LUONNON
VARASSA
HELMIKUU 1/2016

Tuhkasta nousee uusi bisnes
Seija Kurunmäki: Ruokaa villistä luonnosta
Petoaita apuna lammastilalla
Järven tarina – ylistys Suomen puhtaille vesille
Tiiminvetäjän monet haasteet

EDULLISET KEVÄTHINNAT PUHALTAVAT JO!
HUHTIKUUN LOPUSTA ALKAEN
Viikoilla 17-36
4 hh-huoneistot jäsenhinnalla*
vain 75 €/vrk, 450 €/vko (7 vrk)!

Tietoa majoista, varauskalenteri ja
varaukset: www.saariselanmajat.fi

* JÄSENHINNAT Meton ja Agrologien Liiton jäsenille:
www.saariselanmajat.fi -> Tee varaus -> Nettivaraus -> Käyttäjätunnus on
sosiaaliturvatunnuksesi, kaikki kirjoitettuna yhteen, ilman väliviivaa.
Salasana on jäsenkortissa oleva seitsemännumeroinen numerosarja.
Mikäli numerosarja on lyhyempi, laita eteen tarvittava määrä nollia.
Huom. Varaamalla suoraan netistä säästät 20 euron toimistomaksun.

Luonnonvara-osaajan
vahvuus on yhteistyössä
L

uonnonvara-alalla on tapahtumarikas vuosi
edessä. Paljon kiinnostavaa on tulossa sekä
maalla, vesillä että ilmassa. Alalla ollaan selvästi
ottamassa entistä ripeämpiä askeleita uuteen
suuntaan. Kestävä luonnonvaratalous, biotalous,
ehkä myös uusi kiertotalous, on jo laajalti oivallettu Suomessa kasvualoiksi, siitäkin huolimatta, että
tämän hetken taloudelliset haasteet tulevat varmasti vaikuttamaan yhteiskunnan joka tasolla.
Luonnonvara-alan toimintaympäristö on kovassa muutoksessa. Muutos on kenties laajempi ja
mittavampi kuin koskaan aikaisemmin. Myös odotukset ja vaatimukset alan osaajille, asiantuntijoille ja yrittäjille ovat kasvussa. Ja se herättää hämmennystä. Vahva ammattiosaaminen ei enää yksin
riitä, vaikka se onkin välttämätön perusta, jonka
varaan muu osaaminen rakentuu. Luonnonvaraalan muutoksessa korostuu strategisen ajattelun,
tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun merkitys entisestään. Alalla pärjääminen edellyttää yhä
enemmän taitoa verkostoitua oman alan ja muiden alojen toimijoiden kanssa.
Käytännössä entistä merkittävämpiä ovat liiketoimintaosaaminen ja laaja ymmärrys ekosysteemien toiminnasta. Esimerkiksi ilmastonmuutos
tuo omat haasteensa vaikkapa lajien valintaan.
Alan osaajilta edellytetään asiakaslähtöisyyttä sekä palvelu- ja tuotteistamisosaamista, laatuajattelua ja laadunhallintaa, jotta erilaisten asiakkaiden
tarpeet osataan tunnistaa ja niihin pystytään vastaamaan.
Biotalous tulee kasvattamaan uusiutuvien
luonnonvarojen tuottamiseen, jalostamiseen ja
hyödyntämiseen liittyvien palveluiden kysyntää.
Suuri osa esimerkiksi energiantuotannon, ruuantuotannon tai
hyvinvoinnin
edistämisen palveluista

tuotetaan pk-yritysten kautta, joten myös yrittäjyystaidot korostuvat entisestään.
Lisäksi alan ammattilaisilta edellytetään esimerkiksi materiaalitehokkuutta,
ympäristöhaittojen tunnistamista ja erilaisten
sertifiointijärjestelmien hallintaa. Osaamisen vaatimus luonnonvara-alalla on pitkä ja loputon, lähes
riippumatta siitä, mitä työtä luonnonvara-osaaja
tai alan yrittäjä tekee. Puhe todellisista moniosaajista ei ole tuulesta temmattu!
Tässä monimuotoisen osaamisen sirpaleisessa
viidakossa suureksi avuksi on, mikäli tietoa, taitoa
ja osaamisen eri osa-alueita pystytään verkostoitumalla jakamaan, yhdistämään ja uudistamaan. Siitä on pidemmällä aikavälillä hyötyä kaikille eri osapuolille. Mikään yksittäinen ala ei voi tänä päivänä
eriytyä ja uskoa menestyvänsä ilman jatkuvaa vuorovaikutusta muiden toimijoiden kanssa. Luonnonvara-alalla pärjääminen edellyttää entistä enemmän yhteistyötä ja myös uskallusta jakaa oppimaansa.
Luonnonvara-alalla ammatti-identiteetti on
vahva, ihmiset sitoutuneita ja arvoperusta yhteinen. Rakastamme suomalaista luontoa, osaamme
sitä käyttää ja hyödyntää ja uskomme sen menestykseen. Yhteistä kosketuspintaa, mutta myös yhteisiä haasteita on paljon.
Luonnon varassa -lehti on luonnonvara-alan
moniosaajan lehti. Emme voi enää pitäytyä tiukasti vain omalla tutulla mukavuusalueella. Meiltä
vaaditaan edelläkävijyyttä - jälleen kerran. Vaikka
uusia asioita ja vaatimuksia tulvii koko ajan, ei moniosaajankaan, onneksi, tarvitse aivan kaikkea tietää, muistaa tai hallita itse. Meillä on mahdollisuus
kysyä ja oppia toisiltamme, vaihtaa ajatuksia ja
mielipiteitä, rakentaa ja luoda uutta ja muuttaa
tarvittaessa jopa tulevan kehityksen suuntaa.
Se on luonnonvara-alan yhteistyön vahvuus ja
sitä meidän kannattaa yhdessä hyödyntää.
Pirjo Korhonen-Salapuro
pirjo.korhonen@luva.fi
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Kiertotalous on uusi termi ja uusi talousmalli. Kiertotaloudessa raakaaineet ja niiden arvo säilyvät kierrossa nykyistä paremmin. Hyvänä esimerkkinä on tuhka.
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Uudet villiruokakouluttajat saivat viime marraskuussa todistuksensa.
Villiruoka sinänsä on ihan vanha juttu: Suomessa se tarkoittaa suoraan
villistä luonnosta kerättävää, metsästettävää tai kalastettavaa ravintoa.
Kaupallistamismahdollisuudet maailmalla ovat hyvät.
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Susi herättää vahvoja tunteita. Puolesta ja vastaan. Pohjois-Karjalassa
susia riittää. Outi ja Jari Sirolan lammastilalla Tohmajärvellä on avuksi
tehty 7-lankainen petoaita. Sudet ovat jääneet pötköttelemään aidan
ulkopuolelle.
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Tukkimiehentäi väistelee öljystä tahmaisia örkkejä. Samalla se kerää
mahdollisimman paljon marjoja, uusiutuvia luonnonvaroja. Puuta kaatuu metsäkonesimulaattorissa ja peli vie pienenkin pelaajan mennessään. Metsäpeliluola kiertää Suomea ja innostaa nuoria luonnonvaraalalle.
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Tammikuussa elokuvateattereihin tullut Järven Tarina on huikea matka
tuttuun, mutta silti niin salattuun suomalaiseen maisemaan. Taitavasti
kirjotettu, kuvattu ja ohjattu tarina herättää pohtimaan veden merkitystä ja mahdollisuuksia. Elokuva on jatkoa vuonna 2012 valmistuneelle Metsän Tarinalle, jonka oikeudet on myyty jo yli 30 maahan.
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Tiiminvetäjä on vähän kaikkea: yhteishengen ylläpitäjä, raportoija, perehdyttäjä, tsemppaaja… Työtä tehdään kuitenkin usein ilman virallista
asemavaltaa. Kaipaako tiiminvetäjän rooli kirkastusta?

28

Yksilö- ja työpaikkakohtaiset työehtosopimukset eivät ole lisänneet
tuottavuutta eivätkä ostovoimaa Euroopassa, kertoo EAY:n tuore pääsihteeri Luca Visentini. Nyt monissa Euroopan maissa ollaan palaamassa takaisin yleissitoviin työehtosopimuksiin.

33

Viime vuonna korkeakoulujen yhteishaussa oli ensimmäisen kerran
mahdollisuus hakea samassa haussa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta. Hakijatilastojen mukaan uusimuotoinen yhteishaku ei aiheuttanut ryntäystä yliopistoon. Ammattikorkeakoulu säilytti
vetovoimansa.
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VIETÄ LOKAKUUN ALKU VIININKORJUUTUNNELMISSA DOURON
LAAKSOSSA, POHJOIS-PORTUGALISSA!
1.-9.10.2016
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Tervetuloa kokemaan Agrologien Liiton ja METO - Metsäasiantuntijat ry:n jäsenmatkalla unohtumattoman kaunis
Pohjois-Portugali, sen maisemat, ihmiset, historia sekä ruokien ja viinien maut! Portugalilaisen SUBLU Tour Portugal
-matkatoimiston (www.sublutour.com/fi) järjestämällä matkalla pitkään Portugalissa asunut suomalainen oppaamme
Mika Palo ja portugalilainen paikallisoppaamme Marta Ferreira vievät ryhmämme viinitilalta toiselle sekä tutustumaan
kiehtoviin historiallisiin ja luonnonkauniisiin kohteisiin.

O
M

sallistumme omin käsin ja jaloinkin viininkorjuuseen ja teemme upean jokiristeilyn Douro-joella. Käymme myös
Nazarén ainutlaatuisessa Thalasso-merivesikylpylässä.

atkan hintaan sisältyvät TAP Portugalin suorat reittilennot Helsinki-Lissabon-Helsinki ja majoitus viihtyisässä
neljän tähden hotellissa puolihoidolla. Luonnon varassa -lehden kakkosnumero kertoo enemmän syysmatkasta
portviinin kotiseudulle! Matkan tarkempi ohjelma luettavissa LUVA:n nettisivulta.

E
T

rikoishinta Agrologien Liiton ja METO - Metsäasiantuntijat ry:n jäsenille
1214 €/hlö/2 HH ( lisämaksu 1 HH 280 €). Matkan normaalihinta 1308 €.
iedustelut ja ilmoittautumiset 31.5.2016 mennessä Agrologien Liiton
järjestöagrologi Katja Rajaojalle, katja.rajaoja@luva.fi, p. 040 4828 098.

HYVISTÄ
SIEMENISTÄ
Jalostettu mänty kasvaa 15 – 25 %
enemmän kuin luontainen mänty
Tapion siemenkeskus palvelee sinua
kun tarvitset siemeniä metsäkylvöön
tai taimitarhalle
Tapio Silva Oy
Siemenkeskus
puh. 0294 32 6000
siemenkeskus@tapio.fi

Jalostetuilla siemenillä metsäsi tuottaa kiertoaikana
rekkakuorman enemmän puuta hehtaarilta ja järeytyy
uudistuskypsäksi 5 – 20 vuotta nuorempana

KYLVÄ HYVÄÄ!
Voit tilata siemeniä suoraan Tapion kaupasta: www.tapio.fi/kauppa
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Kiertotalous on yrityksille iso mahdollisuus kehittää uutta liiketoimintaa, jossa samasta tuotteesta
on mahdollista saada katetta useamman kerran.
Muun muassa tuhkasta on tulossa FA Forestin
laboratoriossa merkittävä komponentti moniin
uusiin tuotteisiin. Euroopassa viritelty biomateriaalien kaskadikäyttö ei kuitenkaan ota puusta
saatavissa hyödyissä huomioon tuhkan hyötykäyttöä.
Teksti ja kuvat Vesa Martikainen

UUSI BISNES NOUSEE TUHKASTA

Kiertotaloudella
kilpailukykyä
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Kaikki kestävyyslaskelmat eivät tunne
tuhkaa arvokkaana aineena, vaikka se on
oiva lannoite suometsissä ja tietyillä
kankaillakin. Mutta tuhka on myös
raaka-aine uusille tuotteille.

K

iertotalous on aivan uudenlainen talousmalli, ei jätteen kierrätystä ja uusiokäyttöä. Siinä materiaalin hukkaaminen
ja jätteen syntyminen on minimoitu, ja raaka-aineet sekä niiden arvo säilyvät kierrossa nykyistä paremmin. Kiertotalous hyödyntää uudenlaisia raaka-aineita ja luo uusia liiketoimintamalleja. Tämä puolestaan
synnyttää uusia työpaikkoja. Taustalla on
myös huoli raaka-aineiden riittävyydestä
maapallolla ylipäätään.
Käytännössä kiertotalous tarkoittaa

muun muassa sitä, että tuotteet on suunniteltu niin, että materiaalit ovat eroteltavissa ja kierrätettävissä. Suurin arvopotentiaali on kuitenkin laitteiden ja tuotteiden
huollossa, uudelleenkäytössä ja uudelleenvalmistuksessa. Eli pitkälti palveluissa.
- Kiertotalouden keskeisimmät menestystarinat ovat siinä, että teknologian päälle on rakennettu joku palvelubisnes, kertoo Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Sitran johtava asiantuntija Kari Herlevi.

Ratkaisua kilpailukykyyn?
Maailmalla kiertotalousmarkkinoiden
mahdollisuudet on arvioitu jopa 700 miljardiksi euroksi. Sitra arvioi vuotuisen uuden arvonlisän Suomelle 2–3 miljardiksi
euroksi.
EU-komissio julkaisi joulukuun alussa
kiertotalouspaketin, jolla tavoitellaan
muun muassa kestävämpiä, korjattavampia ja kierrätettäviä tuotteita, sekä toimivia
markkinoita uusioraaka-aineille ja kierrätystuotteille. Kiertotalous on myös Suomen hallituksen yksi kärkihankkeista.
Kari Herlevin mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet hyödyntää kiertotaloutta muun muassa metsäteollisuuden sivuvirtojen avulla. Esimerkiksi Äänekoskelle

KUKA LEVITTÄISI
TUHKAN?
Isossa mitassa tuotetun rakeistetun tuhkan levitys ei ole ongelma, mutta kuka ja millä hoitaisi pienten lämpölaitosten tuhkan
suometsien ravinnoksi tai tienpohjan vahvikkeeksi.
Ei ole ihan helppoa nykysysteemeillä, sanoo Suomen metsäkeskuksen itäisen alueen
bioenergian ja biotalouden asiantuntija Urpo Hassinen. Hän on myös mukana Enon
energiaosuuskunnan hallituksessa. Heidän kolmella laitoksellaan tuhkaa kertyy vuodessa 90 tonnia, mutta määrä on liian pieni isolle tuhkalannoitteen tekijälle.
- Levitys on erityisesti ongelma pienessä kokoluokassa. Kippikärrillä kun ajetaan suometsään, niin sillä kippikärrillä on tapana heittäytyä pitkälleen, kun se nostetaan suolla pystyyn, Hassinen naurahtaa.
Muutenkin kuivan tuhkan levitys on rutkasti pölyävää puuhaa. Heillä yhdessä laitoksessa syntyy märkätuhkaa, joka pitäisi nyt levittää esimerkiksi lannanlevityskärryn
tyyppisellä vehkeellä heti metsään.
– Mutta tuhkaa tulee talvella eniten, ja jos sen vie kärriin, niin aika rivakasti olisi
pitänyt nytkin tammikuun keleillä levitellä.
– Jäätyy hyvin äkkiä kivikovaksi, ja samoin jos kuivahtaa kesällä, Hassinen sanoo.
Mielenkiintoinen näkymä olisi myös tuhkan käyttö korvaamaan soraa tienpohjien
kovikeaineena.
Enossa on selvitelty levitysasiaa muun muassa opinnäytetyönä. Mahdolliset ratkaisut viittaisivat kovasti palveluyrittäjyyden mahdollisuuteen ja tarpeeseen.
– Levitettäisiin isompina erinä ammattimaisilla välineillä vaikka harvemmin. Väliaikana varastoidaan, Urpo Hassinen tiivistää. -vm.o
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on syntymässä 1,5 miljardin biotalouskylä,
jossa pienyritykset saavat Metsä Fibren
biotuotetehtaan sivuvirroista omaan bisnekseensä raaka-aineita.
Herlevi myöntää, että ihan vaivatta uusi talousmalli ei pure. Siinä pitäisi tehdä
asioita ihan eri lailla mitä on tehty. Kuluttajakin pitäisi saada valitsemaan mallin
mukaisia tuotteita.
Herlevin mukaan yritysten ja tuotekehittäjien tulisi hahmottaa se, että tuotteiden rinnalle ja päälle voi rakentaa uutta
kassavirtaa tuovia palveluita.
– Käyttöoikeus korvaa omistamista. Kertamyynnin sijaan voi olla fiksumpaa liisata
tuote, ja saadaan ennustettavaa kassavirtaa muun muassa huoltotoiminnan kautta.
– Ja kun tuote otetaan takaisin, niin voi valmistaa uudelleen uudenveroisen tuotteen.
Sitä kautta siitä tuotteesta saa katetta useampaan kertaan.
Kari Herlevi uskoo, että kiertotaloudesta voisi olla apua myös kansantaloudelle.
Onhan siinä pitkälti kyse teollisuuden kilpailukyvyn parantamisesta.
– Suomi tarvitsee uusia avauksia, uskallusta. Sijoitetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja uskotaan, että markkinoilla on
tilaa kilpailukykyisille ratkaisuille.
– Ja silloin ei ehkä olla niin tiukasti siinä
palkkakeskustelussa kiinni, Herlevi arvioi.

Tuhkasta tuotteita
Viitasaarella pääpaikkaansa pitävä tuhkaa
jalostava FA Forest Oy on muovannut tuhkankäsittelyn ja metsänlannoituksen käytäntöjä jo lähes kaksi vuosikymmentä. Tällä hetkellä heidän kauttaan kulkee 10–15
prosenttia Suomen tuhkamäärästä.
– Tarkoitus on laajentaa kolmen vuoden
aikana vastaanottopuolta koko maahan, ja
nostaa vastaanotto 40-50 prosenttiin. Käsittelymäärä olisi noin 350 000-400 000
tonnia, toimitusjohtaja Heikki Tukiainen
kertoo.
Yritys laittaa tuotekehitykseen satoja
tuhansia euroja vuodessa. Viitasaarella on
myös 600 neliön tuotekehityslaboratorio.
Rakeistetulla tuhkalla aloittanut yritys on
kehittänyt myös tuhkasta CE-merkityn kevytkiviaineksen katujen, pihojen ja kevytliikenneväylien eristämiseen.
– Kerrospaksuudet pystytään melkein
puolittamaan, Tukiainen kehuu.
Hän sanookin, että he ovat muuttuneet

Jätteistä bisnestä. Kiteeläinen Biokymppi jalostaa jätteitä lämmöksi, lannoitteiksi ja
sähköksi. Suljetulta kaatopaikaltakin virtaa tunnissa noin 20 diesellitran tehon verran
biokaasua, toimitusjohtaja Mika Juvonen kertoo.
tuhkatalosta teollisuuden sivuvirtojen käsittelijäksi.
– Meillä on uskomus siitä, että tuhkasta
tulee yksi merkittävin komponentti, mutta
vain osakomponentti tulevissa tuotteissa.
– Uutta on tulossa seinän takana, mutta en
niistä voi vielä valitettavasti mitään kertoa.
Patenttihakemukset ovat menossa.
Kiertotalouden uranuurtajalla ei ollut
helppo alku. Tukiainen sanoo, että usko ei
loppunut mutta koetuksella se välillä oli.
Kaikki vastustivat ja tuhkaa olisi vain haluttu tutkia ja tutkia. Yhteistyökumppaneiden
kanssa saatiin lopulta myös uskottavuutta

Puolet petäjäistä. Mäntysellusta ja
sopivasta muovista syntyy kaskadiajattelunkin mukaisia tuotteita. Lukuisien
vuosien ja konepesujen jälkeen Kupilkan
voi sitten vaikka polttaa tuhkaksi.
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ja viranomaiset vakuutettua.
– Ehkä suurin muutos oli, kun myivät
Growhow:n Yaralle. Pahin vastustus loppui
siihen.
Ja nyt he ovat Tukiaisen mukaan Yaran
suurin alihankkija metsänlannoituksessa.

Kaskadikäyttö voisi
kurittaa puun polttoa
Euroopan Unionissa viritellään myös biomateriaalien kaskadikäyttöä. Eli sitä, että
materiaalin jalostuksella ja uudelleenkäytöllä pyritään saamaan aikaan mahdolli-

simman suuri hyöty ennen lopullista polttoa ja hävittämistä.
Puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen Tapiosta sanoo, että kyse ei ole ihan
samasta kuin kiertotalous. Kiertotalous on
laajempi kokonaisuus, jossa raaka-ainemassat kiertävät. Kaskadikäyttö rinnastuu
enemmän kierrätykseen.
– Siinä seurataan yhden raaka-aineen kaskadia, eli esimerkiksi miten puusta tehdään
tietynlaisia tuotteita ja lopulta poltetaan.
– Useimmiten tarkasteluissa vain ei ole
huomattu, että sitä tuhkaakin voi käyttää.
Koistisen mukaan EU:n puolelta on vakuutettu, että mitään sitovaa lainsäädäntöä ei
tulisi. Kaskadikäyttö löytyy kuitenkin jo
suosituksena joissakin maissa.
Suomessa on pelätty muun muassa
metsäenergian kohdalla, että kaskadista
tulisi pakko. Siitä olisi Koistisen mukaan
meille vain enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kaskadi ei toteudu Suomen sisällä, ja puusta tehdään tuotteita juuri vientiin.
- Esimerkiksi metsäenergian osalta olisi kyseenalaista, jos vaadittaisiin, että kaikki
puumateriaali pitäisi ensin jalostaa joksikin
korkeamman jalostusasteen tuotteeksi ennen kuin se voidaan polttaa.
– Siinähän ei ole mitään järkeä.
Euroopan metsäinstituutti on kehittänyt Joensuussa kaskadilaskentaa varten ToSIA-laskentamallin, jolla voidaan analysoida vaihtoehtoisia tuotantoketjuja. Koistisen mukaan kaskadikäyttölaskelmat ovat
kuitenkin karuja suoran energiakäytön kannalta. Puusta saatava energiamäärä säilyy
laskelmissa samana, otetaan se ulos käytön
alussa tai lopussa.
Välitön poltto ei tuota mitään lisäarvoa.
Laskelmissa täytyisi arvottaa erikseen sitä
hyötyä, että pystytään välittömästi saamaan korvaavuus esimerkiksi tuontiöljylle
tai kivihiilelle.

METSASAATIO.FI

Kiitos sinulle metsäammattilainen!
20 vuotta ja 30 miljoonaa euroa
metsäelinkeinon hyväksi.
METSÄELINKEINO – LUPA KUKOISTAA

LUONNON VARASSA 7 HELMIKUU 1/16

Villiruoka ei todellakaan ole mikään uusi
juttu, paitsi nimenä. Isovanhempamme
elivät pitkälti luontaistaloudessa, jossa
suuri osan syötävästä kerättiin tai
metsästettiin itse.

ELO-säätiö, eli Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö toi villiruoka-termin
Suomeen vuosikymmenen alussa. Johtaja
Seija Kurunmäen mukaan villiruoka ei ole
mikään yksiselitteinen, kansainvälisesti sovittu määritelmä. Suomessa sen halutaan
tarkoittavan suoraan villistä luonnosta kerättävää, metsästettävää tai kalastettavaa
ravintoa.
– Porokin kuuluu termin alle, vaikka se ei
olekaan täysin villieläin, Seija Kurunmäki
sanoo.
– Teimme laajan tutkimuksen siitä, miten
ihmiset kokevat viime vuosina paljon otsikoissa olleen villiruuan suhteessa luomuja lähiruokaan. Vastausten perusteella sitä
pidetään sellaisena ruokana, jota ei ole
paljonkaan jalostettu. Niinpä lähdimme siitä, mikä tuntuu suurimmasta osasta kuluttajista luontevalta.
Villiruoka ei ole mikään uusi juttu: vielä
meidän isovanhempamme elivät pitkälle
luontaistaloudessa, jossa suuri osan syötävästä kerättiin tai metsästettiin itse. Yhdeltä sukupolvelta se ehti osin unohtua. Villiruuan arvostus ei ole hävinnyt mihinkään.

Sata villiruuan osaajaa

Villiruokaa
satavuotiaasta
Suomesta
Maamme luonto tarjoaa runsaan kirjon erinomaisia raaka-aineita
maittavaan ruokaan: marjoja, yrttejä, sieniä, kalaa, riistaa ja poroa.
Ensimmäiset ELO-säätiön, Ravintolakoulu Perhon, Luontoportin ja
Haaga-Perhon kouluttamat villiruokakouluttajat saivat todistukset
viime marraskuussa. Tavoitteena on, että ruoka-alan ammattilaiset
osaavat tuoda villiruuan maittavasti esille vuonna 2017, kun juhlitaan sata vuotiasta Suomea.
Teksti Ja Kuvat Martti Linna
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– Meillä arvostetaan metsästäjiä ja itse kerättyjä marjoja. Se on asia, jonka koetaan
liittyvän itsensä kokoiseen elämään. Maailmalla puhutaan paljon ruuan ympäristöystävällisyydestä ja sen tuotannon mahdollisimman pienestä hiilijalanjäljestä. Ne
ovat vahvoja megatrendejä. Suomalainen
villiruoka on siihen erinomainen lisuke.
Villiruokaidean takana olevat toimijat
pyrkivät nostamaan suomalaisen villiruuan ruokamatkailun kärkiasiaksi. Riistasta,
marjoista ja muista raaka-aineista on mahdollista valmistaa erikoisuuksia, jotka voidaan myydä matkailijoille parempikatteisina imagotuotteina. Villiruuan kaupallistamismahdollisuuksia on paljon, ja sen eteen
tehdään paljon töitä.
Ravintolakoulu Perho ja ELO-säätiö loivat viime vuonna ammattilaisten villiruokakoulutusjärjestelmän. Koko vuodenkierron kestävässä ohjelmassa koulutetut ensimmäiset villiruokakouluttajat valmistuivat marraskuussa. He lähtivät vuorostaan
kouluttamaan kokeista ja keittiömestareista villiruokaosaajia. Tavoitteena on, että

Uudet villiruokakouluttajat
saivat todistuksensa

vuonna 2017 Suomessa olisi vähintään 100
villiruokaosaajaa. Jatkossa villiruoka yritetään saada osaksi kokkien ammattitutkintoa ja täydennyskoulutusta.

Ruoka on elämys
Mahdollisuudet kannattavan bisneksen
luomiseen ovat Seija Kurunmäen mukaan
valtavat, villiruoka kun yhdistää monia
Suomen vahvuuksia.
– Meidät tunnetaan hyvästä koulutusjärjestelmästä, sekä villistä ja vapaasta luonnosta. Meille itsellemme on selvää, että
voimme poimia ruokaa luonnosta. Monille
Suomessa vieraileville se tulee yllätyksenä.
Metsäläisyydestä kannattaa olla ylpeitä, se
on meidän iso vahvuus.
Johtaja Kurunmäki uskoo, että tälle
pohjalle pystytään rakentamaan paljon
vuoteen 2017 mennessä. Esimerkiksi Metsähallituksen luontopalveluilla on menossa iso hanke, jossa villiruoka on vahvasti
mukana. Varsinkin Lapissa on tehty paljon
työtä villiruuan eteen. Parhaat suomalaiset ruokamatkailuun erikoistuneet toimijat
ovat nekin asiassa mukana.
Kysymys on paitsi hyvältä maistuvasta
ruuasta ja ruokamatkailusta, myös ruokaan liittyvistä tarinoista.
– Tärkeä osa-alue on se, että kokki osaa
kertoa ruuan tarinan: mistä se tulee, miten
se kuuluu suomalaiseen perinteeseen ja
miksi juuri se on tuote, jonka asiakas saa,
korostaa ELO-säätiön Seija Kurunmäki.
– Myös villiruuan valmistaminen luonnossa kuuluu koulutukseen. Se on osallistujille
valtava elämys.

Seija Kurunmäki uskoo, että mahdollisuudet kannattavan villiruokabisneksen
luomiseen ovat valtavat. Villiruoka yhdistää monia Suomen vahvuuksia.

Tuttu Rentunruusu eli Maitohorsma
sopii ihmisravinnoksi parsan tapaan
valmistettuna tai säilöttynä. Verso on
parhaimmillaan keväällä, kun se ei ole
vielä ehtinyt kasvattaa lehtiään.
Myöhemmin horsmasta tulee kitkerä.
Rentunruusun löytää helposti avoimilta
paikoilta, kuten hakkuuaukeilta.
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Meton golfturnaus
kesäkuussa Tahkolla!
Meton golfturnaus metsäammattilaisille ja
agrologeille järjestetään 9.–10.6.2016 Nilsiässä, Tahkovuoren
Old ja New Coursella. Kokoontuminen
Wanhalla Klubilla, Klubitie 12, 73310 Tahkovuori. Merkkaa kalenteriisi.
Henkilökohtainen turnaus käydään
torstaina 9.6. ja joukkuekilpailu perjantaina 10.6.
Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja hinnoista 12. huhtikuuta ilmestyvässä Luonnon Varassa -lehdessä ja Luvan verkkosivuilla http://www.luva.fi/luvassa-tapahtuu/. Seuraa ilmoittelua!

Aktiiviharrastaja, metsäneuvos
Pentti Näreahon tyylinäyte.

IHAN PIHALLA!
Lusto tallensi
lasten ja nuorten
metsäsuhdetta
kaksivuotisessa
hankkeessa
Kahdeksan suomalaismuseon
yhteisessä Ihan pihalla! Lasten
ja nuorten luontosuhteen
tallennushankkeessa (2014–
2015) Suomen Metsämuseo
Lusto tutki ja tallensi lasten ja
nuorten metsäsuhdetta, josta
museon kokoelmissa ei ollut
aineistoja.
Lasten ja nuorten luontosuhde on ajankohtainen aihe, sillä yhteiskunnassa puhutaan paljon luonnosta vieraantumisesta ja
sen vaikutuksista. Samaan aikaan luonnon
myönteisistä terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on runsaasti tutkimustietoa. Lapsuuden metsäsuhteella luodaan pohjaa
koko elämän kestävälle, terveyttä ja hyvinvointia edistävälle metsäsuhteelle.
Talteen saatu aineisto avaa kiinnostavia näkymiä lasten ja nuorten metsäsuhteeseen. Luston kokoelmiin tallennettiin
mm. Luonto-Liiton valtakunnallinen 5.- ja
8.-luokkalaisille suuntaama Salaperäinen
metsä -kirjoituskilpailu vuodelta 2011.
Lusto keräsi myös savonlinnalaisilta lukio-

laisilta metsäaiheisia ainekirjoituksia. Lisäksi dokumentoitiin päiväkotien metsään
liittyvää toimintaa video- ja valokuvaamalla sekä havainnoimalla metsäretkiä ja
haastattelemalla sekä lapsia että lastentarhanopettajia. Kokoelmiin tallennettiin niin
ikään päiväkotilasten metsään liittyviä piirroksia, maalauksia ja lasten keksimiä metsäsatuja.
Luston tutkimissa päiväkodeissa metsä
oli osa arkipäivää ja sijaitsi päiväkotien välittömässä läheisyydessä. Päiväkodeissa on
havaittu, että nykylapset liikkuvat vähemmän eikä taito liikkua metsässä ole enää
itsestäänselvyys. Metsäretket ovatkin tärkeitä jo pelkästään liikunnan kannalta.
Epätasainen metsämaasto kehittää lasten
motorisia taitoja ja kasvattaa heidän kuntoaan. Kaatuneet puunrungot, maaston
muodot, puiden juuret, kivet ynnä muut
metsän ominaisuudet muodostavat lapsille luonnon omia ”jumpparatoja”.
Lastentarhanopettajat näkevät työssään jatkuvasti metsän monipuolisia hy-

Savonlinnalaisen Tuokkolan päiväkodin
lapsia metsäretkellä joulukuussa 2014.
Kuva Eero Könönen/Lusto - Suomen
Metsämuseo.
vinvointivaikutuksia. Päiväkodin lähelle jätetty pienikin lähimetsä mahdollistaa paljon. Metsäretket ja majanrakennusprojektit metsässä ovat sekä lasten että
työntekijöiden yhteishenkeä kasvattava
asia, ”meijän ryhmän juttu”. Lapset ovat
retkistä innoissaan ja lähtevät luontoon
mielellään. Lapsista tulee metsäympäristössä esiin uusia puolia: ujo ja hiljainen voi
vapautua puhumaan sekä osallistumaan,
vilkkaat puolestaan rauhoittuvat ja toisaalta riehakas toiminta ja metelöinti eivät aiheuta metsässä häiriötä toisin kuin esimerkiksi sisätiloissa. Metsässä lasten mielikuvitus lähtee lentoon. Metsä ei leikkipaikkana tyhjene, sillä sitä ei voi leikkiä loppuun.
Metsäretkien jälkeen sekä ruoka että päivälepo maittavat lapsille tavallista paremmin ja loppupäivä on rauhallisempi.
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Energia-alan uudistamistyö
kiinnostaa luonnonvara-alaa
E

nergiaviraston uusiutuvan energian ajankohtaispäivä järjestettiin tammikuussa. Yli kolmesataa osallistujaa oli paikalla saamassa ja jakamassa tietoa ja verkostoitumassa. Sellaisesta tilaisuudesta tulee varmuudella vetovoimainen.
Osallistujien joukosta löytyi tietenkin energiaalan yritysten edustajia ja yhteistyötahoja sekä virkamiehiä, asianajajia, konsultteja, edunvalvojia
jne. Täytyy sanoa, että Energiavirasto on vuosi vuodelta onnistunut rakentamaan keskitalven ajankohtaispäiväänsä oikeaan suuntaan. Tapahtuma
kiinnostaa laajasti energia-alaa ja koko Suomea.
Koska aiheena oli uusiutuva energia, myös
luonnonvara-alan edustajia löytyi joukosta tavallista enemmän. Päivän pääuutinen oli, että Suomen
vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian
38 prosentin tavoite on jo ylitetty ja arvion mukaan
toissa ja viime vuoden uusiutuvan energian osuus
Suomessa oli jo noin 40 prosenttia. Suomen tavoitteet ovat kuitenkin EU:n uusiutuvan energian direktiiviä haastavammat.
Toistaiseksi uusiutuva energia on mennyt
eteenpäin omalla painovoimallaan ja vallitsevalla,
vaikkakin ailahtelevalta tuntuvalla, energiapolitiikalla. Tulevaisuudesta ei ole varmuutta. Pieni kysymysmerkki marginaaliin
tuli jo viime vuonna, kun
uusiutuvan energian
tuotanto hieman väheni
edellisvuoteen verrattuna.
Elinkeinoministeri
Olli Rehn on kuitenkin
käynnistänyt tulevaisuuden uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamisprosessin; marraskuussa perustettiin

työryhmä pohtimaan uusiutuvan energian tulevaisuuden kannustinjärjestelmiä. Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi totesi energiapäivillä, että tukijärjestelmiä kehitetään siten, että niistä tulee yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. Mitä tämä
käytännössä tarkoittaa jää nähtäväksi. On kuitenkin selvää, että talven ja kevään aikana tätä uudistamistyön etenemistä kannattaa katsoa tarkemmin. Seuraava vaihe on jo sitten lainsäädäntötyö ja
toimeenpano.
Energia on jo pidemmän aikaa ollut kasvava tekijä luonnonvara-alalla. Tuntuu siltä, että meidän
on kaikkien jatkossa syvällisemmin osallistuttava
energia-alan kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen. Luonnonvara-alalla on suuria tulevaisuuden
intressejä energian suhteen ja suhtautuminen yhteistyöhön näyttää alalla olevan avointa ja myönteistä. Tässäkään ei kannata nukkua ruususen unta
tai edes olla hidasliikkeinen. Uusiutuvuus on valttia
energia-alalla.
Kts. lisää www.energiavirasto.fi/
ajankohtaiskeskustelut
Håkan Nystrand
puheenjohtaja
LUVA - Luonnonvarat
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Petoaidasta apua lammastilalla

SUSI ON FIKSU PETOELÄIN
Susia poistetaan sekä kannanhoidollisilla luvilla että poliisi- ja poikkeusluvilla. Liikennekuolemat pois lukien poronhoitoalueen
ulkopuolella kannasta poistunee luvallisesti liki 60 sutta.

Suurpedoista karhu on hieman nallekarhumainen, mutta susi
nostattaa laineita puolesta ja vastaan. Sudenkin kohdalla on parasta pysytellä faktoissa, ja esimerkiksi kotieläinten suojaksi on saatavilla tehokas suurpetoaita. Tarkempi susien määrä selviää kannanhoidollisen metsästyksen jälkeen helmikuussa. Tulevaisuudessa
Venäjän Karjalasta saattaa tulla meille enemmän susia mitä nyt.

merkin: jos kaksi ihmistä näkee suden samanlaisessa tilanteessa, niin toinen voi pelästyä valtavasti, toinen saattaa ilahtua suden näkemisestä.
Osa Härkälän työtä on kertoa sudesta
ja suurpedoista faktojen pohjalta noin
20–30 tilaisuudessa vuosittain. Tunteet

Teksti Vesa Martikainen

–S

usi on petoeläin ja saalistaa. Mutta minun näkökulmasta susi on
suurikokoinen koiraeläin, joka on petoeläin, ja joka on myös oppivainen ja fiksu
eläin, sanoo Luonnonvarakeskuksen susitutkimuksessa tutkimusmestarina Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toimiva
Antti Härkälä.
Peruskoulutukseltaan metsätalousteknikko Härkälä on ollut susitutkimuksessa
mukana vuodesta 2013. Hän on toiminut
myös Säkylän-Köyliön riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana ja petoyhdyshenkilönä.
Härkälä sanoo, että sen perusteella mitä hän on susia seurannut ja kohdannut
muutaman kerran, niin hän ei itse koe sutta uhkana. Mutta sopivan varovainen on
syytä olla.
– Mutta ei villieläimen puolesta voi luvata
tai taata mitään. Pelko on henkilökohtainen tuntemus. Vaikea on ulkopuolisen sanoa, että ei, älä pelkää.
Härkälä antaa kokemusperäisen esi-

Antti Härkälä keräämässä ulostenäytettä DNA-tutkimuksiin. Kuva Ari Kirjanen
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puolesta ja vastaan ohjaavat usein keskustelua, mutta Härkälän mukaan kasvotusten
on aina helpompi puida asioita kuin mielipidepalstojen tai sosiaalisen median välityksellä.
– Yhteisymmärryksen saaminen on helpompaa. Susista saa olla mitä mieltä tahansa, kunhan se perustuu olemassa olevaan tietoon, susisaarnaajaksikin positiivisessa mielessä tituleerattu Härkälä painottaa. Ja naurahtaa, että onko häntä
semmoiseksikin sanottu.

Pennut joskus hieman hukassa
Susista on kerätty Länsi- ja Lounais-Suomessa dna-näytteitä jo vuodesta 2013, ja
Antti Härkälä on ollut nyt mukana syksyllä
alkaneessa ja jo päättyneessä kahdeksalla
paikkakunnalla olleessa keräystutkimuksessa. Itäisin ulostekeräys oli Tohmajärvellä. Tutkimus jatkuu tulevana syksynä.
Jos näytemäärä on alueella riittävä,
niin dna:n avulla susiyksilöt pystytään yksilöimään. Saadaan selville, että vähintään
tämän verran susiyksilöitä on tänä keräysaikana tällä alueella ollut.
– Lounais-Suomessa on eri laumat pystytty erottelemaan. Ei reviirirajoja pysty
piirtämään, sillä sen ulosteen vääntäminen
on suden elämässä aika ohikiitävä hetki,
Härkälä toteaa. – Klassiseen kysymykseen
yksi vai kaksi laumaa pystytään vastaamaan.
Seurantapantojen avulla susien liikkeistä ja pentujen vaelluksista on saatu faktatietoa, ja jatkossa myös dna tarkentaa ja
antaa uutta tietoa. Vielä nyt ei osata sanoa,
ovatko esimerkiksi Härkälän toimialueen
sudet saaneet uutta verta Itä-Suomesta.
Pantasusia alueelle ei joka tapauksessa ole

vaeltanut tai asettunut.
Susien liikkumisen ja määrän arviointi
reviirillä on Härkälän mukaan kärsivällistä
havaintojen keräämistä. Tilanne hahmottuu talven mittaan, kerta-autoilulla metsäteillä kokonaisuus ei aukene.
– Jos on esimerkiksi 1-8 sutta reviirillä, niin
voidaan tehdä susihavaintoja yhden ja
kahdeksan välillä.
– Sudet liikkuvat omalla reviirillä vaihtelevassa kokoonpanossa. Ei aina kuljeta kylki
kyljessä.
Nuorten susien vaellukset pois perhelaumasta ovat vielä ennustamattomampia,
ja kaikki ilmansuunnat ovat valittavissa jolkotella. Matkaa voi kertyä oman reviirin ja
puolison etsinnässä 50–500 kilometriä.
Pantatutkimusten mukaan yleisin irtautumisaika on huhtikuu, ja pentu on
tuolloin vajaan vuoden ikäinen.
– Vaihtelua on. Ensimmäiset voivat lähteä
aikaisemmin kevättalvella, jotkut voi jäädä
notkumaan vielä osittain toista vuotta. Puhutaan näistä niin sanotuista lapsenvahdeista, Härkälä kertoo.
Liikkuessaan muualle nuoret sudet
ovat tuntemattomilla alueilla. Ja ehkä yksin ensimmäistä kertaa.
– On aika yleistä, että kevätkesästä tulee erikoisia havaintoja. Susi on vähän missä sattuu, yhtäkkiä saattaa pölähtää uusille
alueille, Antti Härkälä muistuttaa.

Yhä tutumpi jälkijotos eteläisessäkin Suomessa, jossa valkohäntäpeura lienee suden
pääravintoa talvisaikaan. Kuva Antti Härkälä
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Venäjältä lisää tuontisusia?
Suden kannanhoidollinen metsästys on
sallittu sudenhoitosuunnitelman mukaisena kokeiluna toisena talvena ajalla 23.1.
–21.2. Suomen riistakeskus myönsi 46
poikkeuslupaa, jotka kohdistuvat olemassa
oleviin susilaumoihin. Jonkun mielestä
älyttömän vähän, toisesta liian paljon.
Riippuu näkökulmasta. Tavoitteina on
muun muassa lieventää sosiaalista konfliktia susialueilla, lisätä susien luontaista arkuutta ja saada kuriin omaehtoista kannansäätelyä. Mutta ihan helppoa fiksun
suden metsästys ei ole. Metsästys tulisi
suunnata nuoriin susiyksilöihin, sillä alfa-

suden poisto voi sotkea koko lauman dynamiikan.
Luonnonvarakeskus antaa metsästyksen jälkeen sen hetkisen arvion susien
määrästä Suomessa. Joulukuun väliarvion
mukaan laumoja oli 34–38. Susitutkija, tutkimusprofessori Ilpo Kojola arvioi varovasti susien määräksi ennen metsästystä vähintään noin 200 yksilöä. Laumojen ja susien määrä oli vahvassa kasvussa etenkin
2013–2014, ja vaikutelma viime vuodestakin on, että kanta on edelleen voimistunut.
Kasvua on ollut etenkin Pohjois-Karjalassa.
Eteläisin lauma on Raaseporissa.
Kojolan mukaan Suomeen on tullut Venäjän Karjalasta aika vähän tuontisusia.

Jari Sirola on tyytyväinen
seitsemänlankaisen suurpetoaitaan. Pitää
huollettuna loitolla kaikki koiraeläimet
ja karhunkin. Kaiken varalta elokuun
puolivälin jälkeen lampaat otetaan
kuitenkin yöksi sisälle.
Kuva Vesa Martikainen

Geneettiset analyysit näyttävät, että kyse
on ollut pitkälti vaihdosta; meiltä on mennyt susia sinne suunnilleen sama määrä
mitä tullut.
Venäjän Karjalassa on arviolta 500 sutta, joista yleensä kaadetaan noin 150. Ko-
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jola arvelee, että nyt tilanne voi muuttua.
Hän on kuullut kollegoilta rajan takaa, että
ilmeisesti taloudellisen ahdingon seurauksena siellä on ollut pakko luopua tapporahasta.
– Voi johtaa siihen, että susikanta alkaa
siellä voimistua, ja ehkä tarkoittaa sitä, että tulomuuttoa sieltä Suomeen on enemmän mitä on viime vuosina ollut.

Seitsemän lankaa ja
suurtehopaimen
Kotieläimistä lammas on sudelle pienen
kokonsa takia helppo saalis. Suomessa on
kuitenkin saatu hyviä kokemuksia lammastiloillakin suurpetoaidasta, johon syötetään virtaa suurtehopaimenella. Riistakeskus kustantaa hakemuksesta aitaan tarvikkeet ja suunnittelun. Aidan rakentaminen,
kunnossa- ja ylläpito jäävät lampurin vastuulle.
Outi ja Jari Sirolan tilalla Tohmajärvellä
oli viime kesänäkin parhaimmillaan petoaidan takana laitumella noin 500 Oxford
Down uuhta, pässiä ja karitsaa. Sudet eivät
napanneet yhtäkään, vaikka tila on keskellä yhtä maan susitiheintä aluetta.
– Meillä ei ole ollut yhtään petovahinkoa.
Tässäkin ympärillä pyöri yhtenä syksynä
kaksi pantasutta, ja tila oli niiden alueen
keskipisteessä.
- Lähialueelta löytyvät kaikki suurpedot,
karhujenkin makuudet ovat olleet 20–30
metrin päässä aidasta, Jari Sirola kertoo.
Sirolat pystyttivät ensimmäiset petoaidat 2005. Nyt 1,4 metriä korkeaa ja viidellä vaijerilla ja kahdella paimenlangalla varustettua suurpetoaitaa on kaikkiaan seitsemän kilometriä. Seitsemänlankainen aita on osoittautunut parhaaksi ratkaisuksi.
Viisilankaisesta aidasta susi meni vuonna
2014 Tohmajärvelläkin joillain tiloilla kolmesti läpi.
Alin vaijeri on 20 senttiä maan pinnasta, joten huoltotyötä riittää kesäisin
– Raivaussahalla niittoterällä ajetaan 4–5
kertaa kesässä puhtaaksi. Siinä saa kuntoilla, Jari Sirola naurahtaa.
Sirolan mukaan toinen tärkeä asia on
aidan maadoitus kunnolla. Silloin aitakin
toimii, kuten on tarkoitettu. Sirolat syöttävät aitaan virtaa kahdella suurtehopaimenelle, toisessa on maadoituksen 25 metriä
maadoituskuparia, toisessa kolme metristä maadoitussauvaa upotettuna märkään
kohtaan ojanpohjalla.

KOTIMAINEN
JALOSTETTU SIEMEN ON
HYVÄN METSÄN
PERUSTA!

VALIOSIEMENTÄ
MYÖS METSÄKYLVÖÖN
– KASVUA, LAATUA JA
MONIMUOTOISUUTTA!

Puh. 0205 64 6120
PL 6 (Kalevankatu 8) • 40101 Jyväskylä

www.siemenforelia.fi

Tukkimiehentäi Tuksu väistelee
öljyn- ja kivihiilentahmaisia
örkkejä. Samalla se yrittää
kerätä mahdollisimman paljon
marjoja, noita uusiutuvia luonnonvaroja. Puu kaatuu ja kerätään talteen metsäkonesimulaattorissa. Paljon muutakin
hauskaa tapahtuu Metsäpeliluolassa, joka kiertää tänä ja
ensi vuonna Suomea osana
Tiedekeskus Pilkkeen 3600-hanketta.

Teksti ja kuva Martti Linna

–M

Örkeille kyytiä
Metsäpeliluolassa.
Kuva:
Tiedekeskus Pilke

Tule Metsäpeliluolaan!
Kiertue alkaa helmikuussa

Peli innostaa
nuorta
biotalousalalle

etsäpeliluolan idean on kehittänyt Rovaniemellä toimiva
Metsähallituksen Tiedekeskus Pilke, kertoo hankkeen projektipäällikkö Laura Kuusisto. Hän tottelee myös titteliä Innoittaja.
- Ajatuksena oli kehittää jalkautuva tiedekeskus ja koota eri tahoilla tehtyjä metsäpelejä saman katon alle. Helposti rakennettavassa, muunneltavassa ja siirrettävässä peliluolassa lapset ympäri Suomen voivat tutustua metsiemme kestävään
käyttöön.
Hupaisista Tuksuista ja örkeistä huolimatta peliluolalla on vakavakin tavoite:
metsäalalle tarvitaan lähivuosina paljon
osaajia täyttämään vuoden 2025 biotalousstrategian 100 000 uuden työntekijän
tavoite. Pienenevistä ikäluokista halutaan
kilpailla lapsia ja nuoria kiinnostavalla tavalla.
– Osa peliluolan peleistä on toteutettu
yhteistyössä muiden metsäalan toimijoiden kanssa, Laura Kuusisto kertoo idean
toteutuksesta.
- Toivomme yhteistyötä myös paikallisten metsäoppilaitosten, ja muiden biotalousalan toimijoiden kanssa.

Kiertue alkaa Siidasta
Peliluola on – tietenkin – rakennettu puusta kammiksi eli puuvuoratuksi ympyränmuotoiseksi tilaksi. Se on tähän mennessä
ollut mukana muun muassa Helsingin metsämessuilla, Heurekan biotalouden yössä
sekä Rovaniemen Sahanperän Savotta -tapahtumassa.
Maakuntien valloittamisen Metsäpeliluola aloittaa hiihtolomakaudella Pohjois-
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Lapin Inarista. Siellä se on kolme viikkoa
(23. helmikuuta – 13. maaliskuuta) osana
saamelaismuseo- ja luontokeskus Siidan
näyttelyä. Viikolla yhdeksän paikallisilla
kouluilla on mahdollisuus tutustua kammin tarjontaan. Kevään ja syksyn 2016 aikana peliluola vierailee kymmenessä maakunnassa, loput jäävät seuraavalle vuodelle.
– Markkinointia ei ole vielä virallisesti
aloitettu kaikissa maakunnissa, mutta olen
saanut jo yhteydenottoja kiinnostuneilta
kouluilta. Opettajat ovat olleet todella innostuneita! Kohdepaikkakuntia en vielä
paljasta, mutta ilmoittelemme niistä mahdollisimman pian. Meitä voi seurata sekä
Facebookissa että Twitterissä.

entojen aiheiksi!
Paitsi metsäpelejä, Pilke 3600-hanke
tarjoaa myös koululais- ja opiskelijaryhmille tarkoitettuja työpajoja. Niissä perehdytään syvällisesti biotalouden mahdollisuuksiin globaalien megatrendien ja ongelmien kautta. Hankkeen pääkohderyhmä
ovat pian ammatinvalintaa tekevät yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Myös
alakoululaisille on suunniteltu oma työpajansa.

Metsäalalle tarvitaan lähivuosina paljon
osaajia. Pienenevistä ikäluokista halutaan
kilpailla lapsia ja nuoria kiinnostavalla
tavalla. Kuva: Tiedekeskus Pilke

Seuraa kiertuetta sosiaalisessa mediassa: facebook.com/pilke360 ja twitter.com/
pilke360. Hankkeen yhteyshenkilö: projektipäällikkö Laura Kuusisto, p. 040 180
2739, laura.kuusisto@metsa.fi

Luentoja ja työpajoja

6

Laura Kuusisto kertoo, että Pilke
3600-hankkeen rinnalla kulkee PilkeCafe3600-hanke. Sen kautta tarjotaan kaikille
metsästä ja biotaloudesta kiinnostuneille
ajankohtaista tietoa metsäalasta. Asiantuntijoina toimivat asiansa hallitsevat metsäalan ammattilaiset.
– Pilke Cafe -luentotilaisuus järjestetään jokaisella paikkakunnalla jolla vierailemme, projektipäällikkö lupaa. - Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Otamme mielellämme vastaan ideoita lu-

Jämsä 1.9.-3.9.

Järjestyksessä 16.

ko.fi

met

.finn
www

FinnMETKO on Suomen suurin ja tärkein
raskaskonealan ammatti- ja myyntinäyttely.
Koneiden työnäytökset ja koeajot ovat
näyttelyn keskeinen piirre. Metsäkoneiden
työnäytökset ja puuenergialaitteiden haketus- ja
murskausnäytökset ovat näyttelyn keskeistä antia.
Vuoden 2014 näyttelyssä oli kävijöitä yli 36 000
ja 430 näytteilleasettajaa.
Näyttelyn pääjulkaisu on Koneyrittäjä-lehti nr.6
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NÄYTTELY AVOINNA
klo 9-17.00
INFOA
mirva.revontuli@
koneyrittajat.fi
RYHMÄLIPPUTILAUKSET
tania.airosmaa@
koneyrittajat.fi

Monimuotoisen
männyn
tuhatvuotinen
tarina

Dendrologian Seura on valinnut
kaikille tutun männyn (Pinus)
vuoden 2016 puusuvuksi.
Monimuotoinen puu taipuu
moneksi ja on aina houkutellut
myös suuria suomalaisia
taiteilijoita ja
tarinankertojia.
Teksti ja kuvat Heikki Kiuru

M

ännyn suku on monimuotoisin ja
runsaslajisin havupuusuku. Suvussa
on noin 110 eri lajia. Pohjoisessa havumetsävyöhykkeessä lajimäärä on vähäinen,
mutta etelää kohti lajiluku lisääntyy saavuttaen suurimman runsautensa lauhkean
ja subtrooppisen vyöhykkeen raja-alueilla,
kuten Välimerenmaissa, Kiinassa ja Meksikossa. Mäntyjen suurta kasvimaantieteellistä ja taloudellista merkitystä lisää se, että männyt kasvavat usein laajoina metsinä,
ja ovat sekä sahapuuna että kuitupuuna
arvokkaita.
Monimuotoisuudestaan huolimatta
männyn sukua ei ole jaettu eri sukuihin.
Suomessa menestyvien lajien nimistökin
on säilynyt jokseenkin ennallaan, vaikka
puiden tieteelliset nimet ja luokittelu ovat
jatkuvan muutoksen kohteena. Ehkä tässä
auttaa se, että ainakaan Suomessa ei tiettävästi ole kuvattu mäntyristeymiä.

Jykevärunkoinen petäjä pellolla, merkittävä
osa kulttuurimaisemaa Vantaalla.

Makedonianmännyn käpyjä.

Kotimainen mänty
on joka paikan puulaji
Suomen nykyiselle alueelle mänty (Pinus
sylvestris) saapui jääkauden jälkeen ensimmäisten puulajien joukossa noin 12 000
vuotta sitten. Vesien pohjan ja soiden siitepölykerrostumista havaitaan, että mänty
on esiintynyt runsaana myös lämpimällä
ajan jaksolla n. 2500 – 7000 vuotta sitten,
jolloin ilmasto oli n. kaksi astetta nykyistä
lämpimämpi.
Mänty on ainoa puulajimme, joka menestyy kaikilla kasvupaikoilla ja kaikilla
maalajeilla rehevimmistä lehdoista karuimmille kallioille ja soille. Kilpailu muun
kasvillisuuden kanssa rajoittaa kuitenkin
männyn esiintymisen karummille maille,
joilla muut puulajit eivät pysty kilpailemaan männyn kanssa. Hakkuut, myrskytuhot ja kulot auttavat mäntyä säilyttämään
kasvupaikkansa myös viljavimmilla mailla.
Männyn esiintyminen valtapuuna rehevässä lehdossa voi kertoa aikaisemmasta laiduntamisesta.
Mänty on yleisistä puistamme pitkäikäisin. Santahaminan sotilasalueella
kasvavat 350 – vuotiaat männyt ovat to-
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dennäköisesti Helsingin vanhimpia puita.
Kirjallisuudessa esiintyy tieto Tammelassa
kauan sitten kasvaneesta männystä, josta
on laskettu 520 vuosirengasta. Lapissa kasvava yli 800 – vuotias mänty lienee Suomen vanhin puu, jonka ikä varmuudella
tiedetään. Ikivanhoja mäntyjä tapaa EteläSuomessa lähinnä kalliolla, joissa ne ovat
vielä keloinakin arvokkaita sekä maisemassa että monien harvinaistenkin kovakuoriaisten elinympäristöinä. Metsässä kasvavat hahmokkaat lakkapääpetäjät, jotka on
säästetty jo useissa hakkuissa, ovat arvokkaita myös petolintujen, kuten kalasääsken
pesäpuina.
Moniin vanhoihin mäntyihin liittyy tarinoita. Esimerkiksi Kesälahdella kasvaa
maatilan pihapiirissä Lönnrotin petäjä,
jonka juurella Elias Lönnrot kuunteli runonlaulajalta suuren osan Kalevalasta. Kultakauden taidemaalarit, kuten Gallen-Kallela ja Pekka Halonen kuvasivat mäntyjä
monissa tauluissaan. Eliel Saarinen piirsi
tyylitellyn männyn useisiin Suomen seteleihin. Tästä johtuvat tarinat eri puolilla
Suomea kasvavista rahamännyistä.

Mänty kestää tuhoja
Kotimaiset männyn tuholaiset ovat enemmän luonnon monimuotoisuutta kuin vaaraksi männylle. Kaarnakuoriaiset eivät pysty vahingoittamaan runsaspihkaista tervettä mäntyä. Kun ytimennävertäjä syö männyn latvakasvaimia ontoksi, aiheutuu
puulle kasvutappioita mutta ei terveydellisiä ongelmia.
Kesähakkuut sen sijaan edistävät männynjuurikäävän leviämistä myös terveisiin
metsiköihin. Sieni tappaa männyn juuristoa, jolloin puun tyvi tervastuu ja puu vähitellen kuolee. Mahdolliset tuhot näkyvät
vasta kymmenien vuosien kuluessa. Tyvitervakseen verrattuna tervasroso on harmiton, ja vanhassa männyssä koristeellinen vaiva. Gallen-Kallelan palokärki-taulussa esiintyy erämaan symbolina myös
tervasrosoinen mänty.
Männynkääpä lahottaa vasta vanhoja,
jo taloudellisen kiertoajan ylittäneitä puita. Käävän lahottama, muuten hyväkuntoinen mänty on hyvä säästöpuu jo ikänsä
vuoksi, ja koska palokärki hakkaa mielellään pesäkolonsa pehmenneeseen puuhun.
Kotimaiset tuholaiset ovat kuitenkin
hallittavissa, koska mänty on sopeutunut
niihin tuhansien vuosien tai vielä pitemmän ajan kuluessa. Tuhot kohdistuvat
yleensä yksittäisiin puihin tai puuryhmiin.
Vieraslajit ovat nykyisen maailmanlaajuisen kaupan seurauksena jatkuva uhka kotimaiselle lajistollemme. Mäntyankeroista,
esiintyy mm. Pohjois-Amerikassa, Venäjäl-

lä Tyynen valtameren rannalla ja Portugalissa. Pieni, ihmisen silmälle näkymätön
mato kuivattaa mäntymetsän pystyyn, koska kotimaisella männyllä ei ole ankeroista
vastaan mitään torjuntakeinoa. Ankeroinen leviää puutavaran mukana.
Mänty on kuitenkin puulajeistamme
kestävimpiä erilaisia tuhoja vastaan. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen mänty sopeutuu todennäköisesti paremmin kuin
kuusi.

Suomen ulkomaiset mäntylajit
1860 – luvun nälkävuosien jälkeen valtiovalta ryhtyi toimenpiteisiin sembramännyn (Pinus cembra) levittämiseksi myös
Suomeen. Siperiassa paikallinen väestö oli
jo kauan pitänyt sembran kookkaita, pähkinämäisiä siemeniä suurena herkkuna.
Sembramäntyjä istutettiin varsinkin rautatieasemille ja pappiloiden pihoille, jotta laji tulisi tunnetuksi. Koska laji on varsin pitkäikäinen, muistuttavat vanhat sembramännyt vieläkin tästä aikakaudesta.
Etelä-Suomessa täysikasvuisille sembramännyille ovat tyypillisiä kuivuneet alaoksat ja pieni elävä latvus. Neulasten kuivuminen johtuu sienitaudista, koska Siperian ilmastoon tottunut sembramänty ei
ole kotonaan rannikolla. Pohjois-Suomessa
sembrat säilyvät vanhanakin kauniina.
Makedonianmänty (Pinus peuce) muistuttaa sembramäntyä, mutta säilyy vanhanakin tuuheana. Vaikka laji on kotoisin
Balkanin vuoristosta, aivan erilaisesta valoilmastosta, se menestyy hyvin Suomessa. Tähän on syynä, että jääkausi hävitti

kaiken kasvillisuuden nykyisen Suomen
alueelta, mutta osa lajeista pääsi vetäytymään etelämmäs. Kaikki lajit eivät kuitenkaan ole palanneet aikaisemmille kasvualueilleen. Puiden perimässä on kuitenkin
säilynyt sopeutuminen myös pohjoisiin
olosuhteisiin. Makedonianmänty sietää
suvun muita lajeja paremmin varjoa, mikä
laajentaa käyttöaluetta viherpuuna. Sembramänty ja makedonianmänty ovat kokemusten perusteella ainoat ulkomaiset
männyt, joiden voi jokseenkin varmasti
odottaa kasvavan kauniiksi, kookkaiksi
puiksi Suomessa. Molemmat lajit houkuttelevat syksyisin pähkinähakkeja, jotka kätkevät niiden siemeniä talven varalle.
Pohjoisamerikkalaista kontortamäntyä
(Pinus contorta) istutettiin vielä 1980 – luvulla metsäpuuksi, mutta se ei pystynyt,
suomalaisen luonnon onneksi, kilpailemaan kotimaisen männyn kanssa teollisuuden raaka-aineena. Metsäntutkimuslaitoksen 1920 – 1930 – luvuilla istutetuista ulkomaisten mäntyjen metsiköistä ovat
menestyneet vain sembra, makedonianmänty ja kontortamänty. Näistä parhaiten
makedonianmänty.
Pensasmaisista männyistä tavallisin on
vuorimänty (Pinus mugo). Pensassembra
(Pinus pumila) on kestävyydestään huolimatta harvinainen.
Viime vuosikymmeninä on kokeiltu
useita puumaisia mäntylajeja, joita aikaisemmin pidettiin liian arkoina. Esimerkiksi
pohjoisamerikkalainen keltamänty (P.
ponderosa) on menestynyt Etelä- ja Pohjois-Suomessa.

Pensassembra kukkii.
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Tammikuussa ensi-iltansa saanut Järven Tarina -elokuva esittelee
kansallisaarrettamme, vesistöjä, ainutlaatuisella tavalla. Toinen,
vihreä aarteemme, sai oman elokuvansa, Metsän Tarinan, vuonna
2012. Järven Tarina sopii kaikille, mutta luonnonystävälle ja luonnonvara-alan ammattilaiselle se on enemmän kuin elämys.
Elokuva herättää pohtimaan veden merkitystä ja mahdollisuuksia.
Teksti Birgitta Partanen

JÄRVEN TARINA – YLISTYS
SUOMEN PUHTAALLE
LUONNOLLE
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Järven Tarina elokuvaa kuvattiin
haastavissa olosuhteissa ympäri
vuoden. Kuva Jari Leivo

Faktoja Suomen vesistä
Suomen pinta-ala, km2, 1.1.2015
Koko pinta-ala 390 906
Maata 303 892
Makeaa vettä 34 548
Merivettä
52 465
Suurimmat järvet, km2
Saimaa
1 393
Päijänne
1 082
Inarijärvi
1 082
Oulujärvi
912
Pielinen
895
Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on
noin 168 000, joista noin 57 000 on
pinta-alaltaan yli hehtaarin.
http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/
suoluk_alue.html

J

Majava on ekosysteemin
oma insinööri.
Kuva teemu liakka

ärven Tarina on luontoelokuva. Se kuvaa
vesistöjämme ja veden kiertokulkua laadukkaan kuvamateriaalin ja vanhojen suomalaisten tarujen ja uskomusten kerronnan kautta. Elokuvaan on koottu maamme
paras osaaminen. Tarinan ja tekstit on kirjoittanut Antti Tuuri, ohjaajina toimivat
Marko Röhr ja Kim Saarniluoto, kertojana
on Samuli Edelmann ja pääkuvaajana Teemu Liakka, apunaan iso joukko maan eturivin luontokuvaajia.
Elokuva on sisarteos vuonna 2012 valmistuneelle Metsän Tarinalle, josta tuli
suosituin Suomessa elokuvateattereissa
esitetty luontoelokuva. Sen oikeudet on
myyty jo yli 30 maahan, mikä edesauttanee myös Järven Tarinan matkaa kansainväliseen levitykseen. Molemmat elokuvat
ovat parasta mahdollista mainosta Suomelle ja sen puhtaalle luonnolle maailmalla.
– Toiveet ovat korkealla. Kansainvälisen
näkyvyyden saamiseksi vaaditaan kuitenkin kovaa työtä. Näkyvyyttä tulee elokuvafestivaalien kautta. Tällä hetkellä Kiinaan
on sovittu yksi festivaaliensi-ilta, mutta tämän kevään aikana kansainvälisen jakelun
eteen panostetaan enemmän, kuvailivat
tuottaja-ohjaaja Marko Röhr sekä pääkuvaaja Teemu Liakka Kangasniemellä.
Kangasniemi sai joulukuussa kunnian
elokuvan ensimmäiselle yleisöennakkonäytökselle, sillä Puula oli yksi elokuvan
keskeisiä kuvauspaikkoja ja Puulan rantojen kesäasukkaan Röhrin sydäntä lähellä.
Röhr ja Liakka olivat paikalla kertomassa
elokuvasta ja yleisön haastateltavina.
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– Ajatus Suomen järvien kuvaamisesta
on itänyt jo pitkään. Kuvasimme Hylyt-sarjaan materiaalia Järvi-Suomen hylyistä
vuonna 1995, ja jo tuolloin olin kirjoittanut
ylös, että järvistä pitäisi tehdä elokuva,
kertoi Röhr.
Järven Tarinaa kuvattiin vuosina 2013
– 2015 kaikkina vuoden aikoina. Kuvamateriaalia kertyi huikeat 700 tuntia ja sukelluspäiviä 100–150. Kuvauksia tehtiin veden pinnalla ja pinnan alla, ja maisemakuvausta korkealta kuumailmapallolla.
– Kuvaukset on tehty luonnon ehdoilla,
ilman lavastuksia ja pääosin luonnon valossa. Valaistusta käytettiin vain tukena.
Valtaosa kuvauksista toteutettiin noin 20
kohteessa, joista yhtenä mm. Suomen suurin lähde.
Elokuva tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kurkistamaan vedenalaisiin paikkoihin, joista tavallinen maakrapu
ei ole osannut unelmoidakaan. Myös kokeneille sukeltajille, joita ennakkonäytöksessä oli mukana, se antoi uusia kokemuksia.
- Käsittämättömän upeaa kuvaa! Täytyy
hattua nostaa! antoi välitöntä palautetta
Mikkelin Urheilusukeltajien veteraani Raimo Laitinen, joka on itsekin paljon vedenalaista maailmaa nähnyt.
Luontoihminen poimii dokumentista
kiinnostavia yksityiskohtia. Esimerkiksi
saukon reviiriin saattaa kuulua 50 kilometriä vesireittejä, ja rupikonnat voivat elää yli

Ajatus Suomen järvien kuvaamisesta oli
itänyt mielessä jo pitkään, kertoivat
tuottaja-ohjaaja Marko Röhr (vas.) sekä
pääkuvaaja Teemu Liakka.
Kuva Birgitta Partanen

50-vuotiaiksi. Majava, jota on kutsuttu
ekosysteemin insinööriksi, voi vaaran uhatessa istua pohjassa jopa 15 minuuttia. Kuvaukset tuottivat myös uutta, arvokasta
tietoa vedenalaisesta luonnostamme. Mitä tekijöille jäi päällimmäisenä mieleen?
– Kohokohtia olivat äärimmäisen harvoin kuvattavissa olevien luonnon tapahtumien taltiointi. Esimerkiksi rupikonnien
paini kestää vain kaksi päivää vuodessa.
Taimenten kuturituaalia ei ollut aiemmin
edes nähty eikä sitä tunnettu. Aikaisemmin oli tutkijoiden neljän vuoden seurannan tuloksena vain puolitoista sekuntia kuvaa pyrstönheilahduksesta. Mutta yhtä
lailla mieleen painuivat myös tunteja kestäneet sukellukset, välillä hypotermian rajamailla oikeaa hetkeä odotellessa.

Elokuvaa kuvattiin kaksi vuotta ja
sukelluspäiviä kertyi 100–150. Myös
kokeneille sukeltajille, elokuva antoi uusia
kokemuksia. Kuva Teemu Liakka
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VESI ON SUOMEN SINISTÄ KULTAA
Maailmalla pula makeasta
vedestä pahenee jatkuvasti.
”Sininen kultamme” ja sen
hyödyntäminen kestävästi voisi
olla metsän ohella biotaloutemme kasvun kärkenä. Jo pelkällä
pullotetulla juomavedellä on
kasvavat markkinat, mutta
Suomen kannattaa hyödyntää
puhtaiden vesivarantojen
mahdollisuudet ja markkinaarvo jatkojalostuksessa eri
sektoreilla.

Suomessa on lähes 188 000 järveä,
joista ekologiselta tilaltaan
erinomaisia tai hyviä järviä
on 85 prosenttia.

Teksti ja kuva Birgitta Partanen

V

esi on olennainen elementti kaikessa
biotaloudessamme, mutta sinisestä
biotaloudessa puhuttaessa tarkastellaan
etenkin vesivarojen ja vesiekosysteemien
nykyistä tuottavampaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä. Vaikka sinisessä biotaloudessa toimii monia teollisuudenaloja ja
elinkeinoja, koskettaa se etenkin luonnonvara-alaa.

Suomi on veden suhteen
maailman rikkain maa
UNEPin (2015) luokittelun mukaan Suomi
on maailman vesirikkaimpia maita. World
Water Council´n ja Britannian Centre for
Ecology and Hydrology´n kehittämän vesiköyhyysindeksin mukaan Suomi on veden
suhteen maailman rikkain maa. Suomessa
tuotetulla ruualla on pieni vesijalanjälki.
Maailmalaajuisesti tarkasteltuna Suomi
onkin yksi niistä alueista, jotka voivat lisätä
tulevaisuudessa vesi-intensiivistä ruoantuotantoa ilman merkittäviä negatiivisia
vaikutuksia.
Suomen runsaat ja korkealaatuiset vesivarat mahdollistavat puhtaan veden käytön ruoantuotannon eri vaiheissa. Suomessa kulutetaan vain noin kaksi prosenttia vuosittain uusiutuvista makean veden
varoista, kun se pahimmilla vesikriisialueilla saattaa olla lähellä sataa prosenttia.
Pohjaveden osalta Suomi on täysin omavarainen.

Juomateollisuus yksi
kasvun mahdollistaja
Puhtaan veden ja juomaveden tuottaminen on yksi nopeimmin kasvavia globaalin
talouden sektoreita. Pullotetun veden
markkinat kasvavat maailmassa 5 – 7 prosentin vuosivauhtia. Suurten vesivarojen
Suomeen tuotiin kuitenkin viime vuonna
26 miljoonaa litraa vettä, kun taas vientimme oli vain 1,3 miljoonaa litraa.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on
jalostusarvoltaan maamme neljänneksi
suurin elintarviketeollisuuden ala. Luonnonvarakeskuksen vanhempi tutkija Marja
Knuuttila esitteli tammikuussa Maataloustieteen päivillä tutkimusta, jonka mukaan
suomalaisten kotiin hankitun ruoan ja juomien kulutusmenot olivat yhteensä 16,2
miljardia euroa vuonna 2012. Tästä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien
osuus oli 12,8 miljardia euroa ja alkoholijuomien osuus 3,4 miljardia euroa. Luvussa ei ole mukana kuluttajien omia hankintoja ulkomailta, kuten Virosta.
– Alkoholijuomien osuus kotitalouksien ruoka- ja juomakassista oli lähes 21 %.
Valitettavasti tarkkaa tietoa juomien kotimaisuusasteesta en käytettävissä olevista
lähteistäni saa irti. Tilastokeskuksen panos-tuotosaineisto 2012 kertoo, että juomissa tuonnin osuus oli 32 %, mutta tässä
ovat mukana alkoholin lisäksi virvoitusjuo-

mat lukuun ottamatta marja-, maito- ja
kahvijuomia, tarkentaa Knuuttila.
Kuulostaa huimilta prosenteilta ja huikeilta euromääriltä! Mitä voimme luonnonvara-alalla tehdä? Ainakin itse kukin
valita kotimaisia vaihtoehtoja ja antaa eurojen kiertää kotimaassa. Ja juomasektorin
lisäksi miettiä, miten voimme hyödyntää
puhdasta vettä valttinamme esimerkiksi
kalataloudessa, matkailussa ja muussa virkistyskäytössä.

Lähteet ja lisätietoa:
www.ympäristö.fi
http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45edda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c
https://www.luke.fi/tiedote/arktisuustuo-ruoantuotantoon-lisaarvoa-pohjoisuus-on-kilpailuetu/
http://www.smts.fi/sites/smts.fi/files/
MaataloustieteenAbstraktit2016.pdf
United Nations Environment Program, Water poverty index, http://www.grida.no/
graphicslib/detail/water-poverty-indexby-country-in-2002_d6db
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Biotalous on myös sinistä
B

iotalouden ensimmäinen aalto näillä pohjoisilla perukoillamme perustui metsään ja voihin.
Suomi teollistettiin metsäbiotalouden varassa. Viime vuosikymmenillä taidettiin hurahtaa muunlaisen talouden uskoon. Nyt uutta kasvua haetaan
taas vanhoista suunnista, mutta uudenlaisin eväin.
Biotalous muodostaa nyt ja varmaan tulevaisuudessakin Suomen talouden tukirangan.
Uusi biotalous tähtää muutokseen jossa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä korvataan
uusiutuvilla. Se hyödyntää laajasti luonnosta saatavia materiaaleja ja kehittää niihin liittyviä teknologioita ja käyttötapoja. Biotalous on myös sinistä.
Vesi kytkeytyy kaikkien uusiutuvien luonnonvarojen tuotantoon, mutta sinisestä biotaloudesta puhutaan erityisesti silloin, kun tarkastellaan vesivarojen ja vesiekosysteemien nykyistä tuottavampaa
ja monipuolisempaa käyttöä. Suomen sinisen biotalouden lähtökohtina ovat runsaat vesivarat, vesivoima, veden tuottamat biomassat, juomaveden
ja jätevesien puhdistusteknologiat sekä myös vesien tarjoamat luontoarvot ja virkistys- ja hyvinvointipalvelut. Sininen biotalous tuottaa kestävää
hyvinvointia ja yhteiskunnalle arvonlisää kun siihen sisältyviä toimintoja voidaan vahvistaa, lisätä
niiden arvoa kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja.
Viime vuonna maa- ja metsätalousministeriön
johdolla tutkailtiin Suomen sinisen biotalouden
nykytilaa ja potentiaaleja laajasti sekä asiantuntijaselvittelyllä että eri puolilla maata alan toimijoiden kanssa pidetyissä työpajoissa. Tässä työssä
tunnistettiin tärkeimmiksi osa-alueiksi kalatalous,
ravinteet, vesihuolto, energia, teolliset symbioosit
ja virkistyskäyttö.
Kalatalous on perinteistä sinistä biotaloutta,
mutta siihen sisältyy myös paljon potentiaaleja.
Tuottoisia kalakantoja on sekä sisävesialueilla että
merissä. Kasvaneiden silakkasaaliiden jalostusarvon nostamisella voitaisiin arvoa kasvattaa. Hyödyntämätöntä saaliskapasiteettia on erityisesti
runsastuneissa särkikaloissa, joiden elintarvikekäyttöä tulisi lisätä. Nykyisin kulutamme enemmän ulkomaista kuin kotimaista kalaa. Kotimaisista kaloista syömme eniten kasvatettua kirjolohta.
Kotimaista kirjolohituotantoa kasvattamalla voitaisiin korvata tuontia. On laskettu, että kolminkertaistamalla kirjolohen tuotanto voitaisiin puolittaa lohikalojen tuonti. Myös
muiden viljeltävien
lajien tuotantoa on
mahdollista lisätä.
Kalaa hankitaan myös
omatoimisesti. Kai-

kesta syömästämme kotimaisesta kalasta lähes
puolet on luonnon virkistyskäytön tulosta, vapaaajankalastuksen saalista.
Sinisen biotalouden mahdollisuudet kalatalouden sektorilla eivät kuitenkaan ole vaan pelkkää
ruokaa, kirjolohiannoksia ja särkipihvejä. Kalastus
on suosituin toiminnallinen luontoharrastus, mutta vesiluonto on tärkeää myös muulle luonnon
virkistyskäytölle. Luonnon virkistyskäyttö elvyttää
ja lisää fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Vesiympäristöihin liittyvää virkistyskäytön arvoa emme
tarkasti tiedä. Luontomatkailusta arviolta puolet
liittyy tavalla tai toisella vesistöihin ja luontomatkailun arvo ylittää 10 miljardia.
Sinisen biotalouden mahdollisuuksia pitäisi
kehittää laajasti. Mutta kehittäminen kohtaa myös
ristiriitoja. Ristiriidat nousevat vastakkainasetteluista, elinkeinotoiminnan kasvu ja kasvua tukevan elinkeinopolitiikan tavoitteet voivat olla ristiriidassa ympäristöpolitiikan, luonnonsuojelun tai
virkistyskäytön kanssa. Ristiriitojen juuria on veden, vesiympäristöjen ja vedenomistuksen merkityksissä ja niihin liittyvissä tunteissa. Vastakkainasettelua ei ainakaan helpota yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja maaseudun näkeminen ”museomaaseutuna”, jossa mikään ei saa muuttua tai
hallinnolliset raja-aidat, kehittämiseen kannustamaton säätely ja monimutkaiset toimintatavat.
Mutta liittyy siniseen biotalouteen myös synergioiden mahdollisuuksia. Eri toimialojen yhdistäminen voi luoda uusia ratkaisuja jolloin syntyy
uusia jalostusketjuja, jopa teollisia symbiooseja.
Matkailu, kalastus, lähiruoka ja kuntoutus- ja hoivapalvelut toimivat jo nyt monilla alueilla yhteisen
kehittämisen keihäänkärkinä.
Sinisen biotalouden kehittämiseen kannattaa
panostaa. Luonnonvarakeskus on valinnut sinisen
biotalouden yhdeksi neljästä uudesta temaattisesta ohjelmastaan, johon tutkimustoimintaa keskitetään. Yhteiskunta tavoittelee sinisellä biotaloudella talouskasvua ja uusia elinkeinomahdollisuuksia. Tulosten saavuttamisen perusedellytyksenä muistettava vesien tilan kunnosta
huolehtiminen ja rehevöityneiden vesistöjemme
tilan parantaminen, oli kohteena sitten mikä hyvänsä sinisen biotalouden osa-alue.
Päivi Eskelinen
Ryhmäpäällikkö
Luonnonvarakeskus, Talous ja yhteiskunta
paivi.eskelinen@luke.fi
Linkkejä: Luonnonvarakeskus, www.luke.fi
Sinisen biotalouden esiselvitys http://mmm.fi/documents/1410837/1801204/Sininen_biotalous_esiselvitys_21042015.pdf/c7e0a45e-dda9-4462-a2e2-b13fc7246a8c
Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015
http://stat.luke.fi/sites/default/files/
ruokajaluonnonvaratilastot_evuosikirja.pdf

LUONNON VARASSA 24 HELMIKUU 1/16

METSÄASIANTUNTIJA

Tiiminvetäjän
rooli kaipaa
kirkastusta
Yhteishengen ylläpitäjä, raportoija,
perehdyttäjä, tsemppaaja, tärkeä osa
johtamisjärjestelmää. Metsäalan tiimin
vetäjän arki on antoisaa ja vaativaakin
– johtajuutta ilman asemavaltaa.

Teksti Pasi Pakkala

M

etsäalalla työt on usein organisoitu
ryhmiin, joita voidaan kutsua tulosyksiköiksi, toimistoiksi tai kuten tässä jutussa tiimeiksi. Tämä yleensä tarkoittaa
ryhmän vastuuta alueensa asiakastyöstä,
myynnistä tai ostosta, myytyjen tuotteiden
toteutuksesta ja taloudellisesta tuloksesta.
Tiimiin lasketaan usein kuuluvaksi toimihenkilöt, metsurit ja yrittäjät.
Tiimityöllä tavoitellaan parempaa työn
laatua ja tuottavuutta antamalla arkisesta
työstä enemmän valtaa ja vastuuta kentälle. Päätösvaltaa annetaan sinne missä asiantuntijatyö tehdään. Tämä vaatii toteutuakseen selkeää näkemystä siitä, mitä tiimityö on. Tiimillä on oltava selkeä yhteinen
päämäärä ja tavoitteet sekä toimiva tiedonkulku.

Tiiminvetäjä on osa
johtamisjärjestelmää
Johtajuus tiimiorganisaatiossa muuttuu
epäselvemmäksi kuin mitä se on selkeissä
hierarkkisissa organisaatiossa. Uudet organisaatiot, matalat, verkottuvat, prosesseina kuvattavat, muuttavat johtajuutta. Tällaisessa tilanteessa tiimin vetäjällä ei
yleensä ole virallista esimiesasemaa. Tii-

min vetäjä toimii tasavertaisena työntekijänä muiden tiimin jäsenten kanssa. Johtajuutta ilman asemavaltaa.
Tiimin vetäjänä toimiminen on luottamustehtävä, joka on ansaittu tiimin jäseniltä ja esimieheltä. Tiimin vetäjä on vastaa
tiimin tavoitteiden saavuttamisesta, toiminnasta ja kehittämisessä ja sitä kautta
kehittää koko organisaatiota. Tiimin vetäjä
on myös tiimin edustaja ja viestintuoja.
Siirryttäessä tiimeihin perustuvaan organisaatioon muutetaan myös esimiehen

roolia. Esimiesten on vähitellen luotettava
tiimien edes osittaiseen itseohjautuvuuteen. Esimiehen osallistuminen tiimipalavereihin on tärkeää, mutta toisaalta se voi
estää tiimin itsenäisyyden kehittymistä. Joka tapauksessa esimies toimii tiimin vetäjän tukena ja lisää omalla toiminnallaan
kehitysmyönteistä ilmapiiriä.

Tiimi tarvitsee vetäjän
Tiimi vaatii toimiakseen vetäjän. Vetäjä toi-
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mii mm. esimerkkinä, hengenluojana, puheenjohtajana, ideoijana ja raportoijana.
Tiimi laatii yhdessä vetäjänsä johdolla tiimisopimuksen: periaatteet ja toimintatavat, jotka ohjaavat tiimin toimintaa. Yhteisestä tavasta toimia ja näiden tapojen kehittämisestä pitää pystyä avoimesti keskustelemaan. Toiminnan kehittämisen ote
lienee tärkeimpiä tiimin vetäjän tehtäviä.
Oppikirjoissa usein esitetään tiimityön
korkeimpana kehitysasteena itseohjautuva tiimi. Tämä on erittäin harvoin todellisuutta. Organisaatiolla, jossa tiimi toimii,
on yleensä olemassa selkeä visio, strategia
ja sovitut arvot. Organisaatio siis luo puitteet ja asettaa reunaehtoja. Tiimit toimivat
arjessa, käytännön asiakastyössä itseohjautuvasti organisaation pelisääntöjen rajoissa. Tiimit johtavat itse omaa työskentelyään. Hyvä tiimi toimii yrittäjämäisesti
isomman organisaation sisällä, jäsenet
kantavat yhdessä vastuun määrällisistä ja
laadullisista tuloksista.

Tiimin vetäjä hengen luojana
Toimivan tiimin edellytyksiä ovat tiimin jäsenten avoin vuorovaikutus- ja keskustelutaidot. Tiimien on harjoiteltava ja kehitettävä vuorovaikutustaitoja sekä käytävä yhteisiä keskusteluja omasta työstään.
Avoimuuden perusedellytys on tiimin
jäsenten keskinäinen luottamus. Tiimityö
on vaikeaa silloin, jos tiimeissä on epäsel-

vyyksiä tiimin jäsenten rooleissa ja tavoitteissa. Lisäksi organisaatio voi huomaamattaan ylläpitää tiimityötä estäviä rakenteita. Tällaisia ovat mm. hierarkkisuus, byrokraattisuus tai tiimin jäsenten
henkilökohtaisten tavoitteiden korostaminen.
Tiimin me-hengen ylläpitäminen vaatii
herkkyyttä tiimin tilanteen aistimiseksi.
Selkeät roolit, tavoitteet, tulokset, oikeudenmukaisuus, avoimuus sekä keskinäinen
hyväksyminen ovat hyvän yhteishengen
perusteet. Tämän lisäksi tiimin vetäjällä on
hyvä olla takataskussa keinoja tai ideoita
yhteishengen ylläpitämiseksi, ”tiimin sisäinen tyky”.

Kehittämisherkkyys tärkeää
Tiimityön toimivuuteen vaikuttavat tiimin
jäsenten väliset ihmissuhteet, erityisesti
keskinäinen arvostus, luottaminen ja toistensa tukeminen. Vaikeimpia, mutta samalla tärkeimpiä, tiiminvetäjien tehtäviä
on taito ottaa tiimin toimintaan liittyvät
kehittämistarpeet tai ongelmat esille.
Kehittämistarpeet voivat liittyä tiimin
tuotantoon. Tällaisia ovat mm. myyntitavoitteiden saavuttaminen, töiden toteuttaminen tai asiakastyytyväisyys. Kehittämistarpeet voivat olla myös tiiminjäsenten
henkilökohtaisia. Tiiminvetäjä toimii tässäkin ensimmäisenä ”puskurina”. Tärkeää on
kuitenkin muistaa, että määritellyillä esi-

miehillä on lopullinen vastuu, joten tiiminvetäjien ja esimiesten välillä pitää olla selkeät toimintatavat asioiden hoitamiseksi.

Tiimin vetäjä tarvitsee
toimenkuvan
Tiimin vetäjien työtä voidaan ja täytyy kehittää. Selkeä tiimin vetäjän toimenkuva,
tehtäväkuvaus, on perusedellytys. Mitä tiiminvetäjältä odotetaan toisaalta osana
johtamisjärjestelmää, toisaalta tiiminsä
vetäjänä? Vastuiden ja toimintatapojen
määrittely suhteessa esimiehiin ja tiiminjäseniin on määriteltävä selkeästi.
Tiimin vetäjille kannattaa rakentaa käytännön työkalupakki toimintansa tueksi.
Mitä käytännössä kuuluu esim. tiimin vetäjän rooliin, tiiminyhteishengen ylläpitoon, strategian toteutuksen ja siitä raportointiin esimiehelle tai uusien yrittäjien tai
toimihenkilöiden perehdytykseen. Esimiehen ja tiimin vetäjien vertaistuen avulla
käytänteistä saadaan toimivia ja tiimien
vetämisessä tarvittavaa osaamista levitettyä koko organisaatioon.
Yliopettaja Pasi Pakkala, Mikkelin ammattikorkeakoulusta on työskennellyt metsäalan kehittämistehtävissä. Vuosina 2014
– 15 toteutettiin Metsämiesten säätiön rahoittama hanke ”Työhyvinvointia ja tuloksia tiimityöstä”.

Lapin metsätalouspäivillä riitti väkeä
Metsävarat ja niiden käyttö, metsätuhot,
kaavoitus ja maankäyttöratkaisut sekä
puutuotealan kehityksen uudet tuulet olivat Lapin metsätalouspäivien ohjelmatarjottimella tänä vuonna.
Luentojen ajankohtaista tietoa täydensivät metsäalan ammattilaisten kohtaamiset ja keskustelut.
Teksti Arvo Olli, Kuva Tapani Pennanen

L

apin Metsätalouspäivät pidettiin 28.
-29. tammikuuta Lappia talolla. Ensimmäisenä päivänä alustuksia kuultiin mm.
Lapin metsävarojen uusimmista inventointituloksista ja laserkeilauksen käytöstä
metsävarojen hyödyntämisessä. Myös
ajankohtaista ja hieman tulevaisuuteenkin
tähtäävää tietoa puuvirtojen kulusta kertoivat sekä puuntuottajien edustajat että
puun loppukäyttäjät. Aamupäivän lopuksi
kuultiin metsäviestinnän tietoisku sekä
Suomen Metsäsäätiön esittely.
Iltapäivä olikin pyhitetty tuhoille. Tervasrosoa tarkasteltiin sekä tutkimuksen et-

Metsätalouspäivillä Lappia-Sali on täynnä
alan

tä käytännön metsien käsittelyn kannalta.
Lisäksi ehdittiin vielä vaihtaa kokemuksia
hirvituhoista ja hirvikannan sääntelystä sekä uuden metsälain metsätuhojen torjunnasta.

Kaavoitus puhuttaa aina
Toisena päivänä selvitettiin aina yhtä ajankohtaisia kaavoituksen ja maankäyttöratkaisujen vaikutuksia metsätalouteen, niin
maanomistajien kuin kaavoittajienkin kannalta.
Iltapäivällä kuultiin, mitä uutta puutuoteala tarjoaa tällä hetkellä rakentamiseen.
Puurakentamisen arvostus nousee, edut

tunnetaan yhä paremmin ja tuotekehitystyötä tehdään sekä alan yrityksissä että
tutkimuksen puolella.
Lapin Metsätalouspäivien tarkoitus on
vahvistaa metsäammattilaisten ammattitaitoa, vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin Meto-Lappi ry:n Lapin Metsänhoitajat ry:n yhteistyönä. Vuosittainen kokoontuminen on saavuttanut vakaan
aseman ja luottamuksen sekä työnantajien
että valtakunnan metsävaikuttajien keskuudessa. Rovaniemellä Metsätalouspäiville osallistui tänä vuonna torstaina noin
450 henkilöä ja perjantaina n. 400 henkilöä.
Lappia-talon ala-aulassa oli näyttely,
jossa lähes kaksikymmentä organisaatiota
esitteli toimintaansa ja palveluitaan.Päivien ohjelma ja alustukset, ovat luettavissa
Meto Lapin Internet-sivuilta: http://www.
metolappi.fi/etusivu/historia-metsatalouspaivat/ohjelma-2016
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EDUNVALVONTABLOGI

Laaja sopimusratkaisu
on yhteinen etu

N

euvottelut laajemmasta sopimusratkaisusta
käynnistyivät uudelleen. Ei mikään yllätys
monestakin syystä. Luonnon laki neuvotteluissa on, että koko käytettävissä oleva aika hyödynnetään loppuun saakka neuvotteluasetelmien viilaamiseen ja hyvän lopputuloksen saamiseksi. Nyt
on vielä hetki aikaa ja neuvotteluasetelmissa onkin
ollut toistaiseksi enemmän tai vähemmän pelin makua.
Todellisia ratkaisuun pyrkiviä neuvotteluita käydään ilman turhaa julkisuutta. Tilanne yhteiskunnassa on sellainen, että laajempi sopimusratkaisu
on paikallaan. Kukaan ei halua toista, kyseenalaista
vaihtoehtoa, eli työsuhteen ehtoihin puuttumista
lainsäädännön keinoin. On parempi pyrkiä sopimusratkaisuun, vaikkakaan paljon myönteistä ei ole
tarjolla.
Myös metsäalan asiantuntijoille sopimusratkaisu on parempi vaihtoehto. Pääsemme silloin vielä
itse sopimusalojen kautta ja omilla ratkaisuillamme
vaikuttamaan siihen, miten mahdollinen kokonaisratkaisu käytännössä toteutuu. Kokonaisratkaisu
tulee todennäköisesti nytkin sisältämään sopimusalakohtaisia soveltamismahdollisuuksia.
		 *
*
*
Meto ja Meton päättävät elimet ovat alusta alkaen olleet mukana edesauttamassa laajempaa ja
syvällisempää yhteistyötä luonnonvara-alalla. Nyt
LUVA – Luonnonvarat ry on perustettu ja uusi tapa
toimia käynnistyi vuoden vaihteessa. Sekä luonnonvara-alan että median
kiinnostus tähän ratkaisuun on ollut kiitettävä ja rohkaiseva.
Olemme pystyneet ennakoimaan muutokset
luonnonvara-alalla ja
toimineet sen mukaan. Olemme nyt varustautuneet hyvin tulevaan yhteiskuntavaikuttamisen ja edunvalvonnan aikakauteen
koko jäsenkunnan hyväksi. Luonnonvaraalalla asiantuntijoiden
ammatti-identiteetti

on vahva ja voimavara on edunvalvonnassa. Tämän
takia ratkaisumme Luvan rakentamisessa oli itsestäänselvyys.
Luvan jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä järjestöjä kuten aikaisemminkin ja jäsenet järjestäytyvät oman
ammattikuntansa järjestöön. Uusien jäsenryhmittymien kanssa toimimme jatkossa samalla tavoin. Luvan säännöt antavat jopa mahdollisuuden laajentaa
kattojärjestön hallitusta uusia jäsenryhmittymiä ajatellen.
Metsänhoitajaliitto teki viime vuoden lopussa
valtuuston tiukan äänestyksen tuloksena toisen
tyyppisen ratkaisun. Liitto fuusioituu Luonnontieteiden Akateemisten Liiton ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton kanssa. Uusi liitto tulee olemaan
jäsenmäärältään jokseenkin saman kokoinen kuin
Luva. Metsänhoitajien osuus uuden järjestön potentiaalisesta jäsenkunnasta on noin 15 prosenttia.
		 *
*
*
Metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat
monella tavalla valoisat. Tämä heijastuu koko metsäsektorin mielialaan. Luottamus omaan tekemiseen on alalla vahva. Myös hallitusohjelmassa on
biotaloudesta vahvoja kirjauksia. Tämä myönteinen
tilanne ei ole kuitenkaan heijastunut työmarkkinoille yhtä selvästi. Metsäteollisuudessa, metsänhoitoyhdistyksissä ja yleensä yksityisellä sektorilla on
jonkin verran myönteistä värinää, mutta budjettisidonnaisilla aloilla aika on karua. Esimerkiksi metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät tammikuun lopussa erimielisyyteen. Olisikin korkea aika toteuttaa
tehtyjä linjauksia esimerkiksi hallitusohjelmassa.
Metsäsektorin osaamis- ja asiantuntijainfraa ei saa
heikentää juuri nyt, kun kaikki metsäteollisuuden
käyrät näyttävät ylöspäin. Kaikki riippuu kaikesta
myös metsäalalla.
Nyt on vuosikokousten aika! Tule mukaan vaikuttamaan oman järjestösi toimintaan esimerkiksi
alueyhdistysten ja toimipaikkaosaston vuosikokouksissa. Päätösten lisäksi kokouksissa on jaossa ajankohtaista tietoa ja mukavia tapaamisia!

Håkan Nystrand
puheenjohtaja
METO – Metsäalan Asiantuntijat
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”EUROOPAN TULEVAISUUS ON LAADUSSA”

Työpaikkasopiminen
on vain vippaskonsti
– Eurooppa voi kilpailla vain laadulla, sanoo EAY:n tuore
pääsihteeri Luca Visentini.
– Yksilö- ja työpaikkakohtaiset työehtosopimukset eivät
ole lisänneet tuottavuutta eivätkä ostovoimaa. Monissa
Euroopan maissa palataankin takaisin ammattiliittojen
sopimiin, yleissitoviin työehtosopimuksiin.
Teksti Birgitta Suorsa, kuva Jarno Mela

E

uroopan talous junnaa ja lääkkeeksi
tarjotaan Suomessakin työehtojen ja
palkkojen leikkauksia sekä sosiaaliturvan
heikennyksiä. Yleissitovien sopimusten sijaan työnantajapuoli haluaa paikallista sopimista.
Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön
EAY:n tuore pääsihteeri Luca Visentini sanoo, että hyökkäys yleissitovia sopimuksia
ja kolmikantaa vastaan on jatkunut vuosikausia.
– Kuitenkin Eurostatin tilastot osoittavat, että tuottavuuden kasvu on heikointa
maissa, joissa ei ole lainkaan yleissitovia
työehtosopimuksia.
Nyt Euroopan komissio on taipumassa

tosiasioiden edessä.
– Komissiokin näkee, että tuottavuus
on laskenut ja kilpailukyky on heikentynyt
eli kävi päinvastoin kuin paikalliselta sopimiselta odotettiin.
Paikallisen sopimisen sijaan komissio
suosittaa, että työehdoista sovitaan yleissitovasti ja sopimuksia sovelletaan paikallisesti.

Velkakriisi sekoitti pakan
Sopimuskulttuurissa otettiin iso takapakki,
kun euroalueen kriisimailta vaadittiin työelämäjoustoja osana velkajärjestelyjä. Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa, Kreikas-

sa ja Kyproksella kollektiivinen sopiminen
kiellettiin lailla.
– Irlannissa tehtiin viime kesänä päätös
purkaa tämä laki. Espanjassa on päätetty
rakentaa kollektiivinen sopimusjärjestelmä uudelleen. Hallituksen kanssa on sovittu, että lakia muutetaan, Visentini kertoo.
Kreikassa vastaava on hänen mukaansa
mahdollista, mutta Portugalissa ja Kyproksella tilanne on hankalampi.
Vahvinta neuvottelukulttuuri on Pohjoismaissa, Itävallassa, Italiassa, Belgiassa
ja Hollannissa.
– Näissä maissa neuvotellaan tietyn
alan työehdoista kansallisella tasolla. Tällä
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– Pitää investoida teollisuuteen, rakentaa
strategiaa ja miettiä, millaista tasapainoa
halutaan työmarkkinoille. Tämä ei ole
helppoa. Tähän tarvitaan luovuttaa ja
luottamusta hallituksilta, työnantajilta ja
työntekijöiltä, EAY:n pääsihteeri
Luca Visentini sanoo.

Nyt nämä siivousyritykset tarjoavat
palvelujaan naapurimaihin ja dumppaavat
palkkoja niissä. Visentinin mielestä peli pitää saada poikki.
– Saksa on järjestänyt meille painajaisen, hän sanoo.
Neuvottelureformin lisäksi Saksasta
haetaan mallia alipalkkoihin. Kurzarbeitin
myötä työttömät on pakotettu alimmillaan
euron tuntipalkoille.
– Saksassa 7,5 miljoonaa ihmistä tekee
täysipäiväistä työtä eli 35 ‑ 40 tuntia viikossa vain 420 euron kuukausipalkalla. Heille
ei kerry minkäänlaista eläkettä vanhuuden
turvaksi.
Visentini huomauttaa, että Saksan
työllisyysluvut näyttävät hyvältä juuri tämän työmarkkinareformin takia.
Palkka ei kuitenkaan riitä toimeentuloon, vaan sitä täydennetään 600 euron
sosiaalituella.
– Työmarkkinat eivät ole tasapainossa,
ja julkinen velka kasvaa, kun 7,5 miljoonalle maksetaan joka kuukausi 600 euroa.
On Saksassa hyvääkin. Visentini huomauttaa, että siellä oivallettiin jo seitsemän vuotta sitten, että vanhaa teollisuutta
ja tuotantolaitoksia pitää uusia vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksia.

Leikkaukset vievät hukkateille

hetkellä yleissitovia työehtosopimuksia on
kaikkiaan noin 800 kappaletta.

Neuvottelutaitoa hankittava
Seuraava askel on saada yleissitovat työehtosopimukset myös Itä-Euroopan maihin.
Niissä ei ole ollut toisen maailmansodan
jälkeen työntekijä- ja työnantajaliittojen
sopimia yleissitovia työehtosopimuksia.
Visentini kertoo, että apua haetaan alkuun monikansallisista yrityksistä. Esimerkiksi Volkswagenin kanssa neuvotellaan,
että työturvallisuus saataisiin Saksassa,
Puolassa ja Unkarissa samalle tasolle.
– Kun puolalaiset ja unkarilaiset saavat

neuvottelukokemusta, he oppivat neuvottelemaan myös palkoista ja muista työehdoista.

Saksasta tuli painajainen
Saksassa yleissitovia työehtosopimuksia
tehdään Visentinin mukaan lähinnä julkiselle sektorille. Kaikki isot yritykset tekevät
yrityskohtaisia sopimuksia.
– Peräti 55 prosenttia yrityksistä on
eronnut työnantajajärjestöistä. Siksi sopimusten taso on matala ja palkkaerot ovat
kasvaneet. Työntekijä ansaitsee Volkswagenilla 33 ‑ 40 euroa tunnissa, siivousalalla
3 ‑ 4 euroa tunnissa.

– Jos ajatellaan, että ainoa tie päästä ylös
talouskriisistä on leikata työvoimakuluja ja
lisätä vientiä, ollaan hukkateillä. Suomen
vaihtoehto vaikuttaa juuri tältä, Visentini
suostuu kommentoimaan.
Hän muistuttaa, että nykymaailmassa
jokainen maa vie ja tuo tavaraa. Mikäli Eurooppa haluaa kilpailla palkoilla, se häviää.
– Vaikka leikkaisimme palkkoja viidenneksen, olemme silti neljä kertaa kalliimpia työntekijöitä kuin kiinalaiset ja eteläkorealaiset.
Kasvuun tarvitaan hänen mukaansa investointeja, ideoita ja strategiaa. Euroopan
ainoa menestymisen mahdollisuus on korkea laatu.
– Tärkeintä on investoida laatuun, innovaatioihin, uusiin tuotteisiin ja vientiponnisteluihin. Jos tuote on parempi kuin
muilla, se myy.
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Metsäkeskuksen yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä
Metsäkeskuksen julkisen yksikön yt- neuvottelut
päättyivät
maanantaina
25.1.2016.Budjetin tasapainottamistarve
vuodelle 2016 on 1,75 miljoonaa euroa.
Neuvottelut päättyivät erimielisinä.
Työnantajan tavoitteena oli 40 henkilötyövuotta vastaava kustannussäästö.
Neuvottelujen tuloksena sovittiin, että
lomarahoja vaihdetaan vapaaksi yhtä kalenteriviikkoa vastaava määrä. Toimihenkilöt voivat kuitenkin vaihtaa myös sovittua
suuremman määrän lomarahoja vapaaksi.
Lisäksi sovittiin, että työvaatetukseen ja
varusteisiin kuuluvaa ns. varusterahaa ei
makseta vuonna 2016.
Sopimuksen lisäksi työnantaja ilmoitti,
että muut toimenpiteet talouden tasapai-

nottamiseksi työnantaja tekee yksipuolisilla päätöksillään.
Työnantajan arvion mukaan nämä toimenpiteet vastaavat noin 15 henkilötyövuoden vähennystä ja ne toteutetaan irtisanomisten, osa-aikaistamisten ja mahdollisten lomautusten kautta. Myös työhyvinvointiin varatuista menoista säästetään
vuonna 2016.
Metsäalan asiantuntijoiden ja muiden
järjestöjen mielestä työnantajan toimenpiteet ovat ylimitoitettuja. Järjestöt eivät hyväksy toimenpiteitä, koska tuotannollisia
tai taloudellisia perusteita toimenpiteille,
mm. irtisanomisille, ei ole. Pöytäkirjaan
merkittiin asiaa koskeva toimihenkilöjärjestöjen eriävä lauselma.

Pohjoinen
palvelualue

Itäinen
palvelualue

Läntinen
palvelualue

Kaakkoinen
palvelualue

Eteläinen
palvelualue

Meton edunvalvontaa tammi-helmikuussa…
Metsäteollisuuden sopimusala
• Sopimusalalla on työrauhavelvoite
31.1.2017 saakka.
• Työllisyys- ja kasvusopimuksen II-osan
palkankorotus tulee voimaan 1.3.2016 alkaen.
• Uuden TES-kauden valmistelut on aloitettu.
Suomen riistakeskus
• Tammikuun lopussa Suomen riistakeskuksen pitkäaikainen johtaja Reijo Orava
jäi eläkkeelle. Suomen riistakeskuksen uusi johtaja on 1.2.2016 alkaen maa- ja metsätieteen tohtori Jari Varjo.
METO Metsäalan Yrittäjät
• Yrittäjien jäsenmäärän kasvu jatkuu vakaalla pohjalla. Tällä hetkellä yrittäjäjäseniä on noin 150.
Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku
Varis, puh. 044 7616 446
Mhy sopimusala
• Marraskuun 2015 mhy-toimihenkilöiden
palkkatilasto on valmistunut ja meneillään
on vasta valittujen työsuojeluvaltuutettujen perehdyttäminen sekä työllisyys- ja
kasvusopimuksen II osan jalkautus yhdessä Yksityismetsätalouden Työnantajien
kanssa.
Bioenergia-ala
• Vapo-Meto työehtosopimukseen on
neuvoteltu Työllisyys- kasvusopimuksen II
osa ja meneillään on marras-joulukuussa
käytyjen yt-neuvotteluiden tulosten soveltaminen käytäntöön.
Kuntien metsäasiantuntijat
• Yhteistyötä Kuntaliiton kanssa tiivistetään, mm. toimipaikkaosaston vuosikokous pidetään Kuntatalolla Helsingissä.

PEFC ja FSC
• Meto vaikuttaa sertifiointijärjestelmien
rakenteisiin ja sisältöön siten, että ne tukevat metsäasiantuntijan työtä.
Metsäalan työalatoimikunta
• Meto on aktiivisesti mukana kehittämässä metsäalan työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Mm. opas ulkomaiselle metsäalan
työntekijälle ja työnantajalle on valmistunut tammikuun lopussa. Opas löytyy maaliskuun alussa Työturvallisuuskeskuksen
verkkosivuilta, www.ttk.fi
Edunvalvontaa STTK:ssa
• Meto on mukana monissa työryhmissä,
jotka valmistelevat mm. työhyvinvointia,
työssä jaksamista, työsuhdeturvaa ja työlainsäädäntöä. Työryhmissä mm. analysoidaan ja kehitetään sopimusjärjestelmiä.
Harmaan talouden torjuntatyökaluja
• Jos epäilet yritystä tai henkilöä verovilpistä, voit antaa siitä ilmoituksen verohallinnolle alla olevan linkin kautta. Ilmoitus
annetaan nimettömänä ja perättömiin ilmiantoihin ei pidä kenenkään sortua.
https://www.vero.fi/fi-FI/Palaute/Anna_
vihje_verovilpista(35143)
Näitä epäiltyjä harmaan talouden tapauksia tulee Meton asiamiehille selvitettäväksi muutama vuodessa.
Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, puh. 0400 636 261
Metsähallituksen sopimusala
• Hallituksen esitys Metsähallituslaista on
eduskuntakäsittelyssä helmikuun aikana.
Lakiesitys sisältää huomattavia muutoksia
Metsähallituksen organisaatioon, mm
metsätalouden siirtämisen valtion omistamaksi yhtiöksi.

Metsäkeskuksen sopimusala
• Suomen metsäkeskuksessa tammikuussa
päättyivät YT-neuvottelut erimielisenä
säästöjen (1,7 milj euroa) kohdentamisesta. Eduskunnan päättämässä budjetissa
vuodelle 2016 Suomen metsäkeskuksen
toimintamäärärahoja supistettiin 1,9 milj
euroa. YT –neuvotteluissa sovittiin mm. viikon lomarahan vaihdosta ja varusterahan
peruuttamisesta vuodelta 2016. Työnantajan yksipuolisella päätöksillä toteutetaan
mm todennäköisesti irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja henkilöstöetuihin kohdistuvia toimenpiteitä.
• Suomen metsäkeskuksessa on käynnissä
helmi-maaliskuun aikana luottamusmiesvaalit, olkaa aktiivisia luottamusmiesten
valinnassa.
OTSO metsäpalvelut
• Otso metsäpalveluissa valmistaudutaan
eteen tulevaan toiminnan yhtiöittämiseen
ja talouden sopeuttamiseen.
Valtion sopimusala
• Luonnonvarakeskuksessa on valmisteilla
palkkausjärjestelmä jähmeästi etenemässä. Valtion palkkapolitiikka on nyt jäissä.
Luonnonvarakeskuksen käynnistyessä on
harmonisoitu erilaisia ohjeita, mm kenttätyöohje, ja niistä ei ole päästy yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa.
• Valtion aluehallintoa järjestellään uudelleen ELYjen, AVIen ja maakuntahallinnon
osalta.
Taimituotannon sopimusala
• Taimituotannon sopimusalan vuosikokous pidettiin 2.2.2016.
Lisätietoja: järjestöpäällikkö Ilpo Puputti,
puh. 0400 620 769
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VUOSIKOKOUKSIA
METO KESKI-POHJANMAA
METO Keski-Pohjanmaa ry:n vuosikokous
pidetään keskiviikkona 16.3. klo 18.30.
Paikkana on Toholammin Ritjan Keidas
(Lampintie 5, Toholampi).
Aloitamme iltapalalla.
Lämpimästi tervetuloa!
Johtokunta
Lisätietoja: Satu Wirkkala p. 040 750 4014

METO KAINUU
Lämpimästi tervetuloa METO Kainuu ry:n
vuosikokoukseen lauantaina 2.4.2016 Suomussalmen Raatteeseen! Päivä aloitetaan
klo 10 opastetulla kierroksella Raatteen
Portin näyttelytiloihin. Näemme tunteita
nostattavan, sota-ajasta kertovan lyhytelokuvan.
Klo 11 syömme lounaan, jonka jälkeen
siirrymme Raatteentietä pitkin raja-asemalla. Siellä juomme kahvit ja kokous al-

kaa klo 13.
Ennakkoilmoittautumiset sihteeri Paula Kemppaiselle puh. 050 4009898 tai paula.st.kemppainen@gmail.com

jalle Outi Petreliukselle, sähköposti:
outi.petrelius@pp1.inet.fi
puhelin 0405864196.
Lisätietoja www.metolappi.fi

Tervetuloa
Johtokunta

Tervetuloa
Johtokunta

METO LAPPI

METO-HÄME

Meto Lappi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Rovaniemellä Pohjanhovissa, Pohjanpuistikko 2, lauantaina 9.4.2016
klo 14 alkaen.Kokouksessa vahvistetaan/
käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut
jäsenten ilmoittamat asiat. Jäsenten ilmoitettava näistä muista asioista Outi Petreliukselle viimeistään 1.4.2016.
Kokouksen jälkeen päivällinen Ravintola Pohjanhovissa. Osallistujien kesken arvomme Pomoselkäpaketin.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.4.2016
mennessä Meto Lappi ry:n rahastonhoita-

METO Häme ry:n vuosikokous pidetään
maanantaina 18.4.2016 alkaen klo 17.00
Tampereen Holiday Club Kylpylässä, os. Lapinniemenranta 12 33180 Tampere.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Kokouksessa on mukana
Meton neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho.
Kokouksen lopuksi on uintimahdollisuus
klo 20.30 asti allasosastolla.
Maksullinen pysäköinti 1.50€/tunti.
Tervetuloa Johtokunta

Meto Häme-Uusimaan
toimintaa viime vuonna
Teksti Markus Niemelä
Alueyhdistyksen jäsenet kokoontuivat
kesäkuussa 2015 risteilylle kauniille Vesijärvelle. Kesäilta kului mukavasti runsaan illallispöydän ääressä ja maisemia
katsoen. Mukana risteilyllä oli 19 jäsentä.
Marraskuussa alueyhdistys tarjosi
jäsenilleen teatteri-illan Nummisuutareiden esitykseen Helsingissä. Kansallisteatterissa oli mukana 17 jäsentä Häme-Uudeltamaalta.
Alueyhdistyksen joululounas syötiin parinkymmenen jäsenen voimin ravintola Lokissa Lahdessa.
Vuoden aikana alueyhdistyksen
johtokunta vieraili myös Petroskoissa
paikallisen metsäntutkimuslaitoksen
vieraana. Paikalliset esittelivät suomalaisille vieraille innostuneesti visakoivun kasvatuksen saloja ja Venäjän
metsävarojen tilastointia. Maastokohteisiin tutustuttiin kaupungin pohjoispuolella kuohuvan kosken partaalla.
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Virkistysmatkalla Latviassa
Meto Häme järjesti jäsenilleen virkistysmatkan Viroon ja Latviaan viime vuoden
elokuussa. Matka oli onnistunut ja osallistujilta tuli pelkkää kiitosta.

Teksti Reijo Jokela

R

eissun ensimmäinen yö vietettiin Viron
puolella, mutta heti aamusta ajelimme
kohti Pärnua ja paikallisia komeita hiekkarantoja. Matka jatkui kohti Secisin kaupunkia Latviassa. Välillä poikkesimme metsäkohteilla ja mm. paikallisella karjatilalla,
jossa oli 160 lypsävää. Vierailimme myös
paikallisella sahalla, jossa lyhin sahattava
pölli oli yksi metri. Saha käyttää raakapuuta vuodessa n. 6 000 kuutiometriä.
Mielenkiintoinen kohde oli Ligatnen
kylässä sijaitseva Neuvostovallan aikainen

bunkkeri, joka on viitisen metriä maan alla.
Yksin bunkkerin katto on kolme metriä
paksua sementtiä ja päällä on vielä pari
metriä maata. Bunkkeri on tehty vuosina
1969-1982 ja sen hapetuskoneet ym. koneet toimivat osin vieläkin. Tilaa bunkkerissa oli 255 sen aikaisille Neuvostovallan
upseerille.
Seuraavan päivän vierailukohteina olivat virolainen ohjustukikohta ja kuuluisien
Metsäveljien historiallinen muistopaikka
Metsävenna-talo Vaste Roosan kylässä.
Muutama paikallinen mies oli siellä piileksinyt viranomaisia bunkkerissa maan alla
aina vuoteen 1954 asti. Omaisia oli sillä
aikaa mm. kidutettu ja uhkailtu, kertoi
opas.
Kolmantena aamuna Tallinnaa kohti
ajellessa poikkesimme vielä Räpinän paperitehtaalla.
Pysähdyimme myös Järvseljän koetilan

haavikossa, jossa haapaa oli lähes 700 kuutiota hehtaarilla ja keskipituus 41.2 metriä.
Koetilalla kasvoi myös suuri, 14 kuutiometrin mänty. Ympärysmittaa puulla oli yli kolme metriä.
Onnistuneella reissulla oli 29 metolaista + 6 puolisoa. Lisäksi mukana oli myös
Hämeenlinnan seudun metsänomistajia ja
Tuuloksen metsäyhdistyksen henkilöitä.
Yhteensä meitä oli 49 henkilöä.
Matkanjärjestäjänä toimi Samuli Notko-matkat ja linja-autokuskina sen omistaja
Anssi Hanki.
Näkemistä ja uusia kokemuksia matkalla
oli yllin kyllin. Kiitos mukana olleille!

Resumé

En bred avtalslösning är ett gemensamt intresse

F

örhandlingarna om en bredare avtalslösning kom igång igen. Inte någon
överraskning beroende på ett flertal orsaker. Förhandlingsvärlden har en naturlag,
som säger att den tid som finns att tillgå
används. Dels för att syna förhandlingspositionerna men också för att få ett så bra
slutresultat som möjligt. Nu finns ännu tid
och til nu har det ingått mer eller mindre
smak av spel i förhandlingsruletten. Då
man i förhandlingarna verkligen försöker
nå resultat diskuteras sakerna inte via onödiga mediala inslag.
I samhället har vi nu en situation då vi
skulle behöva en bredare avtalslösning.
Ingen vill heller ha alternativet, eller en
tvivelaktig lagstiftning som ingriper på saker som hör till arbetsförhållandena. Bättre är då att sträva till en avtalslösning, fastän mycket positivt inte finns att tillgå. Också för skogsexperterna skulle en avtalslösning vara ett bättre alternativ. Vi kommer
på så sätt själva åt att påverka hur en möjlig ramlösning slår ut i praktiken för våra
medlemmar. Helhetslösningen skulle säkert också nu innehålla branschvisa til�lämpningsmöjligheter.
Meto och våra beslutande organ har
från första början jobbat fram ett bredare
och djupare samarbete för experterna inom naturresurserna. Nu har LUVA – Naturresurserna rf grundats och det nya sättet

at jobba för våra medlemmar startade vid
årsskiftet. Både branschens och medias intresse för den här lösningen har varit
mycket uppmuntrande. Vi har lyckats förutse ändringarna inom naturresurserna
och agerat därefter. Vi står välrustade för
nya verksamhetssätt inom samhällspåverkandet och intressebevakningen för alla
våra medlemmars bästa.
Inom naturresurserna är experternas
yrkesidentitet stark och det är en bra utgångspunkt inom intressebevakningen.
Därför var vår lösning för morgondagens
intressebevakning en självklarhet. Medlemsförbunden är självständiga organisationer som tidigare och medlemmarna
också i fortsättningen anslutna till sin egen
yrkeskårs förbund. Angående nya yrkesgrupper som ansluter sig kommer vi också
att fungera på samma sätt och Luvas stadgar ger till och med möjligheter att utvidga
styrelsen med tanke på nya medlemsgrupper. Forstmästarna gjorde i slutet av fjolåret, som ett resultat av en jämn omröstning i sitt fullmäktige, ett annat vägval angående framtiden. Förbundet fusioneras
tillsammans med de akademiska naturvetenskapernas och miljöakademikernas båda förbund. Det nya förbundet kommer att
vara i samma storleksklass som Luva och
forstmästarnas andel av hela medlemskåren är ca 15 procent.

Skogsindustrins framtidsutsikter är på
många sätt ljusa. Dethär avspeglar sig också på hela skogssektorns stämning och tro
på vad man gör. Också regeringsprogrammet har starka skrivningar om bioekonomin. Den positiva situationen har ändå inte avspeglat sig på arbetsmarknaden lika
starkt. Inom skogsindustrin, skogsvårdsföreningarna, och i allmänhet inom den privata sektorn, är stämningarna i någon mån
uppåt medan de budgetberoende branscherna har hårda tider. Till exempel slutade skogscentralens samarbetsförhandlingar i oenighet alldeles nyss. Det skulle
vara hög tid att förverkliga den anda och
de skrivningar som finns i regeringsprogrammet. Skogssektorns kunskaps- och expertinfra för inte försvagas just nu, då alla
skogsindustrins kurvor visar uppåt. Allt är
beroende av allt inom skogssektorn.
Nu är årsmötenas tid! Kom med och
påverka din egen organisations verksamhet till exempel på distriktsföreningarnas
och arbetsplatsavdelningarnas årsmöten.
Förutom viktiga beslut på mötena bjuds på
aktuell information och trevliga diskussioner med kolleger!
Håkan Nystrand
ordförande
METO – Skogsbranschens Experter
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AGROLOGIT

Ammattikorkeakoulu
säilytti vetovoimansa

Viime vuoden korkeakoulujen yhteishaussa oli ensimmäisen kerran mahdollisuus hakea samassa haussa
opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta.
Hakijatilastojen mukaan uusimuotoinen yhteishaku ei
aiheuttanut ryntäystä yliopistoon – paremminkin
päinvastoin.
Teksti Esko Lappalainen

Agrologi (AMK)-opintoihin ammattikorkeakouluissa oli avoinna noin 300 aloituspaikkaa. Niitä tavoitteli 446 ensisijaista hakijaa. Näillä luvuilla laskettuna hakupaine
(ensisijaista hakijaa/ aloituspaikka) oli viime vuoden haussa 1,5. Ihan niin hyvä tilanne ei kuitenkaan ollut, sillä Yrkeshögskolan Noviaan hakeneiden luku sisältää
agrologien lisäksi metsä- ja puutarhaopintoihin hakeneet.
Hakijoiden ja aloituspaikkojen suhdetta kaunistaa Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden suuntautumisvaihtoehto, jonka 18 aloituspaikkaa tavoitteli 75
ensisijaista hakijaa. Hakupaine hevostalouden opintoihin oli 4,2. Hämeen amk:n

hakupaine maatalousopintoihin oli 1,6 ja
yhdistetty hakupaine 2,2. Agrologi (AMK)opintojen joka kolmas 1. sijainen hakija haki Hämeen ammattikorkeakouluun.
Ilmeisesti vähiten hakijoita oli Yrkeshögskolan Novian agrologiopintoihin mutta tarkkaa lukua ei ole, sillä hakijatilastossa
ilmoitetaan ainoastaan luonnonvara-alan
yhteishakijamäärä. Toiseksi vähiten hakupainetta oli Oulun ammattikorkeakouluun.
Oulun amk:ssa aloitti 43 opiskelijaa ja ensisijaisia hakijoita oli 54.
Monimuotokoulutusta eli aikuisten agrologikoulutusta viime vuonna tarjosivat
Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut. Koulut pääsivät tekemään karsintaa,

– Maatalousopistoon päästäkseen
täytyi olla maamieskoulukurssinsa kärkipäässä, muistelee vuonna 1949
maatalousteknikoksi valmistunut
Pentti Simola. Viime vuonna korkein
kynnys agrologi (AMK)-opintoihin
oli Mustialassa.

sillä 58 aloituspaikkaan tuli 78 ensisijaista
hakemusta.
Mahdollisuutta agrologi (YAMK)-opintojen aloittamiseen tarjosi Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän, Oulun
ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Kiinnostusta tuntui olevan hyvin, sillä ensisijai-
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sia hakemuksia oli 122 ja aloituspaikkoja
74. Hakupaine oli 1,6.

Vajaatäyttöä yliopistossa
Yliopiston maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan Viikkiin maataloustieteiden 85 aloituspaikalle opiskelemaan haki 114 ensisijaista hakijaa (1,3 hakijaa/aloituspaikka). Halukkuus maataloustieteiden

opiskeluun oli hieman vähäisempi kuin
ammattikorkeakoulujen maatalousopintoihin. Ihmetystä herättää se, että maataloustieteiden 85 aloituspaikasta vain 59
otettiin vastaan.
Maatalous- ja metsätieteelliseen maatalousekonomian 20 aloituspaikasta vastaanotettiin vain seitsemän. Sen sijaan
kaikki markkinoinnin 10 aloituspaikkaa
täyttyivät. Maatalousekonomian hakupai-

ne oli 6,3 ja markkinoinnin 4,0.
Maataloustieteisiin ja maatalousekonomiaan pyrkineet ensisijaiset hakijat jakaantuivat suurin piirtein puoliksi pelkästään yliopistoon ja yliopistoon sekä ammattikorkeakouluihin pyrkineiden kesken.
Markkinointia opiskelemaan pyrkineistä
ensisijaisista hakijoista vain kolmannes oli
hakukohteikseen joko yliopiston tai ammattikorkeakoulun valinneita.

Agrologit AMK-haku 2015
tilasto/nuorisoaste
Ammattikorkeakoulu
Häme
Häme hevostalous
Häme yhteensä
Jyväskylä
Lappi
Novia
Oulu
Savonia
Seinäjoki
Yhteensä

1. sijaiset
81
75
156
54
28
25
54
51
78
446

kaikki
245
171
416
187
106
59
192
162
204
1326

aloitt. Hakija/aloitusp.
52
1,6
18
4,2
70
2,2
39
1,4
19
1,5
18
1,4
43
1,3
45
1,1
58
1,3
292
1,5

*

* Noviassa luonnonvara-ala yksi sisääntuloväylä					
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Lopetetaan kurjuuttaminen
Y

ksi viime vuoden uudissanoista oli toisen suuren kaupparyhmittymämme lanseeraama halpuuttaminen. Kilpakumppani peesasi halpuuttamista reiluuttamalla hintojaan.
Kuluttajat tervehtivät kauppojen halpuuttamista ja reiluuttamista ilolla, mutta huonojen tuottajahintojen vuoksi taloudellisissa vaikeuksissa
painiskelleet ruoantuottajat näkevät asemansa
kurjistuvan entisestään. Tuottajat epäilivät, eikä
aiheetta, että hinnanalennukset maksaa tuottaja
eikä kauppa.
Joulun alla takamatkalta hintojen alentamiseen lähtenyt kaupparyhmä aloitti Tuottajalle kiitos-kampanjan, jossa jouluostosten tekijöille myytiin euron hintaisia possukortteja. Kauppa tuplasi
kertyneen tuoton ja ohjasi sen ruoantuottajille.
Tuottajalle kiitos-kampanja sai jatkoa. Nyt muutamien tuotteiden hintaan sisällytetty lisätuki ohjataan tavarantoimittajien kautta tuottajille kaupan
ja MTK:n varmistaessa tuen oikeudenmukaisen
jaon tuottajille.
Olemme eläneet yli 20 vuotta EU-aikaa. EU vei
ruoantuottajalta yrittämisen mielekkyyden, sillä
palkka ei enää tule hyvin tehdystä työstä vaan
alennetuista tuottajahinnoista ja tuesta. Tuen hakeminenkin on erittäin työlästä, vaikka tukena on
100-sivuinen tukiohjeopas.
Kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana
elintarviketeollisuus on joutunut kaupan ankaran
kilpailuttamisen kurittamaksi. Kauppa kilpailuttaa
teollisuutta muutaman kuukauden välein. Ja tuottaja kärsii taas.
On hienoa, että kauppa osoittaa tukea taloudellisissa vaikeuksista kärsiville tuottajille. Tuntuu
vain siltä, että tuleeko sympatia aidosti sydämestä vai
kaupparyhmien
keskinäisen kilpailun pakottamana?

Onko järkeä luoda viljelijän talouden tueksi uusi
tukimuoto? Ei ole, kun kaupan sisäänostajat jatkanevat kovaa linjaansa. Siinä toinen käsi antaa –
toinen ottaa. Eikö olisi reilumpaa turvata alkutuottajalle yrittämisen ja elämisen mahdollisuus paremman tuottajahinnan kuin uuden tuen muodossa?
Halpuuttaminen ja reiluuttaminen on hyväksyttävää, jos se tehdään kaupan katteista tinkimällä. Ellei, lopetetaan tämä tuottajia ahdistava kurjuuttaminen.

Esko Lappalainen
toiminnanjohtaja
Agrologien Liitto ry
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Agrologijäsen, hyödynnä rahanarvoiset etusi!
Agrologien Liiton jäsenillä on käytettävissään useita rahanarvoisia etuja, jotka on
esitelty kattavasti Liiton uusituilla nettisivuilla os. www.luva.fi/agrologit/jasenedut-2/.
Jäsenetuja voit tiedustella liiton toimistosta os. agrologit@luva.fi tai soittamalla
numeroon 040 4828098. Vaihtoehtoisesti
voit täyttää Liiton nettisivuilla (www.luva.
fi) sähköisen palvelukortin.

Lehdet
Luonnon varassa-lehti (aik. Agrologit) ilmestyy kuusi kertaa vuodessa sisältäen sekä metsä- että maatalousaiheisia kirjoituksia. Sekä Metolla että Agrologien Liitolla on
lehden jokaisessa numerossa omat järjestösivunsa. Lehti postitetaan automaattisesti kaikille Liiton jäsenille.
Käytännön Maamies (KM) ja KMVetlehdet saat Liiton jäsenenä puoleen hintaan normaalihinnasta.

Vakuutukset
Agrologien Liitolla on METO- Metsäalan
Asiantuntijat ry:n kautta If Vahinkovakuutusyhtiössä liittovakuutus, johon kuuluu
mm. vapaa-ajan tapaturma- ja matkustaja-

vakuutus. Vakuutus on jäsenetu, jonka Agrologien Liitto on maksanut puolestasi.
Vakuutettuina ovat Agrologien Liiton
laajennetun koulukuntajäsenyyden valinneet jäsenet sekä kaikki opiskelijajäsenet,
jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden
vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain
piiriin.
Jäsenkorttiin on painettu vakuutuksen
tiedot, joten se toimii myös matkustajavakuutuskorttina.
Laajennettuun koulukuntajäsenyyteen
kuuluu vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen lisäksi työ- ja virkasuhteita koskeva vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Muistathan vakuutusyhtiön kanssa asioidessasi
mainita, että Agrologien Liiton jäsenetuvakuutus tulee METO- Metsäalan asiantuntijat ry:n kautta! Lisätietoja vakuutuksista
osoitteessa www.if.fi/meto vapaa-ajan
matka- ja tapaturmavakuutuksien osalta,
sekä laajennettuun koulukuntajäsenyyteen kuuluvan oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen osalta.

Lakineuvonta
yksityiselämän asioissa
Agrologien Liiton jäsenillä on jäsenetuna
oikeus saada Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:stä puhelinneuvontaa jäsenten
yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa
asioissa. Oikeuksien ja velvollisuuksien ennakointi säästää ristiriidoilta ja vahingoilta.
Jäsenille palvelu on ilmainen.
Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai
sähköposteihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.
Jäsen voi kysyä neuvoa esimerkiksi
asunto-osakkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa sekä muun muassa avio- ja avoliittoon, lapsiin, perintöön, testamentteihin, osituksiin, lahjoituksiin jne. liittyvissä
asioissa.

Alennusliput
Liiton jäsenenä saat kymmenen euron
alennuksen ruiskuntestauksesta.
Agrologien Liiton kautta on saatavissa
Farmari-maaseutu- ja KoneAgria-näyttelyiden pääsyliput alennettuun jäsenhintaan (yksi lippu/jäsen/näyttely). Lippu on

Saariselän Teräväpää – majalla on
viihtyisä tunnelma. Molemmat majat
ovat hyvin varustellut.
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tilattava hyvissä ajoin ennen näyttelyä Liiton toimistosta. Liitto toimittaa näyttelylipun sekä tilisiirron lipun maksamiseen.

Stipendit
Agrologien Liitto julistaa vuosittain Luonnon varassa-lehden kolmannessa numerossa Liiton kielistipendit ja vähävaraisille
agrologiopiskelijoille tarkoitetut Toivo Taavitsaisen rahaston stipendit haettavaksi.
Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen
toimitettava lokakuun loppuun mennessä
Liiton toimistoon. Kielistipendiä voivat hakea kaikki agrologitutkinnon suorittaneet
henkilöt jo suoritettuihin tai paraikaa suoritettaviin kieliopintoihin.

Virkistys
Liitto omistaa Ylläksen Äkäslompolossa 35
viikko-osaketta, jotka ovat jäsenten vuokrattavissa.. Vapaat lomaviikot voit käydä
katsomassa Ylläs-Agrolan kotisivuilta. Talviviikkojen 11, 12, 13, 16 ja 17 vuokraoikeus arvotaan jäsenten kesken vuosittain.
Kuuhanmäki on Heinolassa sijaitseva
Liiton omistama kesänviettopaikka rantasaunoineen ja aittoineen on kaikkien jäsenten käytettävissä korvauksetta eikä sinne ole varaussysteemiä.
METOn Saariselällä sijaitsevat lomamajat Pomoselkä ja Teräväpää ovat myös
Agrologien Liiton jäsenten vuokrattavis-

sa. Liiton jäsenille -15 % (ajalla 2.5.–1.9.
alennus 25 %) listahinnoista. Tutustu lomamajoihin osoitteessa www.saariselanmajat.fi
Agrologien Liiton jäsen saa vähintään
15 % alennuksen Holiday Club kylpylähotellien, Villasten, Chalets-huoneistojen sekä loma-asuntojen päivän hinnoista. Jäsenetu on voimassa 31.12.2016 saakka.
Jäsenetuhintainen vuokraus on helppoa ja se tapahtuu internetissä. Agrologien
Liiton jäsen tekee majoitusvarauksensa,
sekä maksaa sen Holiday Club online- varausjärjestelmän kautta osoitteessa www.
holidayclub.fi. Kampanjakoodi jäsenetuhintaiseen varaukseen on: Agrologit15
Holiday Clubilla on monia mielenkiitoisia ja
tasokkaita kohteita ympäri Suomen. Lomakohteet löydät helpoiten osoitteessa www.
holidayclub.fi
Holiday Club tarjoaa yhteistyökumppaneilleen talven kylpylälomista jopa 25 %:n
alennuksen seuraavissa kylpylähotelleissa:
Caribia, Katinkulta, Kuusamon Tropiikki,
Saariselkä, Saimaa. Tarjous on voimassa
Holiday Clubin kylpylähotelleissa 12.1. –
12.2.2016 sekä 29.3. – 30.4.2016. Tarjous
koskee vain uusia varauksia, eikä sitä voi
yhdistää muihin etuihin. Alennus lasketaan
päivän majoitushinnasta (koodi: TALVIETU).
Tilaa rajoitetusti – varaa heti netistä
koodilla TALVIETU. Voit myös soittaa puh.
030 68 600 ma–pe 8–18, la 10–15.

Agrologisormus
Agrologien Liiton jäsenenä voit tilata agrologien oman ammattisormuksen jäsenhintaan 340 €/sormus. Ei-jäsenille sormuksen
hinta on 365 €/sormus. Hinta sisältää postiennakkomaksun ja kaiverruksen. Sormuksen materiaali on kulta. Sormukset
toimitetaan postiennakolla 2-3 viikon kuluttua tilauksesta.

Jäsenedut.fi ja opintomatkat
Jäsenedut.fi-sivustolla on n. 200 palveluntarjoajaa, joiden tuotteista/palveluista Liiton jäsenet saavat 10 -20 % alennusta.
Liiton järjestämille opintomatkoille
pääset edullisempaan jäsenhintaan. Seuraa matkatarjontaa Liiton kotisivuilla. Tänä
vuonna tarjolla on Huippuvuorten matka
kesäkuun ja Portugalin ruoka- ja viinimatka
lokakuun alussa.

Työnvälitys ja palkkatieto
Jos olet töitä etsivä agrologi tai agrologiopiskelija, voit ilmoittautua agrologien
työnvälityspalveluun. Agrologien avoimet
työpaikat löytyvät LUVAn etusivulta.
Liitto tekee palkkatutkimuksen vuosittain ja tulokset julkaistaan Luonnon varassa-lehdessä sekä Liiton kotisivuilla.

Ylläs-Agrolan komeita maisemia.

LUONNON VARASSA 37 HELMIKUU 1/16 • AGROLOGIT

AGROLOGEILLE AJANKOHTAISTA

AMK-Agrologiopiskelijoiden
vuosikokous Ilmajoella
AMK-Agrologiopiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Nuijaturnauksen yhteydessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Ilmajoen yksikössä, Ilmajoentie 525, perjantaina 8. huhtikuuta 2016
klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Mikäli mahdollista, ilmoittauduthan kokoukseen Agrologien Liittoon 5. huhtikuuta
mennessä sähköpostitse: katja.rajaoja@luva.fi tai puhelimitse 040 4828 098.

Tervetuloa mukaan
opiskelijatoimintaan!

Käytännön Maamies -lehdet
kymmenelle opiskelijalle
Kaikkien Agrologien Liiton esittelyyn vuoden 2015 aikana osallistuneiden opiskelijoiden kesken arvotut Käytännön Maamies
–lehden vuosikerrat osuivat seuraaville:
Niilo Mäkinen (HAMK), Elina Uusitalo
(HAMK), Taneli Vaara (JAMK), Pilvi Survo
(JAMK) , Reija Madetoja (OAMK), Mila Tuikka (OAMK), Heli Härkönen (SAVONIA) , Anni Salomaa (SAVONIA), Annika Haarajärvi
(SeAMK), Niko Hautala (SeAMK)

Agrologien kesäpäivät 2016
Keski-Suomen Agrologit kutsuvat agrologit
perheineen kesäpäiville Saarijärvelle, Summassaaren kylpylähotelliin 1-3.7.2016. Varaa aika jo kalenteristasi! Tarkempi ohjelma
ja hinnasto 12.4.2016 ilmestyvässä Luonnon varassa-lehdessä! (kolme kuvaa)

Hyvinkään ja Mustialan
kymppikurssit
Hyvinkäältä v. 1946, 1956, 1966, 1976,
1986 ja 1996 valmistuneiden agrologien
sekä v. 2006 opintonsa aloittaneiden AMKagrologien kymppikurssitapaaminen pidetään Hyvinkäällä (Hyria, os. Uudenmaankatu 249) la 19.3.2016.
Lisätietoa tapahtumasta löytyy os.
http://www.luva.fi/luvassa-tapahtuu/ ja
asianosaisille on lähetetty joko sähköpostia
tai kirje.
Mustialan kymppikurssipäivä on la
9.4.2016.
Tervetuloa!

Kiitokset kaikille tilaisuuksiin osallistuneille
ja onnittelut voittajille!
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Skuffis fyller
100 år!

Skuffis täyttää
100 vuotta!

Den svenskspråkiga agrologutbildningen i
Finland fyller 100 år i höst. Högre svenska
läroverket HSL, inledde utbildningen och
sin första termin i Åbo den 2.10.1916. HSL
verkade som självständig skola fram till
1994. Efter ett flertal fusioneringar inom de
svenskspråkiga naturbruksnäringarna och
högskolorna, ingår i dag Skuffis i Yrkeshögskolan Novia. Där är agrologutbildningen
en av två profileringar inom utbildningsprogrammet för bioekonomi i Ekenäs. Skolan utbildar förutom agrologer också skogsbruksingenjörer, ingenjörer och byggmästare. Totalt studerar ca 400 elever på Campus i Ekenäs. Ett 15-tal agrologstuderande
inleder varje år sin utbildning. För att fira
den anrika utbildningen kommer skolan, i
samarbete med elevkåren och Agrologernas förening, att ordna ett jubileum under
hösten.
Festligheterna kommer att gå av stapeln på Åbo slott den 1.10.2016. Lägg upp
det datumet i kalendern redan nu! Inbjudningarna kommer att gå ut under våren. Ett
framtidsseminarium är under planering före förmiddagen innan jubiléet. Där man
kunde diskutera Agrologutbildningen i
framtiden. Mer info om dessa kommer under våren!
AGF:s styrelse/ Mickel Nyström
Glöm inte Agrologernas förening r.f.
årsmöte! Mötet ordnas lördagen den 9.4
på Åland! Föreningen ordnar gemensam
transport från Åbo. Mer info kommer senare, på hemsidan agf.fi.

Tänä syksynä Ruotsinkielinen agrologikoulutus täyttää 100- vuotta Suomessa. Högre
svenska läroverket, HSL aloitti koulutuksen
ja ensimmäinen lukuvuosi 2.10.1916 Turussa. HSL jatkoi toimintansa itsenäisenä
kouluna aina vuoteen 1994. Ruotsinkielisten luonnonvara-aloilla sekä ammattikorkeakouluissa on tapahtunut lukuisia koulufuusioita ja tänään Skuffis on osana
Novia- kouluyhtymää Tammisaaressa. Siellä koulutetaan agrologien lisäksi metsätalousinsinöörit, insinöörit ja rakennusmestarit. Opiskelijoita on kaikin kaikkeaan Tammisaaren Campuksella noin 400. Joka syksy
noin 15 agrologi opiskelijaa aloittaa opinnot. Tulevana syksynä koulu järjestää oppilaskunnan ja AGF:n kanssa juhlat, juhlavuoden kunniaksi.
Juhlat järjestetään Turun linnassa
1.10.2016. Kutsut lähetetään kevään aikana. Päivän aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja suunnitteilla on esimerkiksi tulevaisuuden -seminaari.
Seminaarissa olisi tarkoitus keskustella
Agrologikoulutuksen tulevaisuudesta. Lisää infoa tulee tästä myöhemmin!

Skuffis emblem står för den starka
”Skuffis-andan” som ännu råder bland
såväl elever som alumner.
Skuffiksen symbooli, joka edelleen
edustaa vahvaa ”Skuffis-henkeä”, jonka
opiskelijat ja valmistuneet tunnistavat.

AGF:n hallitus/ Mickel Nyström
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AGROLOGIEN MERKKIPÄIVÄT

ANSIOITUNEITA

90

70

13.3.2016
Pentti Kuuri-Riutta,
Pori. Mustiala 1950.
Lähipiirissä.

26.3.2016
Marja-Leena Tompuri,
Kouvola. Peltosalmi
189. Matkoilla.

85
23.3.2016
Pekka Harkkila, Halikko.
Mustiala 1958. Perhepiirissä.

10.4.2016 mv.
Matti Heikkinen,
Kuopio-Riistavesi.
Mustiala 1975.
Matkoilla.

Kainuun Agrologit ry:n jouluaterialla
luovutettiin Päivi Korhoselle (vas.)
itsenäisyyspäivänä myönnetty Suomen
Leijonan Ritarikunnan Ansioristi ja Heikki
Kanniaiselle Agrologien Liiton myöntämä
Agrologit-risti. Merkit luovuttivat
yhdistyksen puheenjohtaja Maarit
Hietanen (oik.) ja sihteeri Minna Tanner.

80

60

15.3.2016 Simo Stocklin, Salo. Mustiala
1958. Perhepiirissä.

3.3.2016
asiakkuuspäällikkö
Pekka Lipsanen,
Kouvola. Mustiala 1979.
Perhepiirissä.

29.3.2016 Asseri Kananen, Helsinki.
Mustiala 1960. Matkoilla.
2.4.2016 Kauko Karioja, Suolahti. Hyvinkää 1961. Ei vastaanottoa.

50
14.3.2016 yksikönpäällikkö Päivi Wallin,
Helsinki. Mustiala 1988. Perhepiirissä.

75
6.3.2016 Jukka Syrjälä,
Forssa. Mustiala 1966.
Perhepiirissä.

22.3.2016 maatalousyrittäjä
Olavi Mikkola, Akaa. Ilmajoki 1990.
Vastaanotto Viialan Metsälinnassa
27.3.2016.

PUOLEEN YLHÄISEN MAAN
Maanviljelijä Pekka Räsänen
Siilinjärveläinen maanviljelijä ja kunnallismies, agrologi Pekka Räsänen menehtyi
4. joulukuuta 2015. Hän oli syntynyt Siilinjärvellä 22. huhtikuuta 1935.
Räsänen vaikutti luottamusmiehenä
kunnallishallinnossa merkittävästi. Hänet
muistetaan numerokokonaisuudet hallitsevana päättäjänä, joka edellytti kuntakoneistolta tiukkaa talouskuria.
”Yhteiset asiat on hoidettava paremmin kuin omat”, kuului hänen perustelunsa. Palveluja oli kehitettävä voimavarojen
sallimissa puitteissa, ei velkarahalla. Kunnalliselämästä vetäytymisen jälkeenkin
hän seurasi kuntataloutta mielenkiinnolla.
Räsäsen aktiivisinta aikaa kunnalliselämässä olivat 1970- ja 1980-luvut. Kunnanvaltuustossa hän vaikutti kolme vaalikautta ja
kunnanhallituksen puheenjohtajana kahdeksan vuotta.
Yhteistä hyvää hän oli edistämässä pellervolaisessa osuustoimintaliikkeessä. Siilinjärven Osuuspankin, nykyisen POP-pan-

kin, hallituksessa hän toimi yli 30 vuotta, useita
vuosia puheenjohtajana.
Yhteiskunnallisilta näkemyksiltään hän oli maalaisliittokeskustalainen.
Räsänen oli koulutukseltaan agrologi, jonka
ammatillinen tietotaito
oli korkeaa tasoa: hän voitti haltuunsa kiertopokaalin agrologien valtakunnallisissa
taitokilpailuissa suoraan kolmella perättäisellä kiinnityksellä 1970-luvulla.
Leipätyönsä Räsänen teki maanviljelijänä ja kulki ammatissaan ajanhermolla.
Hän metsitti tilansa pellot ennen sukupolvenvaihdosta nuoremmille, ja metsä pysyi
aina hänen kiintymyksensä kohteena.
Salaojitusta Räsänen edisti työskentelemällä nuoruudessaan Paloheimo-yhtymässä myyntipäällikkönä viiden läänin alueella.
Häntä kiinnosti historia ja sukututkimus.
Matti Juusela

Esa Kauhanen
s. 7.10.1932 Vieremä
k. 9.12.2015 Halikko
Mustiala 1961

Niilo Hämäläinen
s. 22.10.1931 Uukuniemi
k. 18.12.2015 Kouvola
Hyvinkää 1956

Leena Rinne
s. 28.2.1967 Jalasjärvi
k. 23.1.2016 Kauhajoki
SeAMK 2003
Kauno Sipponen
s. 11.5.1931 Jepua
k. 9.12.2015 Vöyri
Mustiala 1956
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Agrologien jäsenyhdistykset
Agrologit Uusimaa
Pj. Kaj Sjölund 0400 711 446
Siht. Hanna Salmela 044 550 9905
h_salmela@hotmail.com
AMK-Agrologiopiskelijat ry
Pj. Ilari Lehtinen 0400 512 046
ilari.lehtinen@student.hamk.fi
Siht. Katja Rajaoja 040 482 8098
katja.rajaoja@luva.fi
Etelä-Karjalan Agrologit
Pj. Eino Heinola 0400 358 668
eino.heinola@proagria.fi
Siht. Anna Turunen 040 591 2535
anna.turunen@proagria.fi
Etelä-Pohjanmaan Agrologit
Pj. Reijo Honkola 0400 760 348
reijo.honkola@nic.fi
Siht. Arja Ala-Luoma 050 5706300
arja.ala-luoma@seinajoki.fi
Etelä-Savon Agrologit
Pj. Sirpa Leväinen 040 725 0284
sirpa.levainen@juva.fi
Siht. Katri Saksa
katri.saksa@pp.inet.fi
Kainuun Agrologit
Pj. Maarit Hietanen 040 571 0810
maarit.hietanen@faba.fi
Siht. Minna Tanner 040 572 3197
minna.tanner@proagria.fi
Kanta-Hämeen Agrologit
Pj. Päivi Meronen 040 510 3184
paivi.h.meronen@gmail.com
Siht. Matti Salminen 050 549 8442
matti.salminen@ely-keskus.fi
Keski-Pohjanmaan Agrologit
Pj. Toni Anttila 040 528 9188
toni.anttila@pp3.inet.fi
Siht. Armi Hotakainen 040 723 7262
armi.hotakainen@kotinet.com
Keski-Suomen Agrologit
Pj. Saara Kässi-Jokinen 040 705 1985
saara.kassijokinen@gmail.com
Siht. Heidi Pohjanpalo 040 5817035
heidi.pohjanpalo@proagria.fi
Koillis-Pohjan Agrologit
Pj. Seppo Linjakumpu 0400 706 433
seppo.linjakumpu@rukanordic.com
Siht. Rauno Määttä 08 852 3408
rauno.maatta@gmail.com

Kymenlaakson Agrologit
Pj.Riikka Suutari 040 564 3261
resuutari@gmail.com
Siht. Marko Toikka 040 717 1259
marko.toikka@ely-keskus.fi
Lahden Seudun Agrologit
Pj. Johanna Kyrö 040 562 9209
johanna.kyro@suomi24.fi
Siht. Susanna Ollila 040 741 2067
susanna.ollila@keuda.fi
Lapin Agrologit
Pj. Pekka Kalliainen 040 741 7783
pekka.kalliainen@luke.fi
Siht. Sanna Vinblad 040 757 4710
sanna.vinblad@lapinamk.fi
Lounais-Hämeen Agrologit
Pj. Asko Nuikka 040 510 3187
asko.nuikka@proagria.fi
Siht. Jouni Savolainen 040 557 5622
jouni.savolainen@lahivakutus.fi
Oulun Seudun Agrologit
Pj. Kalevi Kuokkanen 040 500 6836
kalevikuokkanen@toivoniementila.fi
Siht. Leea Sangi 050 371 5528
sangileea@gmail.com
Pirkanmaan Agrologit
Pj. Katariina Pylsy 0500 727 741
katariina.pylsy@sastamala.fi
Siht. Kaija Sämpi 0400 923 440
km.sampi@gmail.com
Pohjois-Karjalan Agrologit
Pj. Jukka Heikkinen 040 104 1380
jukka.heikkinen@gmail.com
Siht. Maarit Pakarinen 050 575 6542
maarit.pakarinen@hotmail.fi
Pohjois-Savon Agrologit
Pj. Rauno Savolainen 040 736 4643
raunosavolainen@pp.nic.fi
Siht. Paula Antikainen 040 849 3100
paula.h.antikainen@gmail.com
Satakunnan Agrologit
Pj. Päivi Markkula 040 526 1343
paivi.markkula@gmail.com
Siht. Jenni Mäki
makijenni1@gmail.com
Varsinais-Suomen Agrologit
Pj. Markus Junnila 040 753 2673
markus.junnila@gmail.com
Siht. Anne Nurmi 044 561 9825
nurmianne@suomi24.fi

Agrologernas Förening
Ordf. Jessika Eklund 050 512 1163
jessika.eklund@hotmail.com
info@agf.fi

AGROLOGIEN
AMMATTIYHDISTYKSET
Maaseudun Kehittäjät ry
Pj. Pertti Iivanainen 040 748 5310
pertti.iivanainen@liperi.fi
Siht. Taina Wirberg 0500 868 701
taina.wirberg@paimio.fi
Maaseutuneuvonnan
Tekniset Toimihenkilöt MATT ry
Pj. Mikko Penttinen 040 700 6371
mikko.penttinen@proagria.fi
Siht. Esko Lappalainen 040 546 6164
esko.lappalainen@luva.fi

Metsäammattilaisen modernit työkalut!

METSÄAMMATTILAINEN
Hanki markkinoiden monipuolisin verkkosovellus
ammattimaiseen metsien käytön suunnitteluun.
TAPIO ForestKIT -sovelluksella voit tehdä metsäsuunnitelmat,
leimikkosuunnitelmat ja tila-arviot sekä ohjata metsätöiden
toteutusta!
TAPIO ForestKIT soveltuu erinomaisesti esimerkiksi:
• Metsäpalveluyrittäjille
• Kaupungeille ja kunnille
• Koneyrittäjille
• Ammattimaisille metsänomistajille
• Oppilaitoksille
• Yhteismetsille
Lisäosien joukosta voit valita juuri sinun
tarpeisiisi soveltuvat:
• ForestKIT Field -maastotyöhön
• ForestKIT Value -tila-arvio
• ForestKIT Works -metsätöiden ohjaus
• IPTIM -työkalut metsien käsittelyn optimointiin
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: Tapio Silva Oy,
Metsävara-asiantuntija Mikko Lumperoinen
mikko.lumperoinen@tapio.fi p. 050-358 6020
www.tapio.fi/forestkit
Kauttamme on saatavilla myös
Panasonic Toughpad -tietokoneet vaativaan maastotyöhön!

UUDISTUNEET PEFC-METSÄSERTIFIOINNIN VAATIMUKSET
OTETTIIN KÄYTTÖÖN 1.1.2016!

Metsänomistajan Kantoon -sovelluksen
avulla TAPIO ForestKIT -metsäsuunnitelma
on aina mukana omalla mobiililaitteellasi:
• Yhteenvedot ja toimenpidetiedot kuvioittain
• Kartat, ilmakuvat, kuviokartat ja tilarajat ja
omien karttamerkintöjen tallennus

METSÄNOMISTAJA
Tutustu Kantoon -sovellukseen
osoitteessa: www.kantoon.fi

Maastotaulukot

Maastotaulukoiden digitaalinen aikakausi

SERTISERIFFI PEFC
●
●
●
●

Varmista ammatillinen PEFC-osaamisesi Sertiseriffin seurassa.
Säästät aikaa ja työ metsässä sujuu!
Opiskelu netissä on helppoa ja mukaansa tempaavaa.
Saat todistuksen, jolla osoitat hallitsevasi PEFC metsäsertifioinnin vaatimukset.

Tutustu Sertiseriffiin ja hanki edullinen lisenssi
verkkokurssille www.tapio.fi/sertiseriffi
TAPIO ForestTEST®
Metsätalouden koulutuksia itsenäisesti suoritettavina kokonaisuuksina.

UUTTA!

Tapion huippusuositut
Hyvän metsänhoidon suositukset–
maastotaulukot ovat nyt saatavilla
mobiilisti! Nyt keskeisimmät metsän- ja
luonnonhoidon tiedot kulkevat aina
mukanasi. Dynaamiset taulukot ja kuvaajat
sekä havainnolliset kuva-esimerkit tuovat
maastotaulukoihin aivan uuden
ulottuvuuden.

TUTUSTU ja LATAA!

www.tapio.fi/maastotaulukot

