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Matkanjohtajien terveiset 
 
On interaktiivinen ilon asia järjestää Puumekanistikerhon matkaa 
Ligna-messuille Hannoveriin Saksaan. Kevään mittaan matkaa 
järjestellessä on mukava kuulla alan toimijoiden kuulumisia 
samalla, kun kyselee tukea opiskelijoiden reissulle. Lopulta matka 
järjestyy kuin itsestään, sillä yritysten ja järjestöjen tavoittamisessa 
auttavat kaikki matkalaiset ja matkanjohtajien harteille jää vain 
käytännön asioiden järjestely. Toki tuleville diplomi-insinööreille 
asiat ovat teoriassa tutumpia kuin käytännössä. 
Me diplomitöitä tekevät matkanjohtajat norsunluutornissamme 
haaveilimme aluksi ekskursion järjestämisestä messujen 
yhteyteen, mutta tenttien kanssa painiskelevat matkalaisemme 
olivat eri mieltä. Aalto-yliopistossa kun on nykyään neljän 
periodin sijaan viisi periodia ja lukuvuoden viimeiset tentit osuvat 
osin messujen kanssa päällekkäin. Ketterällä aikataulutuksella 
saimme kuitenkin iskuryhmän kasaan. Toinen matkanjohtaja 
joutui perumaan reissun viime tipassa ja lopulta Hannoveriin 
matkasi seitsemän kerholaista. Neljän päivän matka tiistaista 
lauantaiaamuun oli tiivis ja aikataulut melkein pitivät läpi 
messujen.  
Tahdomme kiittää erityisesti matkaamme tukeneita tahoja – 
ilman teitä messuille osallistuminen opiskelijabudjetilla ei olisi 
ollut mahdollista. Oli hienoa huomata kuinka messuilla yritysten 
edustajat käyttivät kallisarvoista aikaansa myös meihin alan 
opiskelijoihin. Tämä muistetaan sitten työelämässä ja ehkä jo sitä 
ennen ekskursioiden yhteydessä. Taas sai huomata, että 



 

Kuvien sensurointi: Victoria Eklund 
Taitto: Aleksanteri Negru-Vode 
Päätoimittajat: Victoria Eklund ja Iiris Immonen 
 

metsäalan yritysten yhteistyö on tiivistä ja alan tulevaisuudesta 
ollaan kiinnostuneita myös koulutuksen kannalta. Lisäksi 
haluaisimme kiittää Saksalais-Suomalaista Kauppakamaria, joka 
jälleen tuki kerhoamme messulippujen muodossa.  
Matka dokumentoitiin osallistujien tallentamien päiväkirjojen 
avulla, josta välittyy sekä matkan tunnelma että ohjelma 
kuvamateriaalia unohtamatta. Ihastuttavia lukuhetkiä! 
 
Liebe Grüße, 
 
Reiseführerinnen 
Victoria Eklund und Iiris Immonen 
 
 

              
 



 

 

Tiistai 12.5.2015 
 
Urheat matkailijat revittiin 
tiistaiaamuna ylös sängyistään 
epäinhimillisen aikaisin. Lento 
kohti Müncheniä lähti 6.30 
Helsinki-Vantaalta ja perillä 
Hannoverissa oltiin puolen 
päivän aikaan. Jatkolentoa 
odottaessa oli havaittavissa 
paniikin siivittämää dipan 

kirjoittamista. Lopputulemana 
ainakin matkanjohtajattaremme 
löysi jälleen muutaman uuden 
tarjolla olevan vuokra-asunnon. 
Edistystä. 
Perillä Hannoverissa kiireisimmät 
syöksyivät suoraan messuille, 
loput legendaariseen Hostel 
Hannoveriin vaihtamaan 
lökäreitä smart casualimpaan. 
Uurastuksen jälkeen loputkin 
vihdoin pääsivät kuin pääsivätkin 
väsyneinä, mutta helpottuneina 
messualueen hellään huomaan. 
Asian ytimeen päästiin heti 
Tikkurilan edustajien kanssa 
tuoppien äärellä. Ligna 2015 oli 
startannut! 



 

 

Enemmän tai vähemmän asiapuheiden 
jälkeen siirryimme kohteliaasti hyvin paljon 
etuajassa perinteisille Rauten kokkareille. 
Vastaanotto oli lämmin ja sitä kesti illan 
läpeensä. Patchman peli tuli koeajettua 
moneen otteeseen ja teki vaikutuksen. 
Erityisesti Patchmanin poseerausasennot ja 
puun hieromaliikkeet piirtyivät pysyvästi 
verkkokalvoille. Saatiinpa myös 
matkajoukkueemme Rauten vahvistuksen 
työn hedelmää ihailla tietokoneen ruudulta. 
Käppyrät, luvut ja OEE vilisivät silmissä 
loppuillan.  



 

 

Rauten vahvistuksemme sai myös kunnian 
ammattilaisen opastuksella miekan avulla 
avata pullon kuohuvaa. Otteet olivat varmat 
kuin vanhalla tekijällä ja pullon suu 
leikkaantui auki. 
 

Ruuan ja juoman lisäksi poppoomme pääsi 
myös oppimaan tavan juoda kirkasta ja 
tummaa olutta samaan aikaan. Shottilasit 



 

 

päällekäin sormien väliin ja ei tippaakaan 
rinnuksille… Tai ehkä muutama! Tilanne 
saatiin ikuistettua kuvan muotoon, josta käy 
ilmi myös yhden keliaakikon piuhojen 
yhdistymisen hitaus. Nöyrä kiitos Rautelle 
hienoista kokkareista! 
Ilta päättyi Ernst Augustiin, jossa jätettiin 
viimeisetkin energian rippeet tanssilattian 
puolelle. Saattoi matkaan lähteä pieni 
kaljatonikkakin, puhe kun oli vain lasien 
jättämisestä baarin sisälle. Matkalla 
hostellille taksikuskin ja erään 
matkailijamme välillä oli pieniä 
kommunikaatio-ongelmia. Kaikkien onneksi 
saimme suomen kielellä huutamalla 
tulkattua, ettei taksikuski sanonut 40 euroa 
vaan 14. Säästyttiin taksista vauhdista 
hyppäämiseltäkin.  
Perillä hostellilla osa joukkueestamme 
totesi, ettei valvominen tuo enää mitään 
lisäarvoa tilanteeseen ja päätyivät 
nukkumaan valot päällä, muiden 
mekastaessa korttipelien kanssa. Onnellinen 
ensimmäisen illan tuhina raikasi. 



 

 

Keskiviikko 13.5.2015 
Edellispäivän matkustaminen ja messuilu oli selvästikin vaatinut 
veronsa, ja hostellin sängyistä nousi silminnähden uupuneita 
matkalaisia. Hymy nousi kuitenkin nopeasti kasvoille 
suunnatessamme Hannoverin keskustaan buffet‐aamiaiselle. 
Aamupalan jälkeen matka jatkui kohti messuja ja Valutecin ständiä. 
Valutecilta saimme kattavan katsauksen kuivaamojen maailmaan ja 
ohessa keskustelimme puutuotealan tulevaisuudesta. 
Vieraanvaraisuus oli kohdillaan ja ständillä vierähti tovi jos 
toinenkin. Seuraavaksi suuntasimme kohti TKM TTT  Finlandin 
ständiä, jonne meidät otettiin avosylin vastaan. Hetken 
keskustelimme yrityksestä ja tuotteista, mutta nopeasti 
keskustelumme siirtyi johtamiseen sekä yrityksen strategian 



 

 

siirtämiseen koko yrityksen henkilöstöön. Teollisuudessa pitkään 
mukana olleiden ihmisten kuuleminen on erittäin arvokasta ja koko 
porukka oli vakuuttuneita yrityksen johtamiskulttuurista. Kiitokseksi 
vieraanvaraisuudesta päätimme vierailumme laulamalla. Päivän 
viimeinen vierailu oli sovittu Penopen kanssa heidän edustamansa 
Weinig Groupin valmistamien koneiden ständille. Kyseessä ei 
ollutkaan mikä tahansa ständi vaan Weinig Groupilla oli käytössään 
noin jalkapallokentän kokoinen alue, jossa yrityksen edustajia pyöri 
kuin muurahaisia keossa. Baari palveli janoisia ja iltapäivän ollessa jo 
pitkällä muodostui tiskin edustalle janoisia jonoksi asti.  
 

 
Tutustuimme 
ikkunakarmien 
valmistuslaitteistoon, jonka 
automaatio ja tehokkuus 
tekivät vaikutuksen 
matkalaisiin. Ylipäätään 
halli sisälsi lukemattoman 
määrän robotteja, CNC‐
jyrsimiä ja muita puun 
työstökoneita. Ainakin osa 
matkalaisista alkoi 
suunnittelemaan kuinka 
saadaan 
Puunjalostustekniikan 
laitos vakuuttuneeksi CNC‐
jyrsimen tarpeellisuudesta. 
Viihdyimme messuilla 
siihen asti kunnes 



 

 

valomerkkiä muistuttavan merkkiäänen jälkeen totesimme, että 
lienee aika poistua. Matka jatkui kohti keskustaa ja kreikkalaista 
ravintolaa, jossa söimme maittavan illallisen. Liekkö matkaväsymys 
ja edellisen illan riennot vielä painaneet kun illallisen jälkeen koko 
porukka siirtyi kiltisti hostellille pelaamaan korttia ja 
valmistautumaan seuraavan päivän koitoksiin. 

 

Torstai 14.5.2015 
 
Torstai alkoi aikaisella nousulla, kun skumppapullo pamautettiin 
09:00 ja ryhmämme lähti 9:30 kohti messuja. Raitiovaunuun 
ehdimme, mutta ilman lippuja. Nuo 4 pysäkkiä vaunussa menivät 
onneksi ilman tarkastajaa ja ostimme kuitenkin juna-asemalta liput. 
Koska kukaan ei siis hävinnyt tässä tapauksessa, niin toiminta oli 
vähimmän haitan periaatteella moraalisesti oikein.  
Messuille saavuttuamme suuntasimme Springerin ständille, jossa 
kuulimme sahakoneuutuuksista. Kiitimme aamun ohrapuurosta 
laulamalla kossupullosta ja insinööristä ständillä palloilevalle väelle. 
Ryhmämme kiinnostui firman viiristä ja meinasi lainata sen kerhon 
varaston sisustukseen. Tällä kertaa isäntä oli hyvin hereillä ja heti 
laulun lakattua viiri kerättiin käsistämme takaisin ständipöydälle. 
Hetken aikaa jaksoimme ajatella tätä haasteena ja mietimme uusia 
tapoja jekuttaa viirin mukaamme, mutta lopuksi totesimme, että 
olkoot. Ennen lounasta meillä oli hetki aikaa, joten kävimme 
tutustumassa Bruksin ständiin, mutta emme löytäneet ständiläisten 
kanssa yhteistä kieltä. (Miten tämä voi olla mahdollista?) Messun 
tavoitteet tulivat kuulema saavutetuksi, kun saimme koeistua 
Ponssen ja kuvata hevosia. Tavoitteensa kullakin... 
 



 

 

 
Lounaalla tapasimme UPM:läisiä. Oli mukava tutustua ja kuulla 
UPM:n vaneripuolen tämän hetken kuulumiset. Lounas toimi myös 
hyvänä levähdyksenä ständien läpijuoksun lomassa. Lounaan 
jälkeen joukkiomme hajautui kiertämään ständejä, jonka jälkeen 
tapasimme Dieffenbacherilla. Harmiksemme saimme odottaa firman 
edustajaa 50 minuuttia, minkä takia tapaamiselle jäi kovin vähän 
aikaa. 
Päivän viimeisenä kohteena oli Plytek, jossa opiskelijat otettiin 
vastaan erittäin lämpimästi ja tyylillä. Tämä vieraanvaraisuus on 
jatkunut jo useamman Lignan, mutta tänäkin vuonna nuo 
konetoimittajien rokkistarat lisäsivät pottia, kutsumalla kerhomme 
näytteilleasettajien illalliselle. Illallisella buffetpöydät notkuivat ja 



 

 

olutta kannettiin pöytiin. Jokainen voi kuvitella, kuinka juhlat 
yltyivät, kun lähes parituhatta näytteilleasettajaa ja myyntimiestä 
vaihtaa pitkän viikon jälkeen ennenaikaisesti vapaalle.Ilta päättyi 
loppujen lopuksi Ernst Augustin kautta hostellille ja korttipelien 
ääreen.  
Voi kun oli mukavaa! 
 

Perjantai 15.5.2015 
Ligna se ei petä koskaan. Näin messuilla päivystäjän näkökulmasta, 
perjantai on hiljaisin päivä. Kun katsoo ympärilleen, näkee viikon 
jokaisen päivän, tai pikemminkin pitkittyneen illan ständiläisten 
kasvoilta. Ensimmäistä kertaa pääsin olemaan ns. pöydän toisella 
puolella, sillä tehtäväni oli esitellä työnantajani, Rauten, teollisen 
internetin hankkeita. Sanana muodikas, mutta muutoin 
vähäsisältöinen termi on puhuttanut monessa yrityksessä. Onneksi 
Rautella olemme siirtyneen sanoista toimiin ja rakentaneet 
asiakasportaalin, jossa asiakkaat voivat omilla käyttäjätunnuksilla 
tarkastella oman tuotannon tunnuslukuja.  



 

 

 
Työkiireiden vuoksi ständillä päivystäminen jäi vähemmälle, joten 
perjantai hiljaisempana päivänä oli otollisin juuri messuilla 
kiertämiseksi. Erityisen mielenkiintoista oli nähdä, mitä muut alan 
firmat puuhaavat IT-palveluiden saralla. Tämä haara vaikuttaa 
olevan vielä melko nuori, eikä messuilla ollut juuri tätä puolta esiin, 
mikä on sinänsä ilahduttavaa, ettemme Rautella ole jäljessä asian 
suhteen. 
Olin viettänyt edellisen yöni erään vaihdossa Pietarissa tapaamani 
kaverin sohvalla, hän kun sattumoisin asui noin kilometrin päässä 
hotellistamme. Unisija oli sen verran makoisa, että jopa muutaman 
tunnin yöunilla jaksoi vielä viimeisen päivän, vaikka olisihan sitä 
voinut nukkua pidempäänkin. 



 

 

Pidän Lignalaisesta aamiaiskulttuurista, jossa päärautatieaseman 
kautta messulle reissatessa saa aina ostettua tuoretta leipää, kahvia 
ja muuta pikkunaposteltavaa. Ihan kun en olisi syönyt kuukauden 
edestä jo muutenkin.  
Lähteäkkö vielä viimeisen kerran Ernst Augustiin vai jäädä hotellille 
lepäämään? Viikko oli tehnyt tehtävänsä, eikä mekanisteista ollut 
enää (jälleen) valloittamaan Hannoverin yöelämää. Siirryimme 
päivän käydessä illaksi shoppailemaan tuliaisia. Tuttu jätskikiska, 
TKMaxx, sekä monet muut liikkeet palvelivat aivan kuten ennen. 
Hankimme matkanjohtajillemme pullot paikallista kirkasta 
ansiokkaasti hoidetusta reissusta, joka taas kerran ylitti odotukset. 
Voimat olivat loppu eikä seuraavan aamun, tai aamuyön herätys 
houkuttanut enää ketään suuntaamaan yöelämän, siksipä koko 
kööri nukahti kiltisti jo kahdentoista kieppeillä.  



 

 

Matkan tekivät mahdollisiksi 
 

 
 
 
 
  

Suomen Puuteollisuusinsinöörien 
Yhdistyksen tarkoituksena on olla 

yhdyssiteenä Suomen 
puutuoteteollisuudessa toimivien tai 

sitä suoraan tai välillisesti 
palvelevien insinöörien välillä, 

edistää heidän toimintaansa 
puutuoteteollisuuden hyväksi ja 
kehittää tätä teollisuutta. 

 
Tutustu puuinsseihin ja liity 

jäseneksi osoitteessa: 
 

http://www.puuteollisuusinsinoorit.fi 
 



 

 

 

WHAT IS YOUR OEE? 

Raute kehittää maailman parhaimpien viiluteollisuuden laitteiden 
ohella innovatiivisia digitaalisia palveluita suurten tietomassujen 
käsittelyyn ja raportointiin. Tulevaisuuden digipalvelut luodaan nyt!  
Mikäli teillä on ideoita siitä, minkälaisen sovelluksen kaipaisitte 
oman toiminnan tueksi, otathan yhteyttä:  

aleksanteri.negru-vode@raute.com 
Lue myös Rauten uusin PlyVisions-asiantuntijajulkaisu osoitteessa: 

http://www.raute.com/customer-magazine

 

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP 

Digitalisoidaan yhdessä 

mailto:aleksanteri.negru-vode@raute.com
http://www.raute.com/customer-magazine
http://www.raute.com/customer-magazine


 

 

 
 
  

Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys r.y:n tarkoituksena on toimia 
sahateollisuuden ammattimiesten ja sahateollisuusalaa harrastavien 
henkilöiden yhdyssiteenä sekä edistää maamme sahateollisuutta. 
Yhdistys on perustettu 1927. 
 
Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistys mm. 
 

x käsittelee sahateollisuutta koskevia kysymyksiä kokouksissaan 
x järjestää esitelmätilaisuuksia ja retkeilyjä 
x antaa teknisiä lausuntoja, suorittaa alaan kuuluvia tutkimuksia 

ja toimituttaa julkaisuja 
x jakaa stipendejä ja avustuksia jäsentensä ammattitaidon 

kohottamiseksi 
x pitää yhteyttä muihin metsäteollisuusalan järjestöihin sekä 

Suomessa että ulkomailla 
 
Tutustu sahamiehiin lähemmin osoitteessa: 
http://www.stmy.fi/ 

 



 

 

  

  

 

 
Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-

konsernin sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat maan parhaan puuraaka-
ainealueen keskellä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. 

Tuotannostamme 70 % on mäntyä ja 30 % kuusta. Oulussa Pölkyllä on 
painekyllästyslaitos. 



 

 

 

 
 

Veisto Oy on 200 henkeä työllistävä suomalainen perheyhtiö, jonka 
päätuotteita ovat HewSaw-merkkiset sahatavaran tuotantolinjat.  

Viennin osuus tuotannosta on noin 80 %.Veiston tuotanto on keskitetty 
Mäntyharjulle, Järvi-Suomeen. 

 

 
 
Dieffenbacher is an internationally active group of companies specializing in the 
mechanical engineering and plant construction sector. With over 1800 associates 
and 17 production sites and sales offices worldwide, we are a leading 
manufacturer of press systems and complete production systems for the wood, 
automobile, and supplier industries. As an independent fifth generation family 
company, we have stood for continuity, tradition and reliability for over 140 years. 
More: http://www.dieffenbacher.fi 
 
 

 
  

Heinolan Sahakoneet Oy:llä on vuosikymmenten tuoma ammattitaito sahalaitosten 
prosessien ratkaisuista. Kokemus ja luova ratkaisunhaku takaavat osaavan palvelun 

asiakkaille – yksittäisistä koneista täydellisiin laitoksiin. 
 

HEINOLA toimittaa asiakaslähtöisiä, luotettavia ja kustannuksiltaan tehokkaita ratkaisuja 
sahoille. Toimitusohjelma kattaa kaikki sahausprosessin päälaitokset sekä niihin sopivat 

oheislaitteet, toimitettaviksi vaikka kaikki yhdellä kertaa. 
 



 

 

 

 


