kansainvälistä toimintaa vuosi-
kymmenien kuluessa ajan vaatimusten ja tarjoamien 
mahdollisuuksien mukaan ja jatkanevat samalla 
polulla vastakin.  ✴

Jutussa on käytetty lähteenä MYOn historiikkia Korpien 
hurjassa humussa. 
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teksti: Maria Selin (H19/K111)

Vaihto-opiskelu metsäläisittäin

M ikä saa metsäläiset lähtemään tutuista 
ympäristöistä suureen maailmaan 
opiskelemaan?

”Viimeinen sysäys syntyi eräällä matematiikan 
aamuluennolla syksyllä 2017, kun elämä tuntui poik-
keuksellisen tylsältä. Päätin, että nyt on oikea tehdä 
muutos”, Olivia Kuuri-Riutta (H17/K109) kertoo, 
kuinka haaveilu vaihdosta muuttui todellisuudeksi. 
Hakuaika maailman toiselle puolelle, Uuteen-Seelan-
tiin oli silloin käynnissä. 

Opiskelijavaihtoon ulkomaille lähtee vuosittain 
noin tuhat opiskelijaa, metsäläisiä viiden lukuvuo-
den aikana noin 17 opiskelijaa keskimäärin vuodessa. 
Vaihtoon lähdön huippuvuodet olivat lukuvuoden 
2015–2016 aikana. Metsätieteissä ”vaihtoikkuna”, eli 
tutkintorakenteeseen suunniteltu aika lähteä vaih-
toon, on nykyään kandissa kolmannen vuoden syk-
syllä ja maisterissa oman opiskeluaikataulun mukaan, 
niin ettei vaihtoon lähteminen venytä opintoja liikaa.

Marikki: ”University College on vain yksi 
monista Tylypahkaa muistuttavista 
rakennuksista kampuksella. Normaalisti 
kadulla ja nurmikolla käveli kampuksen 
62 000 opiskelijasta muodostuva lopu-
ton virta. Koronavirus kuitenkin sulki 
kampuksen ja tyhjensi kadut.”

Olivia: ”Uusi-Seelanti on uskomattoman kaunis maa 
toisella puolen maapalloa, joten tietysti halusin 
päästä nauttimaan mahdollisimman paljon kauniista 
luonnosta.”

Hiljahenna: ”Meksikolaisen ystäväni kanssa vihdoin korona-
rajoitusten hieman hellitettyä, tästä kuvasta paistaa juuri 
se ilo ja onni mitä viime kevät ja vaihtokokemus on minulle 
antanut!”

Heti jo fuksisyksynä Marikki Nygård (H18/K110)
selvitti vaihtomahdollisuuden. Nygård oli lukiossa 
lyhyesti vaihdossa Ruotsissa ja päätti lähtevänsä 
vaihtoon uudelleen. ”Vaihto on mahtava tilaisuus 
päästä hetkeksi asumaan täysin uuteen maahan ja 
kulttuuriin, kehittää kielitaitoa ja saada uusia ystäviä 
ja verkostoja ympäri maailmaa”, hän kertoo. Kuten 
Kuuri-Riutta, Nygård halusi myös lähteä Euroopan 
ulkopuolelle. Kanadassa University of Toronto tarjosi 
vakuuttavan kurssivalikoiman sekä mahdollisuuden 
kehittää englannin kielen taitoja.
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Metsäläisistä Euroopan ulkopuolelle opiskelemaan 
suuntaa vain noin neljäsosa vaihtoon lähtijöistä, sel-
viää Helsingin yliopiston Liikkuvuuspalveluiden tilas-
toista metsäläisten vaihdoista lukuvuosilta edellistä 
vuotta edeltävältä viideltä lukuvuodelta. Vaihto-oh-
jelma Erasmuksen (European Region Action Scheme 
for the Mobility of Unifersity Students) kautta on 
haussa useita kohteita Euroopassa. Suosituimpia vaih-
tokohteita ovat Keski-Euroopan maat, kuten Saksa ja 
Itävalta. 

Hiljahenna Tommisella (H16/K108) oli aiem-
paa kansainvälistä kokemusta ulkomailla asumisen 
kautta. Vaihtoon lähteminen oli ”ex tempore -ajatus”, 
joka toteutui helmikuussa 2020 täysin hänelle tun-
temattomaan paikkaan, Tšekkeihin Brnoon. Mendel 
University oli Tommiselle sopiva sijainniltaan sekä 
kaupungin ja yliopiston yhdistelmältä: ”Ja mikä iha-
nan outo pikkukaupunki tämä onkaan!”

Vaihtoon lähteminen ei ole vain opiskelemista ulko-
mailla vaan myös seikkailu tuntemattomaan sekä 
itsestään ja maailmasta oppimista. Niin Kuuri-Riutan, 
Nygårdin kuin Tommisenkin tavoitteena oli haastaa 
itseään ja oppia pärjäämään uusissa tilanteissa. 

”Vaihto synnytti suuren onnistumisen kokemuk-
sen siitä, että todellakin pärjään yksin toisella puolen 
maapalloa, ja pystyn sopeutumaan uuteen ympä-
ristöön. Vaihdossa sain siis lisää itseluottamusta ja 
rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita. Samalla, 

kun jouduin pärjäämään yksin, opin suhtautumaan 
yllättäviin tilanteisiin aiempaa rauhallisemmin”, Kuu-
ri-Riutta kertoo.

Kansainvälisyyttä pidetään tärkeänä. Samaa mieltä 
olivat 75 vuotta sitten Hyytiälän kenttäkurssin käyneet 
metsänhoitajat, jotka kehottivat kesän 2020 fukseja 
kansainvälistymään. Kansainvälistyminen näkyy vaih-
dossa olleille kehittyneenä kielitaitona, kulttuurien 
ymmärtämisenä, maailmankuvan laajenemisena ja 
erityisesti maailmanlaajuisena kaveripiirinä. 

”Vaihtokokemus avarsi maailmankuvaani enem-
män, kuin osasin odottaakaan, ja iso kiitos kuuluu 
solukeittiön pöydän ääressä käydyille lukemattomille 
keskusteluille kulttuureista ja niiden eroista” kertoo 
Nygård. Vaihdossa paikallisten lisäksi ystävystytään 
myös muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa: ”Minulla 
on ihania ystäviä ympäri maailmaa: Hong Kongista 
Kanadaan ja kaikkialta siltä väliltä.”   

Tommisen kohdalla kansainvälinen arki vain jat-
kuu. ”Minulle tosiaan kävi niin onnekkaasti, että kun 
en vaihtoni jälkeen ollutkaan vielä valmis palaamaan 
kauniiseen kotimaahan, lohkesi Mendelusta visitor 
student -paikka graduntekoa varten. Täällä ollaan 
maassa siis ainakin vielä yhden lukukauden verran”, 
hän kertoo. ”Kansainvälistyminen näkyy myös jatku-
vassa halussa oppia enemmän ja enemmän uusista 
maista ja kulttuureista, sekä haaveillessa tulevista 
ulkomaanreissuistani vaihtoystäviä moikkaamaan!”  ✴

Ulkomailla opiskelleet s2014–k2019
Metsätieteet
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Opintorakenteiden 
uudet tuulet 

– mikä muuttuu, mikä pysyy? 

T utkintorakenteet ovat olleet opiskeluaika-
nani jatkuvasti muutoksessa, kiitos Ison 
pyörän ja erilaisten siirtymävaiheiden. Aina 
sitä ei ole itsekään tiennyt missä mennään, 

ja minä vuonna opiskelunsa aloittanut opiskelee 
minkäkin systeemin mukaan. Nyt tutkintorakenteet 
muuttuvat jälleen: voimakkaan muutoksen kokee 
tällä kertaa metsäekologian opetus. Taustalla muu-
toksessa lienee varautuminen jo ennalta lähivuosien 
aikana tapahtuvaan eläköityvien professorien aal-
toon. Ei siis ihme, että muutoksia opetuksessakin on 
tapahduttava, vaikka tietenkin toivomme myös uusia 
kasvoja paikkaamaan poislähtevien paikkoja. Tämän 
jutun tarkoituksena on avata metsäekologian tutkin-
torakenteessa tapahtuvia muutoksia. 

Nykyisin metsätieteitä haetaan opiskelemaan samalla 
pääsykokeella ja hakupaperilla sekä Helsinkiin että 
Joensuuhun. Kun itse aloitin opiskelun vuonna 2015, 
meidän tuli päättää jo hakuvaiheessa suuntautumi-
semme ekologiaan tai ekonomiaan. Viimeisten parin 
vuoden aikana tämä raja on hävitetty, epäilemättä 
siksi, että metsätieteisiin opiskelemaan hakeminen 
helpottuu. Uudet opiskelijat saapuvat Helsingissäkin 
opiskelemaan yleistä metsätiedettä ja päättävät vasta 
ensimmäisen vuoden jälkeen suuntautumisestaan 
ekologiaan tai ekonomiaan. Vuonna 2015 aloitus-
paikkoja oli 45 ekologiassa ja 15 ekonomiassa. Mie-
lenkiintoista on, miten uusi tutkintorakenneuudistus 
vaikuttaa ekologian opiskeluun jatkossa. Kun taustalla 
on jo vuoden kestäneet opiskelut, moniko suuntautuu 
ekologiaan, moniko ekonomiaan? Jakautuvatko aloi-
hin suuntautujat tasaisesti vai kiinnostaako toinen 
enemmän?  

Uusimmassa tutkintorakenteessa ajatuksena on tie-
dekuntatasolta tullut ohjeistus, jonka mukaan met-
sätieteiden opetuksessa pyritään laaja-alaisempiin 
kanditutkintoihin eli lisäämään yhteistä opetusta 
kanditasolla. Käyttöön tulevat moduulit, joiden avulla 
erikoistumista ohjataan. Moduulirakenteiden avulla 
opinnot voidaan koostaa järkeviksi kokonaisuuksiksi 
– tietty moduuli sisältää tiettyjä opintoja. Vain vähin-
tään 25 opintopistettä sisältävät opintokokonaisuudet 
voidaan merkitä tutkintotodistukseen, mutta tark-
kana saa olla kurssiensa laskemisessa, sillä moduu-
lien kurssisisällöissä on jonkin verran päällekkäisyyttä 
(yhteisten opintojen lisäämistavoitteen mukaisesti) 
eikä todistukseen merkittävä opintokokonaisuus saa 
sisältää samaa kurssia jonkin toisen kokonaisuuden 
kanssa. Vastaava sääntö on toki ollut olemassa aiem-
min, mutta opintosuuntausten välillä on ollut huo-
mattavasti vähemmän päällekkäisiä kursseja. 

Mitä hyötyä tästä kaikesta sitten on? On sanottu, että 
opintorakenne selkiytyy, kun opintosuunnat poistuvat 
ja tilalle tulee laaja-alainen yhteinen perus- ja aineo-
pintojen paketti (66 op). Myös tutkintotodistukseen 
saadaan selvästi näkyville suoritetut opintokokonai-
suudet. Uudenlaisia, erilaisia yhdistelmiä on ehkä 
helpompaa tehdä oman erikoistumisalansa mukaan, 
koska erityyppisiä ja aiheeltaan erilaisia kursseja on 
yhdessä moduulissa tarjolla enemmän kuin aiem-
missa opintosuuntauksissa, ja toisaalta rakenne 
mahdollistaa myös syvän erikoistumisen opis-
kelijan niin halutessaan. Itse pidän positiivisena 
asiana muutoksessa sitä, että jatkossa yhteistyö van-
hojen oppiaineiden välillä saattaa lisääntyä. Kanna-
tan myös kaikenlaista monitieteellisyyttä ja arvostan 

teksti: Heidi Verkkosaari (H16/K108)
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yleissivistystä, toivoisin sitä entistä enemmän yleisesti koko 
metsäalalle niin opiskelijoiden kuin opetusmenetelmien-
kin keskuuteen. Hiukan kuitenkin mietityttää, voiko meillä 
jatkossa olla lainkaan tiettyyn spesifiin osa-alueeseen (esi-
merkiksi metsäeläintieteeseen tai suokasvillisuuteen) kiih-
keästi suuntautuneita professuureja tai kuinka helposti niitä 
syntyy, kun kaikki saavat laajan koulutuksen, ja erikoistumi-
nen tiettyyn, itseä kiinnostavaan suuntaan jää opinnoissa 
entistä enemmän oman panostuksen ja vaivannäön varaan. 
Toisaalta, millaisia professoreja me tarvitsemme tulevaisuu-
dessa? Ehkä heillekin riittää laaja-alainen, mutta ei erityisesti 
mihinkään suuntautunut osaaminen? 

Pitää muistaa, että erikoistumisen puutteen voi sitten pai-
kata maisteritutkinnossa – ja ehkä seuraava opintouudistus 
tulee jo parin vuoden päästä, jolloin huoli professuurien 
tulevaisuudesta voi osoittautua kokonaan turhaksi. On myös 
mahdollista, että uuden tutkintorakenteen avulla meiltä val-
mistuu entistä paremmin luonnon monimuotoisuuden ja 
talousarvot huomioivia metsätieteen asiantuntijoita.  ✴

"Uudenlaisia, erilaisia yhdistelmiä 
on ehkä helpompaa tehdä oman 

erikoistumisalansa mukaan, koska 
erityyppisiä ja aiheeltaan erilaisia 

kursseja on yhdessä moduulissa tar-
jolla enemmän kuin aiemmissa opin-
tosuuntauksissa, ja toisaalta rakenne 
mahdollistaa myös syvän erikoistu-
misen opiskelijan niin halutessaan."
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Prosentti 
Euroopan metsistä
Luonnonsuojelu käsitteenä rajoittuu ihmisen hahmot-
tamaan aikaskaalaan. Maapallon geologisen historian 
saatossa luonto on ollut jatkuvassa muutoksessa, joka 
jatkuu edelleen evoluution pysäyttämättömällä voi-
malla ja varmuudella. Ihmiset haluavat suojella niin 
sanotusti alkuperäiseksi kokemaansa luontoa, vaikka 
alkuperäisen varsinaista ajankohtaa onkin mahdo-
tonta määritellä juuri muutoksen pysyvyyden vuoksi. 
Ihmisen toiminnan vuosien saatossa kasautuneet 
vaikutukset ovat kuitenkin hyvin oleellisesti kiihdyt-
täneet muutosnopeutta. Tämänhetkinen kehitys, kiis-
tämätön alamäki, on mittakaavaltaan verrattavissa 
elämän esihistorian katastrofaalisiin luonnonmullis-
tuksiin, jääkausiin ja asteroidien pölypilviin.

Elämä ei lopu, se muuttaa muotoaan. Mitä enemmän 
luonnossa on monimuotoisuutta, sitä suurempi on sen 
kyky sopeutua muutoksiin tavalla, joka ei romahduta 
kokonaisia ekosysteemejä. Palautuminen romahdus-
ten jälkeen on mahdollista, jopa todennäköistäkin, 
mutta ennen kaikkea hidasta. Omillaan usein niin 
hidasta, että ihmisen sukupolvinen aikajänne on 
sen rinnalla kuin vertaisi minuuttia vuoteen. Ja kun 
ihmislajin elinolosuhteet ovat elimellisesti kytkeyty-
neet ympäröivään luontoon, sen monimuotoisuuteen 
ja sujuvan huomaamattomasti toimiviin lajimme 
elinolosuhteita luoviin ja parantaviin prosesseihin, 
totaaliset romahdukset olisi syytä välttää. Siksi tarvi-
taan luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Lokakuussa 2010 Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 
biodiversiteettikokouksessa Japanin Nagoyassa, 
Aichin provinssissa, esiteltiin niin kutsutut Aichin 
tavoitteet. Ohjelman päämääränä oli kansallis-
ten luonnonsuojelustrategioiden globaali kehitys 
niin, että luonnon monimuotoisuuden suojelussa 

saavutettaisiin konkreettisia tavoitteita vuoteen 2020 
mennessä. 2010-luku tulisi olemaan YK:n biodiversi-
teetin vuosikymmen, jonka päättyessä ihmiset olisivat 
tietoisia biodiversiteetin merkityksestä, ja suojelukei-
not olisi saatu leivottua sisään kansalliseen päätök-
sentekoon. Kaikesta maa- ja sisävesipinta-alasta tulisi 
suojella 17 prosenttia, meri- ja rannikkoalueista 10 pro-
senttia. Vuosikymmen kuitenkin kului nopeasti.

Toukokuussa 2020 Euroopan komissio julkaisi uuden 
biodiversiteettistrategiansa – sattuvasti juuri Aichin 
tavoitteiden täyttämisen määräajan umpeuduttua. 
Vuoden 2019 tilastoissa EU:n maa- ja sisävesipin-
ta-alasta 26 % oli jonkinlaisen suojelun kohteena. 
Merialueiden osalta vastaava luku oli 11 %. Niinpä 
uuden strategian tavoitteet ovat aiempia kovemmat: 
Unionin maa- ja meripinta-alasta tulisi suojella 30 pro-
senttia. Näistä alueista edelleen 10 prosenttia kum-
mastakin tulisi suojella erityisen tiukasti esimerkiksi 
luonnonsuojelulain nojalla. Tällä hetkellä maa-alu-
eista kolme prosenttia ja merialueista vain prosentti 
ovat tällaisen tiukan suojelun kohteina. Uuden strate-
gian keskeisin haaste näyttäisikin olevan juuri tiukan 
suojelun osuuden kasvattaminen.

teksti ja kuvat: Esko Karvinen (H17/K109)
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Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan Suomen 
kokonaispinta-alasta 22,8 miljoonaa hehtaaria eli 75 
prosenttia on metsää. Nämä metsät muodostavat 
peräti kymmenen prosenttia koko Euroopan met-
säpinta-alasta. Suomen luonto on siis vahvasti met-
säluontoa. Ilmaston muuttuessa ja talouskasvun 
ajaman ihmisen kiristäessä itsevaltaista otetta ympä-
ristöstään, luonnon rakenteet, toiminta ja lajisto 
jäävät helposti kapean valokeilan ulkopuolelle. Maa-
ilmanlaajuinen biodiversiteettikato tuntuu myös 
metsäluonnossa. Suomen lajiston uhanalaisuutta 
tilastoivassa punaisessa kirjassa vuodelta 2019 tode-
taan maamme uhanalaisista lajeista kolmasosan 
olevan metsälajeja. Vuotta aiemmin julkaistu eli-
nympäristöjen punainen kirja puolestaan katsoo 
uhanalaisten luontotyyppien osuuden olevan suurim-
millaan metsissä ja perinneympäristöissä.

Niin ikään Luonnonvarakeskuksen tilastoja selaamalla 
huomaa, että vuoden 2019 alussa kymmenen prosent-
tia Suomen metsistä oli EU:n biodiversiteettistrate-
giassa kuvaillun tiukan suojelun piirissä. Tämä osuus 
muodostuu luonnonsuojelulain nojalla perustetuista 
suojelualueista sekä erillisistä erämaa-alueista ja 
painottuu hyvin vahvasti (lähes 80 % suojellusta pin-
ta-alasta) Pohjois-Suomeen. Kymmeneen prosenttiin 
onkin laskettu mukaan tuottoisan metsämaan lisäksi 

karumpi kitumaa. Kitumaan poistamalla suojelupro-
sentti putoaa kuuteen. Tiukan suojelun alueilla ei har-
joiteta lainkaan metsätaloutta. Ei varsinaisesti yllätä, 
että melkein puolet suojellusta metsästä sattuu ole-
maan sellaista, jota ei olisi kannattavaakaan käyttää 
metsätalouden tarpeisiin. Talousmetsiin rajattujen 
monimuotoisuuden suojelukohteiden pinta-alaosuus 
metsien kokonaispinta-alasta oli vuonna 2019 kahden 
prosentin tuntumassa. 

Yksinkertaisen laskutoimituksen jälkeen voi huomata, 
että Euroopan unionin metsäpinta-alasta prosentin 
verran on tiukasti suojeltua metsää Suomessa. Se 
prosentti olisi lopulta verrattain helppoa moninker-
taistaa, kun ottaa huomioon Suomen metsien suuren 
pinta-alaosuuden Euroopan laajuisesta kokonaisuu-
desta. Tällaisia päämääriä kohti pyrkivät esimerkiksi 
Metso-ohjelma sekä Luonnonperintösäätiö. Metso, eli 
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-
ohjelma, tavoittelee metsäluontotyyppien ja metsien 
lajiston monimuotoisuuden köyhtyvän kehityksen 
pysäyttämistä ja kääntämistä pysyvästi parempaan 
suuntaan. Valtion budjetista lohkaistun rahoituksen 
turvin metsänomistajat voivat suojella metsiään joko 
pysyvästi tai määräaikaisesti tiettyä korvausta vas-
taan, mikäli metsät täyttävät vaadittavat monimuo-
toisuuskriteerit. Ohjelman puitteissa on saatu vuoteen 

Artikkeliin kuvatut 
metsät kasvavat tiukasti 
suojellussa luonnon-
puistossa Itä-Lapissa.
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2019 mennessä suojeltua jo 73 531 hehtaaria metsiä. 
Työ juuri eteläisten metsien parissa on tärkeää, sillä 
suuretkaan suojelualueet pohjoisessa eivät pelasta 
uhanalaisia lajeja ja ympäristöjä, joita siellä ei edes 
tavata.

Metso-ohjelman lisäksi metsää on nykyään helppoa 
suojella esimerkiksi Luonnonperintösäätiön kautta. 
Kalastaja-ajattelija Pentti Linkolan vuonna 1995 
perustama säätiö hankkii suojeltavia metsiä osta-
malla, vaihtamalla ja lahjoitusten kautta. Toiminnan 
tavoitteena on hoitaa sujuvasti koko toimintaketju 
alueen löytämisestä ja hankkimisesta aina lainvoi-
maiseen, pysyvään suojelupäätökseen asti. Aika-
naan hitaasti käynnistynyt toiminta on saanut viime 
vuosina vauhtia kiihtyneen kansalaiskeskustelun ja 
hiljalleen muuttuvan arvomaailman myötä, ja 2019 
olikin säätiölle uuden suojelupinta-alan ennätysvuosi. 
Tämän tekstin kirjoittamisen aikaan säätiön kautta on 
suojeltu 112 eri aluetta, yhteensä 2697 hehtaaria. 

Luonnonperintösäätiö pyrkii hankkimaan kerralla 
pinta-alallisesti riittävän suuria ja yhtenäisiä alueita. 
Suojelualueiden pieni koko ja pirstaleisuus onkin var-
sinkin Etelä-Suomessa keskeinen ongelma. Suurem-
mat alueet ylläpitävät suuremman kirjon suurempia 
lajipopulaatioita ja ovat vähemmän herkkiä häiriöille. 
Alueiden riittävän läheinen sijainti ja yhtenäisyys toi-
siinsa nähden edelleen parantavat kokonaisuuden 
vastustuskykyä häiriötilanteissa. Varsinkin talousmet-
siin rajatut monimuotoisuuden suojelukohteet ovat 
helposti tarpeettoman pienialaisia todellisen tavoit-
teensa toteutumisen kannalta.

Historiaa ei kuitenkaan saa välittömästi tekemättö-
mäksi, vaikka suojelisi kaksin käsin. Suomen metsien 
ikärakenne on viimeisen sadan vuoden tehoisan met-
sätalouden vaikutuksesta nuortunut erittäin merkit-
tävästi. Suuri siivu uhanalaisesta metsälajistosta on 
uhanalaista juuri siksi; vanhojen metsien rakenteista 
riippuvaisille lajeille nuorten talousmetsien tarjoa-
mat elämän edellytykset eivät vain yksinkertaisesti 
riitä. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa arvi-
oitiin Euroopassa olevan yli 13,7 miljoonaa hehtaaria 
vanhaa metsää, jossa viimeisimmistä ihmisen suorit-
tamista ekosysteemiin vaikuttaneista toimenpiteistä 
on kulunut niin pitkä aika, että metsää voitaisiin pitää 
niin sanotusti luonnontilaisina. Metsät sijoittuvat 34 
valtion alueelle ja 89 prosenttia niistä on suojelualu-
eilla. Kuitenkin vain 46 prosenttia alueista on tiukasti 
suojeltuja. Erityisesti jo olemassa olevien vanhojen 
metsien suojelu olisi oleellista, sillä uutta vanhaa met-
sää ei voida noin vain istuttaa tai kylvää. Sadan vuoden 
kypsymisaika on uhanalaiselle luonnolle pitkä aika 
odottaa uutta kotia.

Suojelukysymykset eivät kuitenkaan saisi olla 
liian mustavalkoisia. Kuten jo Aichin tavoitteissa 
linjattiin, biodiversiteetin hupenemisen pysäyt-
tämiseen pyrkivät keinot tulisi saada toimimaan 
yhteisymmärryksessä esimerkiksi taloudellisten ja 
poliittisten päämäärien rinnalla. Kannattaisi oppia 
näkemään metsä puilta – ymmärtää, että on ole-
massa ilmaston ja biodiversiteetin kaltaisia suurempia 
globaaleja kokonaisuuksia, joiden priorisointi lyhyt-
näköisten taloudellisten voittojen ohitse ei ole ainoas-
taan hyväksi vaan jopa välttämätöntä.  ✴

Tutustu UPM:ään ja tarjoamiimme  
mahdollisuuksiin osoitteessa  

upm.fi/ura

OIKEA  
REITTI
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Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökes-
kuksen mukaan ”neljännes suomalaisista kokee 
luontosuhteensa kehittyneen positiivisesti koro-
nakevään aikana”, ja se kehitys on näkynyt myös 
katukuvassa. Tuulipukukansaa kahisee pitkin 
Helsingin katuja ja aurinkoisena päivänä ulkoi-
lualueet tulvivat väkeä kuin taksitoppa pilkun 
aikaan lauantaiyönä. Suurin osa kavereistani 
lomaili tänä kesänä etelän rantalöhöilyn sijaan 
Lapin vaelluksilla ja kuumat merenrantakau-
pungit vaihtuivat Itä-Suomen pikkukyliin. Kun 
kaupungeista riistettiin niiden tyypilliset houku-
tukset – ravintolat, palvelut, baarit, kokoontumi-
set ystävien kanssa – ei niihin jäänyt juurikaan 
tekemistä. Ahtaat asunnot ja kolkot kujat saivat 
väen kaikkoamaan kesämökkikunnille. Ei ihme-
kään, että suomalaisen luonnon ja metsän arvos-
tus on noussut, kun monet ovat lähteneet vasta 
ensimmäistä kertaa luontoon! 

Instagramin täydellisesti muokattujen retkei-
lykuvien ja Facebookin onnellisuutta huoku-
vien, luonnossa vietettyä lomaa hehkuttavien 
julkaisujen takaa löytyy kuitenkin surullisempi 
todellisuus; kansallispuistot ovat raportoineet 
roskaamisen ja laittomien tulentekopaikko-
jen lisääntymisestä. Ilmeisesti luontosuhde ei 
ole kehittynyt vielä ihan sille tasolle, että omat 

Suomalaisesta 
luonnosta, 
metsästä ja niiden arvostuksesta 

roskat osattaisiin viedä asianmukaisesti myös 
pois metsästä. Sama roskaamisen lisääntyminen 
näkyy myös kaduilla, kun lähes jokaisesta kadun-
kulmasta tuntuu nykyään löytyvän kertakäyt-
töisiä kasvomaskeja. Vaikka maamme luonnon 
kauneuteen on viimeistään kesän aikana havah-
duttu, on vielä paljon petrattavaa – niin yksittäi-
sillä retkeilijöillä kuin päättäjilläkin ja kaikilla 
siinä välissä. 

Kenties loppujen lopuksi koronapandemia iski-
kin hyvään aikaan. Meillä on ollut aikaa miet-
tiä, mitkä asiat elämässä ovat tärkeitä ja mihin 
kannattaa kohdentaa voimavaroja. Huoli ilmas-
tonmuutoksesta ja kulutuksen ongelmista konk-
retisoituivat, kun tehtaat olivat hetken kiinni ja 
ympäristö alkoi elpyä. Keväällä mietittiin toimia 
koronakriisin ratkaisemiseksi, mutta on huo-
mio siirtynyt myös luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja tulevista kriiseistä selviytymiseen. 
Näinä stressaavina epävarmuuden aikoina on 
hyvä vetää välillä henkeä, irrottaa katse tietoko-
neen ruudusta tai puhelimen näytöllä vilkkuvista 
uutisista, ottaa hetki itselleen ja mennä metsään. 
Senhän ovat tuhannet suomalaiset jälleen viime 
vuoden aikana todenneet: luonnossa on hyvä 
olla. Pitämällä ympäristöstä huolta voimme var-
mistaa, että luonnossa on hyvä olla myös tulevien 
sukupolvien aikana.  ✴

teksti: Anniina Jokinen (H16&19/K108)
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Kuva: Niilo Häkkinen (H19/K111)
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artikkelit ja metsäalan tuoreimmat puheenaiheet. Uutiskirjeen tilaamalla pysyt 

myös vaivatta ajan tasalla eduistamme ja Metsäkustannuksen uutuuskirjoista.

Tilaa Metsälehden uutiskirje, niin tiedät mikä metsässä puhuttaa juuri nyt!
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