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Matkanjohtajien alkusanat

Hyvä lukija, pitelet käsissäsi Puumekanistikerhon vuoden 2011 Ligna-
reissun matkakertomusta. Matkanjohtajina haluamme lausua muutaman 
sanan reissusta.

Ensialkuun haluamme kiittää kaikkia tukijoitamme, te mahdollistitte reissun. 
Suuri kiitos teille! Suuri kiitos kuuluu myös huikealle porukallemme, joka 
reissussa mukana oli. Te teitte tämän spektaakkelin, ja te olitte mukana 
luomassa sitä loistavaa ja välitöntä tunnelmaa joka vallitsi koko matkan 
ajan. KIITOS!

Lignanexcursio on ollut kerhon perinteenä jo vuosikymmenien ajan 
ja toivottavasti tulee sellaisena myös säilymään tulevaisuudessa. Toisin 
kuin aiemmilla reissuilla, tällä kertaa yhtään suurvaltaa ei kaatunut eikä 
perustettu, edes markkaa ei devalvoitu Saksassa vietettynä aikana, mutta 
epäilemättä viikko jää historiaan ja osallistujiensa mieliin elämään vielä 
pitkäksi aikaa. 

Messuja kahlattiin läpi kolmen täyden työpäivän verran ja kuten yleensäkin 
nähtävää, koettavaa ja juotavaa riitti runsain mitoin. Tutuksi tulivat niin 
sorvit, liimat kuin lightweight-rakenteetkin ja verkostoituminen niin 
messuilla kuin illalla Ernst-Augustissakin tuotti tulosta. On hienoa huomata 
että vielä nykymaailmassakin “firmat kyllä pitää huolen omistaan”

Vielä kerran iso kiitos kaikille tahoille jotka mahdollistitte tämän kaiken!

Tuukka 
Kyläkallio

Matti
Eskelinen
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28.6. Lauantai - ensimmäinen matkapäivä

Matkamme Saksaan alkoi aikaisella aamuherätyksellä, lähtö Otaniemestä 
oli jo 04:00. Toiset kerholaisista olivat nukkuneet vain muutaman tunnin 
ja loput vielä vähemmän. Onneksi kuitenkin matkanjohtajamme olivat 
pirteitä ja innokkaita kuin maailmanmestaruuden juuri voittanut Suomen 
paricheerleadingjoukkue. Muutaman tunnin kärpäsen pyydystyksen 
jälkeen lentokoneemme saapui Dönereiden luvattuun maahan.

Toinen matkanjohtajistamme lähti bussin täyttyessä yksin liikkeelle, kun 
muut jäivät  vielä odottamaan seuraavaa kyytiä. Huoneisiimme pääsimme 
vasta klo 14:00, joten 
meillä oli aamu aikaa 
harhailla Berliinissä. 
Osa kävi katsomassa 
Alexander platzia ja osa 
olympiastadiaonia, jossa 
oli menossa paikallinen 
American Carshow. 
Autoja oli tiirailemassa 
myös toinen porukka 
Bentleyn ja Mercedeksen 
liikkeissä. Huoneet 
saatuamme kaaduimme 
kaikki petiin hetkeksi 
lataamaan akkuja.

Illalla kävimme yhdessä Kerhon kanssa illallisella. Ruokalajit maksasta 
villisijaan ja lampaaseen maittoivat seurueelle. Ruokailun jälkeen 
menimme löevebraunin baariin juomaa litrantuoppeja ja Jägermaistereita. 
Tämä oli hyvä idea. Valitettavasti ilta kuitenkin loppui tylsästi hienon kebap 
ravintolan jälkeen, koska emme löytäneet kunnon UG menomestaa…
Vaan liian UG:n..
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29.6. Sunnuntai - Kulttuuria

Ensimmäinen aamu Berliinissä aukeni  valoisana ja kirkkaana pitkien unien 
jälkeen. Hostellin aamiainen tarjosi mahan täydeltä tuoreita sämpylöitä 
ja muita herkkuja. Aamiaisen jälkeen matkanjohtajat ja Nakki lähtivät 
ostamaan junalippuja Hannoveriin, muut suuntasivat Brandenburgin 
portille. 

Historiallinen katsaus jatkui, kun matkalaiset tallustivat pitkin Unter den 
Lindeniä Siegessäulen pylväs maamerkkinään.  Pylväältä matka jatkui 
Berliinin eläintieteellisen puutarhan suuntaan. Vaikka eläintarhassa ei 
käyty, näkyi aitojen takaa muun muassa suloisia laamoja. Eläintarhan takana 
aukeni Friedrichstrasse lukuisineen kauppoineen, jotka valitettavasti 
olivat sunnuntaina kiinni. Sen sijaan katu oli suljettu ja paikalle oli 
pystytetty autonäyttely, jonne matkanjohtajatkin olivat eksyneet. Kuumaa 
kesäpäivää paistateltiin sivukadun kahvilassa, josta pikkuhiljaa lähdettiin 
takaisin hostellille. Illalla osa jäi hostellille lepäämään ja osa lähti syömään. 
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30.5 Maanantai - Matka Hannoveriin

Hostellin luovutus oli kello 10, joten suurin osa porukasta söivät 
aamiaisen vasta pakkaamisen ja luovutuksen jälkeen. Tämän jälkeen jäi 
muutama tunti aikaa käydä kaupungilla, joten osa siirtyi länsipuolelle 
mm. KaDeWe:n myymälään ja toinen osa jäi itäpuolen kauppakadulle. 13 
jälkeen alkoi siiryminen Hauptbahnhofille, joka ei isolla porukalla aivan 
mutkattomasti suju vieraassa kaupungissa, etenkään julkisilla. Hostellin 
vieressä oli U-bahnin pysäkki, josta pääsee kätevästi Aleksanterplatzille. 
Aleksanterplatizilla jouduimme siirtymään monen rullaportaan kautta 
lähijunaan, joka pysähtyi vastaavasti Hauptbahnhofilla toisessa päässä ja 
kerroksessa kuin lähtömme Hannoveriin. Matkanjohtajia huoletti kovasti, 
jos joku jää väärällä asemalla tai vastaavaa, kun ylimääräisiin mutkiin 
ei juuri ollut aikaa. Juna saapui ajallaan ja saksalaiseen tapaan taisi olla 
muutama ylimääräinen vaunukin. Juna kuitenkin lähti kuten kotosuomessa 
olemme tottuneet myöhässä. Junamatkalla ihmettelimme kuinka paljon 
uusiutuvaan energiaan on Saksassa panostettu. Hannoverissa vastassa oli 
Heidi ja Maija T, jotka opiskelevat Euroopassa kevään. Ennen hostellille 
suunnistusta matkanjohtajat ja rahapussin vartija kävivät ostamassa 
aamupalan, koska tasokas hostellimme ei tarjonnut muita mukavuuksia, 
kuin lämmintä vettä silloin tällöin. Sijainti oli kuitenkin mitä mainioin 
eli noin 10-15 min kävelymatkanpäässä asemasta ja Ernest Augustista. 
Punkkien valinnan ja kotiutumisen jälkeen luvassa oli epävirallinen 
illallinen, joten kerho ei sponssanut ja ruoka nautittiin muutamassa eri 
ravintolassa.
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31.5 Tiistai - Ensimmäinen messupäivä

Herätys koitti noin kello 7.00 Hannoverin kuuman kosteassa huoneessa. 
Aamusilmien avauduttua oli huomattavissa, että maanantai-illan 
myöhäisimmätkin olivat näköjään päätyneet omiin punkkiinsa. Ryppyiset 
pikkutakit ja tupsulakit kaivettiin laukkujen ja kassien uumenista 
edustustehtäviä varten. Kahdeksan maissa, aamutoimien ja omatekoisen, 
”hostelliaamiaisen” jälkeen koko joukko-osasto oli valmis kohtaamaan 
ensimmäisen messupäivän ja tapahtui liikekannallepano. 

Matka johdatti ensimmäisenä lähikioskille, josta neiti rahastonhoitaja 
hoiti koko joukkiolle päiväliput paikalliseen spåraan, jolla kiidimme 
päärautatieasemalle. Tässä vaiheessa oli kuitenkin hyvä hetki ottaa 
ensimmäinen mutka matkaan, sillä matkanjohtaja tai –johtajat olivat 
unohtaneet messuliput hostellille! Kyseisten henkilöiden korjatessa 
tilannetta muut surffailivat ympäri valtaisaa asemakompleksia ja haalivat 
matkaansa lisää aamupalaa ja messuevästä. Saatiinpa rautatieasemalla 
myös yksi puuttuva, Hannoverissa jo pidempään hengaillut puumekanisti 
ryhmäämme. Tovin jo vierähdettyä messuliput oli noudettu hostellilta, 
ja matka saattoi jatkua lähijunan voimin messumestoille. Alkuperäisen 
45 minuutin matka-aika-arvion sijasta matkaan kuluikin kaikenkaikkiaan 
1,5 h! Onneksi aikataulussa oli sopivasti löysää, joten messuilla olimme 
riittävän ajoissa noin puoli kymmenen aikaan. 

Astuttuamme sisään ensimmäiseen halliin, yksi jos toinenkin 
ensikertalainen mekanisti ällistyi messujen atmosfääristä. Valtavia 
ständejä valtavine koneineen ja esittelyvermeineen. Ja näitä halleja olisi 
vielä 12 lisää! Ensimmäinen messuexcursio oli sovittu Rauten kanssa, 
jonka ständille menimme kuikuilemaan kymmenen maissa. Isäntämme oli 
kuitenkin hiomassa diiliä, joten sovimme puolen tunnin lisäajan. Mekanistit 
saivat luvan jalkautua ympäri hallia ottamaan tuntumaa. Osa porukasta, 
kuten allekirjoittanut, otti lähikontaktia suoraan käytävän toisella puolella 
sijainneeseen Kotka Millsin edustukseen. Kotkan pojat, ja tytöt tarjosivat 
tietoa toiminnastaan ja tuotteistaan, sekä virkisteitä nääntyville puupäille. 
Puoli tuntia hurahti kuin siivillä ja oli aika iskeä uudestaan Rauten ständille.
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Nyt asianomaiset olivat paikalla ja excursio saatiin polkaistua käyntiin. 
Mekanistien siemaillessa paikallisia panimotuotteita, isännät tarjosivat 
viimeisimmät kuulumiset Rauten toiminnasta ja taktiikasta. Kiinnostavina 
puheenaiheina olivat muun muassa Venäjän ja Kiinan suuntaan tapahtuva 
toiminta. Ajan kuluttua ja kysymystulvan loputtu oli aika kiittää isäntiämme, 
ja laulaa luikautimmepas myös menevän rallin! 

Seuraavaksi joukko oli vapaa kulkemaan omia polkujaan ja mekanistit 
sirpaloituivat ympäri messualuetta. Tässä välissä kävimme tervehtimässä 
muun muassa Plytecin herroja, jotka olivat kovin ilahtuneita meidät 
nähdessään. Niitä näitä rupatellessa aika yleensä riensi ja kohta olikin 
aika seuraavaan tapaamiseen. Valtavan messualueen uumenista piti löytää 
ravintola Tirol, jossa tarkoituksena oli tavata UPM:n edustus. Pienen 
seikkailun jälkeen paikka ja uudet isäntämme löytyivät. Touhukkaat 
mekanistit järjestelivät salamana ulkoilmaravintolan pöydistä yhden 
jättipöydän, johon koko konkkaronkka mahtui kerralla. Tarjoiluna oli 
saksalaiseen tapaan mehevää bratwurstia maukkaan perunasalaatin kera, 
ja kyytipojaksi kunnon kolpakko ehtaa olutta. Aterian ohessa seurusteltiin 
UPM:n väen kanssa, vaihdettiin kuulumiset ja saatiin tietoa uusista tuulista. 
Hitaimpien vielä mutustellessa makkaroitansa, iski taivaalta sadekuuro, 
jolloin kaikki säntäsivät lähimpien, pienehköjen aurinkovarjojen alle. 
Jutustelua jatkettiin sateen jatkuessa sontsan alla, kunnes isäntiemme piti 
rientää etiäpäin. 



7

Viralliset tapaamiset olivat tältä päivältä ohi, lukuun ottamatta kutsua 
Rauten cocktail-tilaisuuteen, joka koittaisi messujen sulkemisen jälkeen. 
Mekanistit levisivät taasen ympäri aluetta tutustumaan mitä erilaisimpiin 
yrityksiin ja asioihin. Edellispäivien kaupunkikierrokset ja päivän 
messupyöriminen alkoi tuntua jaloissa, joten myös pienet hengähdyshetket 
olivat aika-ajoin paikallaan. Kuuden aikaan, messujen sulkeutuessa, 
kokoonnuimme taas kasaan ja suuntasimme Rauten ständille kokkareihin. 
Tunnelmaa ja sielunravintoa tarjosivat svengaavaa musiikkia soittava duo 
tarjoiluhenkilökunnan tarjoillessa maittavia suolapaloja ja virkistäviä 
juomia. Ilta kului rupattelun ja tarjoilujen merkeissä, ja saimmepa kutsun 
tulla jatkamaan iltaa myöhemmin Kotka Millsin iltatilaisuuteen. Yhdeksän 
jälkeen kiitimme toistamiseen isäntiämme, ja sivutimme ystävällisesti 
Kotkan tarjouksen siirtyen takaisin kohti Hannoverin keskustaa. 
Keskustaan päästyämme pyörähdimme vielä yhteen ravitsemusliikkeeseen 
tapaamaan jo hieman pidemmälle edennyttä puumekanistia. Osa jäi vielä 
jatkamaan iltaa puolikkaan porukan suunnatessa takaisin majapaikkaan 
untenmaille latautumaan seuraavaan päivään.              
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1.6. Keskiviikko - 

Messuviikon vapaapäivä. Päivä oli aurinkoinen ja hyvin lämmin. Kukin 
matkaaja rentoutui omalla tavallaan, toiset shoppaillen, toiset viettäen 
päivän ulkona nauttien auringosta ja lämmöstä sekä kaupungin 
nähtävyyksistä. Sään suosiessa matka pitkin kaupunkia taittui rattoisasti 
ja kuumuutta hellitettiin raikkaalla ja makoisella jäätelöllä ja mansikoilla. 
Pitkän kaupunkikävelyn jälkeen suurin osa matkaseurueesta kerääntyi 
raatitalon kupeeseen lammen lähettyville nauttimaan auringosta ja 
huurteisen viileistä juomista. Kävelyretken kohokohtana oli Hannoverin 
kauppahalli, joka tarjosi paljon tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, 
ja joka oli täynnä houkuttelevia makuja ja tuoksuja edulliseen hintaan. 
Sinne jos pääsisin uudestaan.

Illalla suuntasimme koko porukan voimin Pfannkuchen Haus:iin 
illalliselle. Nimensä mukaan ravintolan ruokalista oli pullollaan erilaisia 
pannukakkuja, sekä suolaisia että makeita. Valintavaihtoehtoja oli niin 
paljon, että muodostui ihan valinnanvaikeus. Illan lopputuloksena oli 
kylläisiä ja ruokaansa tyytyväisiä teekkareita. Hyvä ruoka sekä mahtava 
ja rentoutunut seura kruunasi upean päivän. Virkistynyt seurue oli valmis 
seuraavaan päivään messuilla. 
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Hannoverissa vietetyn vapaapäivän jälkeen suuntasimme aikaisin 
torstaiaamusta kohti messualuetta. Aamun ensimmäinen tapaaminen 
oli sovittu Latvialaiseen Dendrolight -yritykseen, joka valmistaa puusta 
kevyttä rakennelevyä mm. rakennusteollisuuden tarpeisiin. Esittelyssä 
kuulimme mm. Dendrolight tuotteen teknisistä ominaisuuksista ja sen 
tuotantoprosessista. Tapaaminen oli hyvin mielenkiintoinen ja oli erittäin 
mukava kuulla puun uudesta käyttösovelluksesta.

Puolenpäivän maissa tapasimme suomalaisen liimavalmistaja Dynean. 
Heidän osastolla opiskelijoille tarjoiltiin pikkusuolaista juomien kera 
edustajien kertoessa mm. uudesta AsWood tuotteesta. AsWood on uusi 
innovaatio, joka vähentää liimattujen puutuotteiden emissioita.

Päivän viimeinen sovittu 
tapaaminen oli HewSawn 
osastolla. HewSaw on suomalainen 
sahakone valmistaja, jolla on 
asiakkaita maailman joka kolkassa. 
Oli hyvin kiintoisaa kuulla niin 
monipuolisesta asiakaskentästä ja 
muutoinkin heidän kuulumisiaan.

Sovittujen tapaamisten välillä oli 
aikaa kierrellä messualueella ja 
tutustua messujen valtaisan laajaan  
tarjontaa. Messujen suuruus näkyy 
edustettujen teollisuuden alojen 
suuressa kirjossa. Yrityksiä löytyy 
kaikista puutuoteteollisuuden 
osista, sekä laite-, materiaali -ja 
sovellustoimittajista.  

2.6. Torstai -
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3.6. Perjantai -

Matkan viimeinen messupäivä alkoi hyvin väsyneissä merkeissä, viikko 
Saksassa oli nähtävästi tehnyt tehtävänsä. Käynnistymisongelmia oli 
havaittavissa itse kullakin. Myös itselleni kävi näin ja aamun ensimmäinen 
yritysvierailu Jartekille jäi harmittavasti väliin.

Saavuimme Kristiinan kanssa messuille kahdestaan ja kiersimme 
puukäsitöihin ja niihin liittyviin laitteisiin keskittyvää hallia. Mukaan 
tarttuikin avaimenperää ja kaulakorua, shoppailuahan siitä tuli. Yhtään 
hiomakonetta ei tosin hankittu, vaikka Mirkan edustaja sellaista kovasti 
kaupitteli. Ständeiltä sai kyllä muuten kaiken näköistä mainostavaraa, 
varmaan viimeisen messupäivän vaikutusta.

Toinen päivän yritysvierailuista suoritettiin Dieffenbacherilla, missä saatiin 
esittely tästä järkälefirmasta. Ständi ainakin puhui puolestaan, ja oli niitä 
työntekijöitäkin enemmän 
kuin 60 henkeä. Cocktail-
palat ja  juomatarjoilutkin 
maistuivat  Dieffenbacherin 
messuravintolassa.

Matkaa jatkettiin vielä 
Plytecin ständille, missä 
oltiin jo edellisinä päivinä 
pieninä ryppäinä käytykin. 
Mieltä painavat kysymykset 
Plytecista selvisivät 
skumppalasien äärellä, 
kun messut alkoivat jo 
muuten hiljentyä. Vähitellen 
porukka alkoi lähteä 
hostellia kohti, toisten 
vielä jäädessä nauttimaan 
messujen viimeisistä 
hetkistä. 
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Loppupäivä meni melko rauhallisissa merkeissä Hannoverin aseman 
kaupoilla, syömässä ja hostellilla. Matkan parhaita kuvia ja videoita 
katseltiin jo melkoisten naurunremahduksien kera. Nukkumaankin 
päästiin aiemmin kuin koko muulla reissulla, herätys tosin seuraavana 
aamuna oli kello viisi. Melkein valehtelematta voi sanoa, että kaikki 
odottivat jo kotiinpääsyä rankan messumatkan jälkeen.
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4.6. Lauantai - Kotiinpaluu

Lauantaiaamu alkoi lempeällä herätyksellä kello 5.00, sillä juna takaisin 
Berliiniin lähti jo (lisää tähän kellonaika). Onneksi suihkusta kuitenkaan 
ei tullut kuin kylmää vettä, mikä virkisti monen matkalaisen väsynyttä 
olotilaa.

Junamatkan jälkeen bussi ajoi matkaajat Tegelin lentokentälle, jossa 
tehtiin vielä viime hetken tuliaisostokset Tax-freestä, ja muisteltiin 
reissun kohokohtia. Lento lähti ajallaan, eikä tuhkapilviä tai 
lentokenttähenkilökunnan lakkoja ollut näkyvissä. Matkalla tarjottiin 
kuiva sämpylä, johtuen vihanneksien syöntikiellosta.

Laskeutuminen takaisin Suomen maaperälle onnistui hienosti, ja jokainen 
löysi matkatavaransa pienen odottelun jälkeen. Lopuksi oli aika palkita 
matkanjohtajat hyvin onnistuneesta reissusta laulunpätkällä ja pullollisella 
saksalaista yskänlääkettä.

Kaiken kaikkiaan reissu oli todella hauska ja opettavainen. Firmojen 
parantunut taloudellinen tilanne näkyi selkeästi messuilla, ja aktiivisen 
teekkarin olikin helppo luoda kontakteja, ja saada tietoa alan kaikenlaisesta
tarjonnasta.

Perspective of an international student

It was a great trip to Ligna exhibition. Everything was well organized by 
Matti and Tuukka as good leaders, which was very appreciated by us in 
our hearts. When we landed in Vantaa airport, we expressed our
many thanks by singing a song improvisationally created by Heikki and 
Juha in the airplane. That was very impressive even though it was in 
Finnish.
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We were a real team. e.g. when someone got sick or came across 
with some problems, others cared about them very much. Only when 
everyone was ready, we can set off to exhibition or restaurant. I really
appreciate this team spirit.

Of course, if the company’s presentation were in English, it would be 
perfect for international students in the Ligna exhibition. But they were 
Finnish companies and most of the students were from Finland, no one
would complain about this language problem, including me, even though I 
felt lonely and lost in a Finnish speaking atmosphere. So taking photo was 
the only fun I had during that process. The most impressing
thing was that all the trip information was in English all because of me as 
the only international student.

What’s more the Finnish companies are very kind and generous to 
students. They gave many gifts and beer or Votka for free. It is a very good 
Finnish culture that univesity students and industry are connected by
alcohol to some extent.

In the exhibition, many people were 
curious and asked about us because 
of staring Teekarilaki. I really hoped 
that I had one as well.

Puumekanistikerho is a very 
international club in my personal 
opinion. Everyone speaks English and 
very open to international students. 
All in all, Ligna will greatly widen your 
horizon of wood machinery. So you
should go with Finns in 2013 without 
any hesitation.
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