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MATKANJOHTAJIEN TERVEISET
Epävarmuus vallitsi  hallituskausien 16-17 ajan: järjestyykö perinteinen mekanistien 
Ligna-matka vai ei. Oli epävarmaa, olisiko matkalle osallistujia tarpeeksi. Aalto-
yliopiston ja uuden koulutusohjelman myötä moni asia on muuttunut, ammattiaine-
yhdistysten ja kiltojen asema on heikentynyt siinä samassa. Pöhinää yritettiin 
Lignasta pitää päällä jo syksystä lähtien. Se ilmeisesti tuotti tulosta, koska 
ilmottautuminen meni hetkessä täyteen ja yksi ylimääräinen paikkakin jouduttiin 
varasijalaiselle taikomaan! Ei auttanut muu kuin pistää hippulat vinkumaan 
järjestelyjen osalta.
Aiempina Lignavuosina matkalle osallistujat ovat matkanjohtajien lisäksi soittaneet 
yrityksiä läpi sponsoroinnin toivossa. Tällä kertaa kynnys Lignaan osallistumiselle 
haluttiin pitää mahdollisimman matalana ja päätettiin, että vain matkanjohtajat 
hoitavat sponsoreiden kalastelun. Sponsorointia kysyttiin tällä kertaa pienemmältä 
määrältä yrityksiä, mistä saimmekin hieman kuulla palautetta messuilla. Tärkeintä 
kuitenkin lienee, että saimme jälleen ikimuistoisen Lignamatkan järjestettyä 
kahdeksalle opiskelijalle. Matka tuntui tarjoavan kaikille jotakin vaikka osallistujien 
taustat olivatkin erilaisia. Iso kiitos kuuluu meitä tukeneille yrityksille ja yhdistyksille, 
jotka mahdollistivat kaiken tämän. 
Saimme mielettömän lämpimän 
vastaanoton niin sponsorointikyselyiden 
merkeissä kuin Lignassa paikan 
päälläkin. Kiitos kuuluu myös Saksalais-
Suomalaiselle Kauppakamarille, joka 
jälleen tuki matkaamme pääsylippujen 
muodossa. Tässä katsaus matkaamme 
kuvien ja osallistujien kirjoittamien 
päiväkirjojen muodossa, joten ei muuta 
kuin nauttimaan!

Liebe Grüße,
Kirsi-Marja Toivonen 
und 
Kari Vähä-Ojala



TIISTAI 23.5.
Matkan ensimmäinen päivä starttasi tiistaiaamuna, kun tilataksi noukki 
nukuksissa olevia matkalaisia Otaniemen ja lentokentän väliltä. Viihtyisän 
matkan lentokentälle takasi hilpeä taksikuski, jolta pulppusi enemmän 
tarinoita kuin pökerryksissä olevilta mekanisteilta yhteensä. Kaikki ehtivät 
koneeseen ajoissa ja lento Müncheniin sujui varsin mukavasti porukan 
pilkkiessä ja välillä korttia pelaten. Jatkolento pääpaikalle Hannoveriin 
sujui myös mainiosti ja lennolla koettiin myös ensimmäiset teekkarilakkiin 
liittyvät kummastelut: lentoemo olisi päästänyt hienoon pilottihattuun 
sonnustautuneet ”kapteenit” töihin ohjaamon puolelle.

Hannoveriin saapumisen jälkeen hostelli löytyi helposti ja matkanjohtajat 
antoivat tiukan määräyksen, että messuille lähtö koittaisi alle vartin 
kuluttua saapumisesta ja messuille matkattaisiin hieman tiukalla 
nollan minuutin vaihtoajalla kulkuneuvojen välillä. Tiukalle aikataululle 
oli selitys, koska ensimmäisenä ohjelmanumerona oli tiedossa lounas 
UPM:n edustajien kanssa. Matkan varrella tiukka aikataulu kuitenkin 
helpotti, sillä matkajohtajien kellojen huomattiin olleen väärässä ajassa, 



ja näin ollen väsyneet reissaajat pääsivät nauttimaan reissun ensimmäisiä 
ansaittuja oluita ja ihmettelemään messualuetta ennen ensimmäistä 
tapaamista. Lounaan alkaminen ei sujunut täysin kommelluksitta, sillä 
pöytävaraus oli päässyt hukkumaan ravintolan henkilökunnalta. Ruokai-
lu sujui mukavasti yritysedustajien kanssa rupatellessa eikä viini päässyt
ravintolasta loppumaan, vaikka osa annoksista päätyikin koristeiksi pöytä- 
liinoille. Kirsikkana kakun päällä UPM lupasi toim  ittaa jokaiselle Lignamat-
kalla mukana olleille mekanisteille syksyllä julkistettavan Levyteollisuusop-
pikirjan!

Seuraavana päivän agendana oli Rauten perinteiset kokkarit. Väliin 
kuului muutama tunti odottelua, jonka neuvokas mekanistijoukko päätyi 
viettämään oluen ja viinin parissa terassilla. Matkalla illan pääpaikalle 
hassunhauskat teekkarilakit herättivät jälleen ihastusta messuväessä ja 
ruotsalaiset metsänistuttajat kaappasivat porukan Skogranin ständille. 
Matkaseurueemme saapui juuri ajallaan illan bileisiin, jotka pääsivät 
alkamaan miekalla leikattujen skumppapullojen, Napue ginin ja erinomaisen 
Suomi 100 –cocktailpalapöydän voimin. Illan aikana juttua riitti ja monilla



ystävällisillä Rauten edustajilla oli mekanistiporukalle hyödyllistäkin asiaa. 
Oli erityisen mielenkiintoista kuulla erilaisista työtehtävistä ja työmatkailus-
ta. Messualueella koitti pilkku klo 23:00, jolloin matkaseurue pakkautui 
taksiin ja lähti reissaamaan kohti paljon puhuttua legendaarista Ernst August 
baaria Hannoverin keskustassa. Tässä vaiheessa matkalokikirjan kirjoittajan 
muisti alkaa hämärtyä, mutta mieleen muistuvat maagiset drinkit, jotka 
kuin taikaiskusta ilmestyivät itsestään pöytään. Asiaan saattoivat vaikuttaa 
jo aiemmin lounaalta tutut UPM:n edustajat, jotka olivat myös paikalla. 
Aamuyöstä reitti hostellille löytyi Aleksanterin varmalla johdatuksella ja 24 h 
valvomisen jälkeen porukka samm…nukahtikin nopeasti. 



KESKIVIIKKO 24.5.
Keskiviikkoaamu käynnistyi hieman hitaasti, koska edellisenä päivänä
olimme olleet liikkeellä kellon ympäri. Aamupalaksi nautittiin saksalaiseen
tapaan Dönerit ja jälkiruuaksi jäätelöä. Aamupalan jälkeen matkamme jatkui
messualueelle. Rauten mukavassa seurassa nautitut aamukahvit herättivät
vihdoin uneliaan matkaseurueemme. Aamukahvin lomassa saimme myös
katsauksen Rauten sorvi-simulaattoriin ja kävimme mielenkiintoisia
keskusteluja työelämästä.

Seuraavaksi suuntasimme tervehtimään Jartekin väkeä. Ständillä saimme
kattavan esittelyn yrityksestä ja sen toiminnasta. Opimme paljon Jartekin
toiminnasta; he ovat puunteknologian ammattilaisia, jotka räätälöivät
yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Päämarkkina-alueet ovat
Suomi ja Venäjä.

Jartekin vierailun jälkeen kävi-
mme tutustumassa messua-
lueella ulkona sijainneeseen
monitietrukkeja valmistavaan
Combiliftiin. Meidät otettiin
suomalaisedustajan puolesta
hyvin vastaan. Ständillä 
viihdyimme hyvän aikaa, eikä 
pieni tihkusadekaan hai-
tannut antoisaa keskustelua 
uusien tuttavuuksien kanssa. 
Combiliftillä oli muutama trukki 
mu-kana messuilla näytillä ja 
pää-simmekin todistamaan 
hienoa tanssikoreaografiaa 
trukeilla tehtynä. Seurueem-
me hyvää mieltä nostatti 
myös maukkaat tarjoilut ja 
kylmä Guinness.



Ulkoilun jälkeen pääsimme Penopen edustajan johtamalle kierrokselle
Biessen valtavalle messuosastolle. Biessen messuosastolla riitti paljon
mielenkiintoista katseltavaa aina kalustevalmistuskoneista palautus- 
ja pinkkausjärjestelmiin. Valitettavasti kaikkea emme edes 
kerinneet näkemään kaikkea, mitä messualue piti sisällään.



Loppuajan keskiviikon messuillasta vietimme Weinigin ständin juhlissa. 
Hyvät tarjoilut sekä paikalla ollut taikuri pitivät porukan fiiliksen korkealla. 
Myös Weinigin toimitusjohtaja kävi jututtamassa ja toivottamassa meidät 
tervetulleiksi. Messualueen alkaessa tyhjentyä siirryimme nakkikioskille 
ruokailemaan. Pohdinta kävi kuumana jos poikettaisiin karaokebaarissa, 
mutta Ernst August vei jälleen mukanaan ja siellä viihdyimmekin aina 
aamun pikkutunneille asti.



TORSTAI 25.5.
Torstai käynnistyi keskiviikon tapaan hieman hitaasti. Etujoukko heräsi
aikaisemmin ja tarkoituksena oli lähteä kauppaan hakemaan aamiaistarpeita
kaikille. Kukaan ei tietenkään muistanut, että myös Saksassa vietetään
helatorstaita eikä mitkään paikat olleet auki. Näin ollen etujoukko tyytyi
McDonaldsin aamiaistarjontaan ja palasi tyhjin käsin hostellille. Yksi
ryhmäläisistä oli poistumassa jo torstaina joten saatoimme hänet juna-
asemalle, josta loputkin saivat syötävää pienen etsinnän jälkeen.

Ensimmäisenä messualueelle päästyämme vierailimme Valutecin ständilla.
Muut keskittyivät olennaiseen ja katsoivat vierestä kun toinen matkanjoh-
tajistamme virtuaalilasit päässä tutkiskeli Valutecin uudenlaista TC-kuivaa-

moa. Kuivaamoa pääsi vapaas-
ti kiertelemään ja säännöllisin
väliajoin sieltä löytyi myös erilaisia
inforuutuja, jotka antoivat lisä-
tietoa kuivaamon toiminnasta 
ja turvallisuudesta. Kokonai-
suudessaan etenkin turvallisuus 
oli hyvin otettu huomioon 
kuivaamon suunnittelussa! 
Matkanjohtajan tutkiskelu 
virtuaalimaailmassa kiinnosti 
myös ulkopuolisia ja ständille 
pysähtyikin useampi henkilö
katsomaan isolta ruudulta mat-
kanjohtajan etenemistä.

Valutecin jälkeen aamu(päivä)n
huono olo oli jo väistymässä ja fii-
likset olivat nousussa. Tälläistäkö
messuvierailu on aina: juomis-
ta, syömistä ja hyödyllistä tietoa
yrityksistä! Nämä kaikki saivat



allekirjoittaneen innostumaan ja toteamaan:
”Tästä piti tulla lepopäivä, mutta tämä onkin pääpäivä”.

Matkasimme kohti Tikkurilan ständiä ja mietimme miten esittäytyisimme, 
koska aikataulutettua tapaamista ei oltu sovittu etukäteen. Pitkään ei 
tarvinnut miettiä, koska lähestyessäme ständiä kuulimme  huikkauksen 
”Onko teekkarit tulossa Tikkurilan ständille?” ”No hyvä, seuratkaa minua!”. 
Tikkurila oli kehittänyt täysin uuden palonsuojamaalin puupinnoille. 
Maali ei tavalliseen tapaan pala heti vaan vaahtoutuu ensin ja estää itse 
puumateriaalin kärsimisen ja mahdollistaa tarvittavat henkilöpoistumiset 
tiloista. 

Virvokkeiden ja naposteltavien jälkeen matka jatkui Kotkamillsin ständille. 
Sielläkin meidät otettiin avosylin vastaan ja pääsimme maistamaan Suomi 
100-teemaista tillivodkaa, joka oli pakattu Kotkamillsin kartonkipakkauk-
seen! Drinkkejä ja maukkaita cocktailpaloja maistellessamme saimme 
kuulla Kotkamillsistä ja heidän edustajansa työurasta. Saimme kuulla myös 
konkreettisia neuvoja työ- ja diplomityöpaikoista. Juuri tällaista tietoa moni 
meistä tuli Lignasta hakemaan!

Aika riensi ja olimme jo hieman myöhässä seuraavasta paikasta, vihdoin il-
lan kohokohta! Plytekc! Kuohuvat jo odottivat Lahtelaisten isäntiemme luona 
ja siitä alkoikin vapaamielisempi illanvietto. Juomaa ja naposteltavaa toden



totta riitti ständillä! Ständiltä matkasimme yhdessä messujen näytteillea-
settajien illallisgaalaan, johon Plytec oli kovalla vaivalla meille liput jälleen 
hankkineet. Gaalan juomapuoli toimi erinomaisesti, eikä ruokapuoles-
sakaan ollut valittamista. Illan edetessä kohti yötä, alkoi musiikki soida lu-
jempaa ja tanssijalkaa vipattaa.

Gaala loppui aikanaan ja ryhmä hajaantui. Osa pääsi suoraan Ernst Augusti-
in ja osa ”eksyi” isäntiemme hotellille juomien kanssa. Viikko oli selkeästi 
vaatinut veronsa suomalaisista, Ernst August oli hiljaisempi kuin aikaisem-
pina iltoina. Kuten monesti yrityksissä, myös ryhmämme kärsi sisäisistä 
kommunikaatiovaikeuksista. Poistuessamme ravintolasta oli gaalasta 
saadut tuopit sisältävä kassi kadonnut narikasta. Nälkäisenä ja hieman 
harmistuneena matka jatkui kohti hostellia. Matkalta löytyi pelastaja, Mäk-
käri! Mäkkäri täytti nälkäisten toiveet ja hostellille päästyä selvisi, että en-
simmäisenä poistunut ryhmäläisemme oli ottanut kassin jo narikasta mu-
kaan ja käskenyt toista välittämään tiedon eteenpäin. Ilta oli pelastunut ja 
aamuyön tunteina kaikkien saavuttua takaisin hostellille pääsimme vihdoin 
nukkumaan!



PERJANTAI 26.5.

Perjantai oli alunperin suunniteltu lepopäiväksi. Messuille oli kuitenkin 
jäänyt niin paljon nähtävää ja koettavaa, että sinne lähdettiin vaikkakin 
hieman jo puhallellen hikikarpaloiden vieriessä kerholaisten otsilla. Ensim-
mäiseksi helpotusta olotilaan haettiin Biocone Oy:n ständilta. Biocone oli 
yrityksenä kerholle uusi tuttavuus. Saimme kuulla heidän toiminnastaan sa-
hateollisuuden parissa kuin heidän ratkaisuistaan bioenergian ja clean tech 
puolellakin. Yön aikana nahistuneet matkaajat saatiin kostutettua hyvien 
tarjoilujen avulla.

Bioconeelta suunnattiin HewSawn (Veisto Oy) ständille. Muutamalla stän-
din isännällä oli jostain syystä olo hieman huonontunut messuviikon aika-
na. Saimme kuitenkin lyhyen ja ytimekkään esittelyn Veiston toiminnasta 
ympäri maailmaa erinomaisten tarjoilujen siivittämänä. Tottakai pääsimme 

myös ihastelemaan jät-
tiläismäistä sahakonetta, joka 
ständille oli kasattu. Muutamia 
vastalauseita kuului, kun tuli aika 
laulaa isännille. Liekö olon pa-
henemisen uhka takaraivossa? 
Laulettiin tottakai kahta kovem-
paa.

Vaikka kuinka olisimme halun-
neet jatkaa verkostoitumista 
Veiston isäntien kanssa, tuli aika 
siirtyä auttamaan Plyteciä kaap-
pien tyhjentämisessä. Ritarillinen 
kerhomme ampaisi Plytecin 
ständille heti ja poistui vasta, kun 
tehtävä oli viimeiseen tippaan 
asti hoidettu.



Messualue sulkeutui ja kerholaiset suuntasivat viimeisen kerran ulos 
alueelta. Ikimuistoinen Lignaviikko päätettiin kerholaisten kesken 
illallisella Beckmann’s ravintolassa. Illallisen jälkeen onnelliset matkaajat 
palasivat hostellille keräämään voimia seuraavan päivän lentoihin kohti 
Suomea. Ajallisesti retkemme kesti viiden päivän ajan, mutta kokemuksia, 
kontakteja, elämänkatsomusta ja virvokkeita vastaanotimme vuosien 
edestä. Suuri kiitos kaikille, jotka mahdollistivat tämän uskomattoman 
reissun Puumekanistikerhon jäsenille!



MATKAN MAHDOLLISTIVAT






