MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN
METSÄALA!

WWW.MEOL.FI
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MEOL, luonnonvaraopiskelijoiden oma ääni
koulutuksessa ja työelämässä
Me MEOLissa haluamme pitää huolta opiskelijoiden
eduista ja olla mukana kehittämässä koulutusta. Kuuntelemme opiskelijoiden ideoita, toiveita ja mahdollisia haasteita, joihin mietitään ratkaisuja yhdessä.
Jäseniimme ympäri Suomea lukeutuvat sekä Meton
opiskelijajäsenet että paikallisten opiskelijayhdistysten
jäsenet Evolta, Mikkelistä, Tampereelta, Rovaniemeltä
ja Joensuusta.
Pyrimme yhdistämään opiskelijat ja työelämän
lähemmäksi toisiaan. Hyvä yhteishenki on luonnonvara-alalla merkittävässä roolissa, ja teemmekin
aktiivista yhteistyötä paikallisten ainejärjestöjen kanssa. Haluamme olla opiskelijoille matalan kynnyksen
kanava vaikuttaa ja tuoda kehitysideoita esille koulutukseen, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä työelämään
liittyen. Vaikutamme myös valtakunnallisesti monissa
metsäalan sidosryhmissä sekä kansainvälisesti International Forestry Students’ Associationissa (IFSA).

Tervetuloa tutustumaan
toimintaamme!
s. 4 Metsäopiskelijat tapahtumien keskipisteessä
Opiskelijayhdistykset
s. 6 Evon Metsäpojat ry
s. 8 Mikkelin metsätalousinsinööriopiskelijat Nila ry
s. 9 TAMPIO – Tampereen Ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat ry
s. 10 Joensuun Metsä- ja Puutalousopiskelijat JIMPO ry
s. 11 Rovaniemen Metsäpojat ry
s. 12 Metsämiesten Säätiö
s. 14 METO - Metsäalan Asiantuntijat

KONEELLINEN
PUUNKORJUU
metsa-weljet.fi | toimisto@metsa-weljet.fi | 0400 323 505

KATSO VIDEOMME!
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Suomen Metsäsäätiö rahoittaa metsäelinkeinoa
vahvistavia hankkeita. Laitetaan puukaupoilla
rasti ruutuun ja puhutaan yhdessä suomalaisen
puun puolesta.
Lue lisää: metsasaatio.fi
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Metsäopiskelijat tapahtumien keskipisteessä
Kesä- ja Talvikisat
Metsäkisat on perinteikäs, koko Suomen metsäalan opiskelijat
yhteen paikkaan kokoava tapahtuma, joka järjestetään
sekä sulan maan aikaan että talvella. Kisaviikonloppu
sisältää opiskelijoiden SM-metsätaitokilpailun, tukinheittoa,
köydenvetoa, jalkapalloa ja saunomista verkostoitumista
unohtamatta. Tervetuloa mukaan!
Käpyristeily
Käpyristeily on metsäalan opiskelijoiden suurin tapahtuma,
jonka tavoite on auttaa opiskelijoita verkostoitumaan
työelämän kanssa ja auttaa työelämää löytämään alalle
tulevaisuuden tekijät. Tapahtuma kokoaa merkittäviä metsäalan henkilöitä seminaariin, joka sisältää paneelikeskusteluja
sekä puheita ajankohtaista metsäalan aiheista. Ja koska kyse
on opiskelijaristeilystä, hauskanpitoa ei unohdeta!

Kesä- ja Talvikisoissamme sekä
Käpyristeilyllä pidetään hauskaa, mutta
samalla osallistujat pääsevät kehittämään
ammatillista osaamistaan metsätaitoilun
merkeissä sekä kuuntelemaan metsäalan
työnantajien ja asiantuntijoiden vinkkejä
tulevaisuutta ajatellen.

ÄHTÄRIN UUSI KAMPUS
TUOMARNIEMELLE
■ Moniammatillinen kampus & lukio

■ Metsäala: arboristi, metsäkoneenkuljettaja,

metsuri-metsäpalvelujentuottaja
Seuraa sedu.fi/ä
ähtäri
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Omia sijoitustuottoja ja saatuja lahjoituksia

HAETTAVISSA APURAHOINA
1.12.–31.1. – Tutustu ja hae!
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Evolla opiskelu on käytännönläheistä ja opintometsät lähellä
Evon retkeilyalueiden ympäröimät opetusmetsät ovat
Suomen suurimmat. Kampus sijaitsee kolmen järven
keskellä. Opiskelijoiden yhteishenki on erinomainen,
ja mahdollisuudet vapaa-ajanviettoon ovat laajat.
Koululla on kuntosali, kirjasto, pururata, lentopallokenttä
ja opiskelijoiden vapaassa käytössä oleva puusauna.
Lisäksi opiskelijoiden käytössä on muutamia
soutuveneitä. Ampumarata on aivan kampuksen
lähellä, ja koiranomistajat voivat hyödyntää kampuksen
koiratarhoja.
Evon Metsäpojat ry ajaa opiskelijoiden etuja ja rahoittaa
opiskelijoiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Otamme
opiskelijat huomioon, jotta kampuksemme olisi entistä
viihtyisämpi ja erottuisi edukseen muista yksiköistä. Evon
Metsäpojat järjestää jo perinteisiksi tulleita tapahtumia,
kuten HAMKIfutis, pilkkikisat ja maakuntakierros.
Lisäksi ohjaamme erilaisia kursseja sekä järjestämme
teemabileitä ja tapahtumia, kuten puurojuhlan.

Ohjaamme uusia
opiskelijoita tutustumaan
kampukseen ja vapaaajanviettoon. Hankimme
opiskelijoille haalarit
ensimmäisen
lukukauden aikana.
Hallituksessamme on
viidestä kymmeneen henkilöä.
Yleisimpiä tehtäviä ovat perinteisten
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja
rahastonhoitajan lisäksi riistavastaava ja liikuntavastaava.
Yhdistyksemme tekee paljon yhteistyötä koulumme
opettajien ja henkilökunnan kanssa. Pyrimme edistämään
HAMKin ja HAMIn yhteistyötä ja yhteisiä tapahtumia.
Tarvittaessa yhdistykseemme voi ottaa yhteyttä
sähköpostitse osoitteeseen
metsapojat.yllapito@gmail.com.
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Tapaturmaturvaa ja eläkettä metsästä
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Laadukasta metsätalousinsinöörikoulutusta Mikkelissä
Mikkeli on tiivis kaupunki, jossa ei ole pitkä matka
mihinkään. Kaikkialle pääsee tarvittaessa fillarilla tai
kävellen. Tämä on opiskelijaelämälle eduksi, sillä lyhyiden
matkojen ansiosta porukan saaminen pienempiinkin
tapahtumiin onnistuu hyvin. Aktiiviset ainejärjestöt
puolestaan takaavat, että menoa löytyy lähes joka viikko
eri tapahtumien muodossa. Perinteinen menopäivä
Mikkelissä on keskiviikko. Silloin ainejärjestöt järjestävät
tapahtumia yleensä Puukasarmilla, joka on opiskelijoiden
ylläpitämä tapahtumatalo.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk tarjoaa
korkeatasoista metsäalan opetusta, johon opiskelijoilla
on mahdollisuus vaikuttaa. Säännöllisesti järjestettävissä
kehitysfoorumeissa keskustellaan vuosikurssien edustajien
ja opettajien kesken, miten opintoja tulisi kehittää ja miten
opiskelijat viihtyvät. Myös viihtyisä opiskeluympäristö
ja mukava henkilökunta tekevät Xamkissa opiskelusta
mielekästä.

Nila on monessa mukana
Ainejärjestömme Nila huolehtii opiskelijoiden
virkistäytymisestä ja verkostoitumisesta esimerkiksi
järjestämällä tapahtumia, joista perinteisimpiin kuuluvat
pikkujoulujen lisäksi pilkkikisat. Lisäksi järjestämme
yhteistyössä muiden Xamkin ainejärjestöjen kanssa
paljon erilaisia koko koulun tapahtumia.
Huolehdimme myös uusien
opiskelijoiden haalari- ja
kirjatilauksista. Nilan
hallitustoiminta on työtä
opiskelijoidemme hyväksi, mutta
myös oiva tapa saada uusia
kontakteja muiltakin aloilta.
Pääset toteuttamaan monenlaisia
tapahtumia ja pitämään yllä
Mikkelin vilkasta opiskelijaelämää!
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Vilkasta opiskelijaelämää Tampereella
Tampereella pääset yhdistämään suuren kaupungin opiskelijaelämän ja metsäalalla arvostetun TAMK:n metsätalousinsinööritutkinnon. Kampuksellemme on hyvät julkiset liikenneyhteydet,
ja keskustan sykkeeseen pääsee hetkessä ratikalla tai Nyssellä.
Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat kerryttävät metsäisen osaamisensa monipuolisista opiskelumahdollisuuksista, hyvistä opiskelukavereista ja opettajista,
Pohjois-Tampereen metsistä sekä alan ammattilaisten vierailijaluennoista. Opiskelijoilla tarjotaan hyvät puitteet opiskelulle,
sillä käytössä ovat erinomaiset kirjasto-opiskelutilat laajoin
käyttöajoin, monipuoliset ravintolapalvelut, kattavat opintojen
ohjaus- ja tukipalvelut sekä vahvat yhteydet työelämään. Myös
kansainväliset verkostot ja niiden kehittäminen ovat TAMK:ssa
tärkeässä roolissa.
Opiskelijaelämä on Tampereella erittäinvilkasta. Koulumme
opiskelijakunta Tamko järjestää aktiivisesti monipuolista ja
laadukasta toimintaa mm. erilaisten tapahtumien ja

Metsässä hyvä

liikuntapalveluiden muodossa.
Suosittuja tapahtumia ovat
mm. Hämeenkadun approt
ja Särkän Märkä. Lisäksi
kaupungin yökerhoissa
järjestetään runsaasti
erilaisia opiskelijabileitä.
Metsäläisten oma ainejärjestö
Tampio järjestää jäsenistölleen vuoden mittaan erilaisia tapahtumia niin itsenäisesti kuin muiden ainejärjestöjen kanssa. Suuren
suosion saaneita tapahtumia ovat saunaillat, Pimpla, poikkitieteelliset sitsit, vappukokoontumiset ja Tampion risteily.
Tampion toimintaan on helppo lähteä mukaan. Hallitustoimintaan ovat tervetulleita jo ensimmäisenkin vuoden opiskelijat.
Toivommekin saavamme joka syksy mukaan uusia aktiivisia
opiskelijoita toimintaamme niin järjestäjiksi kuin osallistujiksi.
Tervetuloa Tamperelle viettämään vilkasta opiskelijaelämää!

Mhy.fi

Metsäurasi
seuraava askel
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Joensuu on Euroopan metsäpääkaupunki
Euroopan metsäpääkaupunkina tunnettu Joensuu tarjoaa
erinomaiset puitteet metsätalousinsinööriksi opiskelemiseen.
Karelia-ammattikorkeakoulussa luonnonvara-alaa opiskellaan
Wärtsilä-kampuksella. Kampuksen osaamiskeskukset
yhdistävät opiskelun työelämään sekä tutkimus- ja
kehitystoimintaan. Innostavat opettajat sekä työelämän
asiantuntijat tekevät opiskelusta käytännönläheistä ja
motivoivaa. Opiskelijoiden mielestä erityisen pidettyjä ovat
maastoluennot, joiden ansiosta käytäntö on opinnoissa
erityisen hyvin läsnä. Karelian opiskelijoiden etuihin kuuluu
myös se, että metsätieteiden kursseja voi avoimen yliopiston
kautta opiskella maksutta.
Jimpo on Joensuun Karelia-ammattikorkeakoulun
metsätalousinsinöörien opiskelijayhdistys. Meidän
valtteihimme kuuluvat aktiivisen jäsenistön ja Konkelotaukotilan lisäksi runsas tapahtumatarjonta.

Meillä itärajalla on muun
muassa erityisen vahva
saunakulttuuri, minkä
ansiosta Jimpon sääntömääräisten kokousten ja
omien tapahtumiemme
yhteydessä lämmitetään
aina sauna.
Joensuussa on opiskelijatapahtumia syksystä
kevääseen lähes joka viikko, joten Jimpon
haalareita pääsee käyttämään paljon.
Uudet metsätalousinsinööriopiskelijat ovat
enemmän kuin tervetulleita tänne meidän
joukkoomme itärajalle!
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Kansainvälistä yhteishenkeä Rovaniemellä
Metsätaloudessa tulee huomioida pohjoisen erityispiirteet.
Rovaniemellä opiskeleva pääseekin opinnoissaan
perehtymään metsänkäytön näkökulmasta myös matkailuun,
saamelaisuuteen, poronhoitoon ja kaivostoimintaan.
Opiskelu on käytännönläheistä. Teorian, maasto-opetuksen,
työharjoittelujen ja projektiopintojen avulla syntyy pohjoista
tekoa oleva metsäammattilainen.
Rovaniemi on kansainvälinen kaupunki, joka houkuttaa paljon
vaihto-opiskelijoita. Lapin ammattikorkeakoulu tekee tiivistä
yhteistyötä kävelymatkan päässä sijaitsevien koulutuskeskus
Redun ja Lapin yliopiston kanssa. Yhteistyö näkyy esimerkiksi
yhteisinä opiskelijatapahtumina, kuten vappuna, Koskenlaskuna
ja Poronkusemana. Myös Metsäpojat järjestää tekemistä
opiskelijoidensa vapaa-ajalle: pikkujouluja, pilkkikisoja sekä
sauna- ja merkkiompeluiltoja. Tapahtumien suunnittelussa
kuunnellaan jäsenistön toiveita.

Metsäpoikien hallituksessa
on osaavaa ja motivoitunutta
väkeä. Hallitukseen kuuluminen kehittää hyödyllisiä
taitoja ja auttaa luomaan
kontakteja myös työelämään.
Jäsenet auttavat toisiaan
tarvittaessa vaikka kädestä
pitäen, eikä keneltäkään
vaadita aiempaa kokemusta hallitustyöstä. Kehotammekin
kaikkia jäseniämme hakemaan mukaan hallitustoimintaan.
Rovaniemen pienehköt opiskelijamäärät mahdollistavat sen,
että valtaosa metsäpojista tuntee toisensa. Ja vaikkei tuntisikaan, vihreähaalariset saavat aina toisiltaan tervetulleen
vastaanoton. Myös koulussa opiskelevat agrologit voivat liittyä
jäseniksi, ja toiminta on muokattu molemmille aloille sopivaksi.
Yhteishenki on meillä mahtava!
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Metsämiesten Säätiöltä rahallista tukea metsäalan opiskelijoille
Metsämiesten Säätiö tukee metsäalaa opiskelevia
apurahoin. Rahoittamalla metsäalan opiskelijoiden
toimintaa erityisesti ulkomailla Säätiö on mukana
rahoittamassa kansainvälisesti verkottunutta, vahvaa
metsäalaa Suomessa. Säätiö tukee myös valtakunnallisia
opiskelijajärjestöjä, kuten MEOL Metsäopiskelijat ry:tä.
Koska Säätiö rahoittaa opiskelijajärjestöjä, se ei rahoita
niiden jäsenjärjestöjä yms., ellei niiden hanke koske matkatai opintoapurahoja.
Opiskelijoiden matka-apurahoilla tuetaan lyhytkestoisia
(alle 1 kk) ammatillisia opintomatkoja ulkomaille yksittäin tai
ryhmissä. Rahoitus sidotaan matkalle lähtevien henkilöiden
lukumäärään ja matkakohteen etäisyyteen siten, että
apurahan suuruus on keskimäärin 200–500 euroa/henkilö.

Opiskelijoiden opintoapurahoilla tuetaan vaihto-opiskelua
tai työharjoittelua ulkomailla. Ulkomailla oloajasta ja
matkakohteen etäisyydestä riippuen apurahan suuruus on
keskimäärin 500–4 500 euroa/henkilö.
Lisäksi Säätiö tukee rahoitusstrategiansa mukaisia
opinnäytetöitä 995 euroa/opinnäytetyö.
Apurahoja voi hakea vuosittain joulukuun alusta tammikuun
loppuun. Apurahapäätökset tehdään maaliskuun
puolivälissä. Lue lisää osoitteesta: www.mmsaatio.fi.
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Luomme arvoa
luonnolle,
ihmisille ja
yhteiskunnalle.
metsa.fi

ASTETTA ENEMMÄN OSAAMISTA
Metsäkoneasentaja, metsäkoneenkuljettaja,
metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
gradia.fi

Kasvavaa arvoa metsistä

GRADIA JÄMSÄ

Växande värde av skogen

KUN ON
AIKA MYYDÄ
PUUTA

www.mtk.fi
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Meto tuo metsäalan asiantuntijat yhteen
Meto neuvottelee metsäalan työehtosopimukset ja
valvoo alan työntekijöiden etuja. Lisäksi tarjoamme
runsaasti verkostoitumismahdollisuuksia ja jäsenetuja
sekä autamme työnhakuun liittyvissä kysymyksissä,
liittyivätpä ne sitten ansioluetteloon, palkkoihin, lomiin
tai työehtosopimuksen yksityiskohtiin. Voit liittyä meihin
jäseneksi jo opiskeluaikana ja saat käyttöösi kaikki samat
edut ja palvelut, kuin varsinaiset jäsenemmekin.
Turvaa työelämään ja etuja arkeen
Jäsenistöömme kuuluu metsäalalla työskentelevien
lisäksi alan opiskelijoita. Kulta-tason opiskelijajäsenenä
saat edullisesti samat edut ja palvelut, kuin varsinaiset
jäsenemmekin. Jäsenenä pääset nauttimaan lukuisista

rahanarvoisista eduista, jotka tuova turvaa, tietoa,
mahdollisuuksia ja iloa niin arkeen kuin vapaa-aikaankin.
Verkostoitumista ja tapahtumia omalla paikkakunnallasi
Meton paikallistoimintaa järjestetään viidentoista
alueyhdistyksen toimesta. Vapaaehtoisvoimin järjestetään
muun muassa yhteisiä tilaisuuksia, matkoja, koulutuksia,
seminaareja ja erilaisia tapahtumia ympäri Suomen.
Paikallistoiminta on hyvä tapa verkostoitua ja virkistäytyä.
Alueyhdistyksemme järjestävät myös erityisesti nuorille
suunnattua toimintaa.
Tervetuloa mukaan!

KATSO VIDEOMME!
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TULEVAISUUDEN
TYÖPAIKKA
www.metsaforest.com

Työtä paremman
ilmaston puolesta.
Joka päivä.
”Parasta Stora Ensossa on työkaverit, monipuoliset
työtehtävät ja tekemisen vapaus.”
- Palautetutkimus kesätyöntekijöiltä 2021.

Liity joukkoomme! Lue lisää storaensometsa.fi/ura

