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ILMESTYMISAIKATAULU 2017

NRO ILMESTYY VARAUKSET AINEISTO

1/2017 30.1. 9.1. 13.1.
2/2017 6.3. 13.2. 17.2.
3/2017 3.4. 13.3. 17.3.
4/2017 8.5. 18.4. 21.4.
5/2017 12.6. 22.5. 26.5.
6/2017 30.8. 7.8. 11.8.
7/2017 25.9. 4.9. 8.9.
8/2017 23.10. 2.10. 6.10.
9/2017 20.11. 30.10. 3.11.
10/2017 18.12. 27.11. 1.12.

P uualan koulutuksessa on viime aikoina otettu harppauksia 
eteenpäin. Oppikirjaprojektit sekä saha- että levyteollisuuden 
osalta on saatu päätökseen sähköistä materiaalia lukuun otta-
matta. Alan koulutustarvekartoitus valmistui viime kesänä yh-

distysten yhteisponnistuksena.
Pari vuotta sitten, kulissien takana, tehty kova työ johti siihen, että am-

mattitutkinnoissa puuteollisuus saatiin omaksi kokonaisuudekseen, ja nyt 
on meneillään tutkinnon perusteiden sorvaus puurakenne-, puusepän-, le-
vy- ja sahateollisuudessa. Suomen ainoan puutekniikan insinööriopetuk-
sen markkinointiin Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) on satsattu 
vuosittain, muihin aloihin verrattuna, paljon markkinointirahaa. Helsingin 
yliopiston ”Metsätalolla” kaupallisten metsänhoitajien koulutus on muutok-
sistaan huolimatta säilynyt ehkä parhaiten palvelemassa teollisuuden tar-
peita. 

TIEDEKORKEAKOULUISSA on käyty anelemassa takaisin Puutekniikan dip-
lomi-insinöörikoulutusta, kuitenkaan siinä onnistumatta. Olemmekin edel-
leen tilanteessa, jossa puutekniikan opetus sekä Lappeenrannan teknilli-

sessä yliopistossa (LUT) että Aal-
to-yliopistossa on loppunut, eikä 
puutekniikan diplomi-insinööre-
jä valmistu enää mistään. LAM-
Kin siirtyessä osaksi LUT-konser-
nia on kuitenkin olemassa pientä 
toivoa siitä, että Lahteen olisi jat-
kossa saatavissa muutamia puu-
tekniikan DI-koulutuspaikkoja.

Voi siis summata, että koulu-
tuspaikkoja ja opetusmateriaalia 
pitäisi olla ainakin kohtuullises-
ti. Kaikki siis hyvin? Ei ole. Jotain 
olennaista puuttuu: Alalle janoa-

vat opiskelijat! LAMKin Puutekniikan markkinointihankkeet osoittavat, että 
tarinamme kertominen nuorille ei ole helppoa markkinoinnin ammattilaisil-
lekaan, saati sitten nykynuorten kelkasta pudonneille puupäille. 

ALAN TAPAHTUMISSA HYMISTELEMME, kuinka kansantaloudelle tärkeästä 
teollisuudesta puuteollisuudessa on kysymys ja kuinka nopeasti tällä alalla 
pystyy etenemään vastuullisiin ja halutessaan kansainvälisiin tehtäviin. Eh-
kä saamme muutaman nuoren sukulaisistamme tai tuttavistamme kään-
nytettyä puu-uskovaisiksi, mutta massoja emme tavoita. Alan näkyvimmät 
mainosmiehet, hyvässä ja pahassa, ovat olleet Kansanedustaja Hakkarai-
nen ja Aamulypsyn Juha Perälä. 

Mikä neuvoksi? Nuoret puhuvat tubetta-
jista. Mistä niitä löytää ja osaisivatkohan 
he auttaa? Onko muita hyviä ideoita puu-
teollisuuden vetovoiman korjaamiseksi? 
Paras idea palkitaan!
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Vetovoimaa
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