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Metsäpäiville kokoonnutaan tällä kertaa teemalla Suomalainen onni asuu 

metsässä. Tunnuslause on suunniteltu satavuotiaan itsenäisyyden juhlintaan 

ensi vuonna ja se on koko metsäalan käytössä. 

Onnella on monta merkitystä. Metsät tuovat meille onnellisuutta, iloa ja rie-

mua monella tavalla. Ne turvaavat meidän onnemme sekä taloudellisessa 

mielessä että inspiraation ja virkistyksen lähteenä ja vastaavat monen tämän 

ajan suuriin haasteisiin, kuten esimerkiksi ilmastokysymykseen.  

Onni tarkoittaa myös onnekkuutta. Me suomalaiset olemme hyväonnisia, 

koska meillä on runsaasti metsiä. Mutta pelkän onnen nojaan ei tietenkään 

voi nojautua. ”Ahkeruus on hyvän onnen äiti”, kirjoitti kirjailija Miguel de Cer-

vantes. Olemme tutkimuksen, kovan työn, kokemusten ja investointien avulla 

oppineet lisäämään metsiemme tuomaa onnea. 

Joskus asiat näkee ulkopuolelta selkeämmin – tai ainakin eri tavalla. Tänä 

vuonna ohjelmassa on ehkä keskimääräistä enemmän muilta aloilta sekä eri 

maista tulevia puhujia. Yhdessä, keskustellen ja uusilla virikkeillä pystymme 

varmistamaan, että suomalainen onni asuu metsässä. Tulevaisuudessakin.

Sydämellisesti tervetuloa 88. Metsäpäiville! 

Anders Portin 

toiminnanjohtaja 

Suomen Metsäyhdistys ry 

Tervetuloa Metsäpäiville 2016

metsapaivat.fi #metsäpäivät #onnimetsässä

Metsä Group valmistaa maailman parhaasta 
uusiutuvasta raaka-aineesta, pohjoisesta puusta, 
kierrätettäviä tuotteita vastuullisesti ja tehokkaasti.

www.metsagroup.fi

KASVUA  
METSÄSTÄ 
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Käsiohjelma | Sisällys
Messukeskuksen Kokoustamon 

kartan löydät sivulta 20

Metsämessuille

pääset Metsäpäivät-lipulla 

maksutta perjantaina 11.11. !

Lisää ohjelmasta ja puhujista myös: 
www.metsapaivat.fi

Metsämessut tarjoaa monipuolisen viikonlopun 
metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille 
sekä muille metsässä viihtyville!

11.–13.11.2016

METSÄ- 
MESSUT

ME S SUK E SKUKSE S SA

METSÄ

Avoinna: pe klo 9–18, 
la klo 10–18,  su klo 10–17 
Liput: 18/11 € 
shop.messukeskus.com
Samalla lipulla myös ELMA,  
Kädentaito, Lemmikki (la–su),  
55plus ja OutletExpo. 
www.helsinginmetsamessut.fi

Lataa Messukeskus-applikaatio ja tee omat suosikkilistasi!

Torstai 10.11.2016
8.30  Aamupala | Kokoustamon aula
9.30  Avajaiset | Sali 101 | s. 7
11.00  Lounas | Talvipuutarha
12.00  Asiaa alalle | Valitse yksi seminaareista:
 ∙  FORBIO – Ilmastonmuutoksen riskit metsätaloudelle | 103 | s. 8
 ∙  Tiimisi ansaitsee parempaa – odotukset hyvälle johtamiselle | 102 | s. 9
 ∙  Mikä neuvoksi? Metsänhoito-ohjeiden maailma | 208 | s. 9
 Klo 13.00 | Valitse seminaareista (huom. FORBIO jatkuu):
 ∙ Lupa onnistua – tämän päivän arvot metsäalalla?  | 206 | s. 11
 ∙ Somemaailman taiteilijat: Mitä hyvän sisällön tuottaminen vaatii? | 201 | s. 11
13.45  Verkostoitumiskahvit ja Speaker’s Corner | Kokoustamon aula | s. 13
14.30  Näkökulma | 101 | s. 13
 Kirjailija Roman Schatz: Miltä se näyttää Berliinistä käsin? 
15.30  Lisää asiaa alalle
 ∙  Metsänhoitajaliiton UraFoorumi | 203 | s. 14
 ∙  Metsäkoulutus ry | 216 | s. 14
 ∙  PEFC Suomi | 209 | s. 14
 ∙  Luonnonvarakeskus Luke | 206 | s. 14
 ∙  Teollisuuden Metsänhoitajat ry | 208 | s. 15
 ∙  Luonto sisälläni -dokumenttielokuva | 201 | s. 15
17.30 Metsämessujen avajaiset ja Metsäbileet | s. 17

Perjantai 11.11.2016
Sidosryhmäpäivä
9.00 ∙  Koneyrittäjien seminaari | 101 | s. 19
9.30 ∙  Luva – Luonnonvarat ry | 207 | s. 19
10.00 ∙  METO Häme-Uusimaan MetsäRekry | Pasilan kirjasto | s. 19
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Avajaiset | To 10.11. 

9.30–11 | Sali 101

Avaussanat
Puheenjohtaja Eeva Hellström, 
Suomen Metsäyhdistys

Metsien antamat mahdollisuudet 
tehtaasta sekä ministerin 
huoneesta nähtynä
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Suomen Metsäyhdistyksen ja 
Suomen Metsäsäätiön 
huomionosoitukset

Global drivers and challenges 
– opportunities for a green transition 
in the new climate economy
Executive Director Johan L. Kuylenstierna, 
Stockholm Environment Institute

Tervetuloa avajaisten jälkeen 
lounaalle Talvipuutarhaan. 

#metsapaivat #onnimetsässä

'MADE IN VIEREMÄ( 
– Savosta maailman savotoille –

1 9 7 2  m etsä pä i vät 

Ponssen taipaleelle mahtuu havuntuoksuisia muistoja, savot-

taa silmänkantamattomiin ja yli 11 000 metsäkonetta. Ponssen 

juuret ovat syvällä suomalaisella maaseudulla ja suomalaisessa 

työssä, mutta maailmallakin Ponsse on kuin kotonaan. Tänä-

kin päivänä Ponsset korjaavat puuta yli 40 maan savotoilla.
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Asiaa alalle | To 10.11. 

12–13.30 | Sali 103

FORBIO – Ilmastonmuutoksen riskit 
metsätaloudelle
Suomen Akatemian strategisen tutkimus-
neuvoston rahoittama FORBIO eli kes-
tävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas 
metsäbiotalous -hanke järjestää Metsäpäi-
villä seminaarityyppisen metsäbiotalous-
kohtaamon ilmastonmuutoksen riskeistä 
metsätaloudelle sekä mahdollisuuksista ja 
tarpeista ottaa niitä huomioon eri aika-
jänteillä Suomessa. Tervetuloa kuulemaan 
uusimpia tutkimustuloksia ja keskustele-
maan niistä tutkijoiden ja tutkimustiedon 
hyödyntäjien kanssa! Tilaisuuden puheen-
johtaja on Itä-Suomen yliopiston professori 
Heli Peltola.

12–12.45 | VALITSE KAHDESTA!

A. Tiimisi ansaitsee parempaa – odotukset 
hyvälle johtamiselle 2020 | Sali 102
Kun maailma ympärillä muuttuu nopeasti, 
myös johtamisen pitää muuttua. ”Vanhassa 
vara parempi” ei riitä. Kehnon tuottavuu-
den syy ei ole laiskoissa tekijöissä, vaan 
laiskoissa johtajissa. Meidän on vaadittava 
parempaa. Vallan mukana seuraa aina myös 
vastuu. Näistä asioista puhumassa 15/30 
Researchin toimitusjohtaja Toni Paloheimo.

B. Mikä neuvoksi? Metsänhoito-ohjeiden 
maailma | Sali 208
Seminaarissa esitellään viidet metsänhoito-
ohjeet:
∙  Metsähallituksen ympäristöopas
∙  Riistakeskuksen Riistametsänhoidon      
   työohjeet
∙  Tapion Hyvän metsänhoidon suositukset
∙  UPM:n monimuotoisuusohjelma
∙  WWF:n Metsänhoito-opas
Ohjeiden esittelyiden jälkeen on runsaasti 
aikaa keskustelulle. Tilaisuuden juontaa 
Suomen Metsäyhdistyksen viestinnän suun-
nittelija Hannes Mäntyranta.

Seminaareihin A ja B 
on rajoitetusti paikkoja: 

saavu ajoissa paikalle! 

Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu 

metsäalan yleishyödyllinen säätiö. 
Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen 

ja tukeminen sekä metsäalan ihmisten 
hyvinvoinnin edistäminen. 

Myönnämme vuosittain saamiemme 
hakemusten perusteella 1,5 miljoonaa euroa 

apurahoja metsäalalle tutkimukseen, 
koulutukseen, hyvinvointiin, viestintään ja 

metsäkulttuuriin. Varat apurahoihin 
saamme omasta sijoitustoiminnastamme. 

Lisätietoa verkkosivuiltamme 
www.mmsaatio.fi   

www.mmsaatio.fi
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Asiaa alalle | To 10.11. 

13–13.45 | VALITSE KAHDESTA!

A. Lupa onnistua – tämän päivän arvot 
metsäalalla? | Sali 206
Ennakkoluulottomassa keskustelussa poh-
ditaan onnistumista ja arvoja työelämässä. 
Mikä on työilmapiirin merkitys työn 
tulokselle ja hyvinvoinnille? Kuinka yri-
tyksen arvomaailma heijastuu johtamiseen, 
henkilöstöön, asiakkaisiin ja sitä kautta tu-
loksiin? Mitä on luottamuksen ja turvallisuu-
den työilmapiiri? Mitä voimme toimialana 
oppia onnistumisesta arvojen merkityksen 
asiantuntijoilta? Keskustelua vauhditta-
massa Suomen Partiolaisten puheenjohtaja 
Anna Munsterhjelm ja Liedon seurakunnan 
kirkkoherra Risto Leppänen.

B. Somemaailman taiteilijat – mitä hyvän 
sisällön tuottaminen vaatii? | Sali 201
Metsät kiinnostavat sosiaalisessa mediassa. 
Kuinka metsäala voisi tarttua trendiin? 
Somen moniosaaja ja UPM Bonvestalle-
kin työskentelevä Joonas Linkola kertoo 
sisältömarkkinoinnista sisällöntuottajan 
näkökulmasta. Miten yleisö otetaan haltuun 
ja pidetään hyppysissä? Kuinka syntyy toi-
mivaa somesisältöä?

#onnimetsässä 
#metsäpäivät

#suomalainenonni

#foreststateofmind

Metsähyvinvointi–ohjelma on matka 
kohden ihmisten hyvinvointia koko 

metsäalalla. Luottamusta osaamiseen, 
uskoa uudistumiseen ja motivaation 
merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa, 

suuria muutoksia yhteisöissä.

www.metsahyvinvointi.fi
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Lupa onnistua – Tämän päivän arvot metsäalalla? 
Ennakkoluulottomassa keskustelussa pohditaan onnistumista ja arvoja 

työelämässä. Tule mukaan Metsäpäivillä torstaina 10.11. klo 13.00–13.45!

Metsähyvinvointi-ohjelma on matka 
kohden ihmisten hyvinvointia koko 

metsäalalla. Luottamusta osaamiseen, 
uskoa uudistumiseen ja motivaation 
merkitykseen. Pieniä tekoja arjessa, 

suuria muutoksia yhteisöissä. 

www.metsahyvinvointi.fi
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Sana on vapaa | To 10.11. 

13.45–14.30 | Kokoustamon aula
Verkostoitumiskahvit ja Speaker’s Corner
Tänä vuonna jokaisella oli mahdollisuus 
varata puheenvuoro ja kertoa asiansa 
koko Metsäpäivien yleisölle. Onnistuvatko 
Speaker’s Cornerin puhujat vangitsemaan 
iltapäivän verkostoitumiskahvittelijoiden 
mielenkiinnon? Aikaa puheelle on viisi 
minuuttia, jonka jälkeen keskustelu jatkuu 
vapaasti yleisön seassa. Katso puhujat 
osoitteesta www.metsapaivat.fi! 

14.30–15.15 | Sali 101
Miltä se näyttää Berliinistä käsin?
Saksalaissyntyinen toimittaja Roman Schatz 
on asunut pitkään Suomessa ja joutunut 
sen takia usein ihmettelemään suoma-
laisen ja saksalaisen metsäkäsityksen eroja. 
Metsäpäivien torstain päätöstilaisuudessa 
Schatz vetää yhteen tapahtuman siihenas-
tista antia ja kertoo, miltä suomalainen 
metsäkeskustelu näyttää saksalaisen silmin. 
Tule kuuntelemaan toisenlaisia ajatuksia. 
Tilaisuuden lopussa on varattu aikaa kes-
kustelulle.
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Lisää asiaa alalle | To 10.11. 

15.30–17.30 | Sali 216
Metsäkoulutus ry esittäytyy: Tule vaikut-
tamaan metsäkoulutuksen kehittämiseen 
Metsäkoulutus ry on toukokuussa 2016 
perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on 
luoda yhteinen koulutuksen kehittämisen 
foorumi metsäalan kaikille koulutusasteille 
ja metsäalan työelämän toimijoille. Semi-
naarissa julkistetaan Metsäkoulutus ry:n 
verkkosivut ja logo sekä avataan toimintaa 
kehittämishankkeiden kautta, joihin voi 
tilaisuudessa vaikuttaa. Niukkenevien 
resurssien myötä toimintaa on suunnat-
tava laatuun ja yhteistyöhön. Tilaisuudessa 
julkistetaan vuoden 2016 paras metsäopet-
taja.

15–18 | Sali 203
Metsänhoitajaliiton UraFoorumi
Kaipaako ansioluettelosi päivitystä? Jäitkö 
viime kesänä ilman kesätyöpaikkaa?
Tule kuulemaan vinkkejä oman osaamisen 
tunnistamiseen ja kesätyönhakuun sekä 
tutustumaan metsään, puutuotteisiin ja 
-jalosteisiin liittyviin työmahdollisuuksiin 
Metsänhoitajaliiton ja Metsäylioppilaiden 
Urafoorumiin. Tilaisuuden alussa kuullaan 

uudesta luonnon-, ympäristö- ja metsätie-
teilijöiden ammattijärjestöstä sekä palki-
taan Vuoden metsänhoitaja. Urafoorumissa 
myös ennakkoajanvarauksella toimiva 
CV-klinikka, jossa ura-asiantuntijat antavat 
vinkit ansioluettelosi parantamiseksi. Lisä-
tietoa: johanna.hristov@metsanhoitajat.fi.

15.30–17.30 | Sali 209
Mitä muutoksia PEFC-metsäsertifioinnin 
kansainvälisiin vaatimuksiin?
Laaja joukko järjestöjä ja muita organisaa-
tioita jatkoi lokakuussa PEFC:n kansainvälis-
ten metsävaatimusten puimista Genevessä. 
Tule kuulemaan pintaan nousseista asioista 
ja tuomaan oma panoksesi PEFC-standar-
dien päivitystyöhön jo tässä vaiheessa. 
Aiheesta alustaa apulaispääsihteeri Michael 
Berger PEFC:n Geneven organisaatiosta. 
Ilmoittautumisohjeet ja tilaisuuden ohjel-
man löydät osoitteesta www.pefc.fi. 

15.30–17.30 | Sali 206
Luonnovarakeskus Luken seminaari:
Metsä 150 Mm³ – mahdollista?
Metsiemme vuotuinen kasvu on liki kaksin-
kertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. 

Mitkä ovat mahdollisuutemme lisätä met-
sien kasvua edelleen? Onko 150 miljoonan 
kuution vuotuinen kasvu mahdollinen? Tule 
kuulemaan uusin tutkimustieto metsiemme 
kasvun muutoksen syistä ja tulevista mah-
dollisuuksista. Tilaisuudessa julkistetaan 
myös Pohjoisen vihreän biotalouden nyky-
tila ja tulevaisuus -tilastojulkaisu.
 
15.30–17.30 | Sali 208
Teollisuuden Metsänhoitajat:
Puunkäyttö kasvaa, kestääkö metsät?
Viime aikoina on julkisuudessa ollut esillä 
biomassojen lisääntyneen käytön kestävyys. 
Tietyiltä näkökannoilta tarkastellen biomas-
sojen laajamittakaavaista hyödyntämistä 
ei nähdä hiilen kierron kannalta kestävänä 
vaihtoehtona. Teollisuuden Metsänhoitajien 
seminaarissa tuodaan esiin kestävyyden ja 
käytettävyyden näkökulmia niin Euroopan 
unionin poliittisen sääntelyn, suomalaisen 
metsäluonnon, biotalouden ilmastonmuu-
tosta ehkäisevän roolin sekä kestävän 
kehityksen kannalta. Huom. vain jäsenille,  
muistathan ilmoittautua.

Elokuviin Metsäpäiville!

15.30–17.30 | Sali 201
Luonto sisälläni -dokumentti

Luonto sisälläni on dokumentti-
elokuva  ihmisen intohimoisesta 

suhteesta luontoon. Matka
intohimon juurille johtaa Suomen 
takamaille ja vastaan tulee oman 

tien kulkijoita, jotka ovat omistaneet 
elämänsä luonnolle. Näytöksen jäl-

keen paikalla on dokumentin ohjaaja 
Jaakko Ruuska keskustelemassa 

elokuvan herättämistä ajatuksista.

Älä missaa tilaisuutta vaikuttua! 
#onnimetsässä #foreststateofmind

Lisätietoa: www.metsapaivat.fi/ohjelma 
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Iltamenot | To 10.11. 

17.30–21.30 | Messuhalli
Metsämessujen avajaiset & Metsäbileet
Metsäpäivien osallistujana pääset tutus-
tumaan Metsämessuihin jo ennakkoon 
niiden avajaisissa. Metsän virkistyskäyttöä, 
metsänhoitoa, metsäalan innovaatioita ja 
metsänomistajille tarkoitettuja tuotteita ja 
palveluita esittelevät Metsämessut on alan 
suurimpia tapahtumia Suomessa. Metsälava 
sekä Tiedon ja Taidon metsä -työnäytösalue 
tarjoavat tietoa ja viihdettä kävijöille. Ava-
jaisissa julkistetaan myös Metsän etunoja 
-tunnustuksen saaja, joka on työskennellyt 
metsäalan menestyksekkään tulevaisuuden 
hyväksi.

Avajaiset jatkuvat legendaarisilla Metsä-
bileillä. Tänä vuonna Metsäbileet järjeste-
tään messualueella. Jatkot ovat kaupungilla 
– paikka paljastetaan bileissä.

Iltaa siivittää Teekkarien jazzyhdistys Po-
lirytmi ry. Yhdistys on groovaava muusik-
kokollektiivi, joka koostuu pienistä ja hiukan 
suuremmistakin kokoonpanoista ja projek-
teista. 

Tule käymään Metsäpäivien järjestäjän, 
Suomen Metsäyhdistyksen 

messuosastolla 6F41 ja arvaa, 
mitä halkopinosta löytyy. 

Voittaja saa pitää!

METSÄNOMISTAJA, MUISTA
BIOLOGINEN KANTOKÄSITTELY

PUUKAUPAN YHTEYDESSÄ!

www.rotstop.fi
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Sidosryhmäpäivä | Pe 11.11. 

9–15 | Sali 101
Koneyrittäjien ja Metsäalan 
Kuljetusyrittäjien seminaari & ideakil-
pailu: Kilpailukyky ja kannattavuus
Metsätalouden arvoketjun kilpailukyky, 
kannattavuus ja niiden parantaminen 
ovat Koneyrittäjien ja Metsäalan kulje-
tusyrittäjien järjestämän seminaarin 
aiheina. Esitykset kattavat puuntuotanto- 
ja korjuuketjun metsänomistamisesta 
aina tehtaan portille. Lisäksi toimintaa 
tarkastellaan globaalista näkökulmasta. 
Seminaarissa jaetaan myös kilpailuky-
vyn ja kannattavuuden parantamisesta 
järjestetyn ideakilpailun palkinnot.  

9.30–15 | Sali 207
Luva – Luonnonvarat ry:
Luvassa 100 000 työpaikkaa?
Miten luonnonvarat muunnetaan 
kestäväksi liiketoiminnaksi, mistä uusia 
työpaikkoja alalle syntyy ja mitä se 
edellyttää alan asiantuntijoilta, koulu-
tukselta ja yrittäjyydeltä. Alustuksia ja 
paneelikeskustelu. Valtiovaltaa edustaa 
elinkeinoministeri Olli Rehn. 
Muista myös Luvan KaamosSiesta jo 

torstaina 10.11.2016 klo 15–17 osoitteessa 
Mikonkatu 8 A, 5. kerros. Iloa ja hyvää oloa 
uusien ja vanhojen ystävien seurassa. Mu-
kana myös upeaääniset Kuun-kuiskaajat eli 
Susanna Aho ja Johanna Hytti. Kaikki Luvan 
jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

10–11 | Pasilan kirjasto
METO Häme-Uusimaan MetsäRekry
MetsäRekry on metsäalan korkeakouluo-
piskelijoille tarkoitettu tilaisuus, jossa 
metsä-alan asiantuntijat kertovat työstään 
ja organisaatiosta sekä antavat vinkkejä 
työelämään. Keskustelun aiheena ovat 
myös kesän 2017 harjoittelu- ja kesätyöpai-
kat. Ilmoittaudu ennakkoon: Iida Kauhanen, 
kauhanen.iida@gmail.com.

Metsämessujen koululaispäivä

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 

Tiilikainen vastaa koululaisten biotalous-

kysymyksiin Metsälavalla perjantaina kello 

12–12.30. Messuilla vierailee 9 000 

koululaista metsäalan tarjoamilla lipuilla.

Suomalainen
lukee metsästä

6b71
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Paikka: Metsäpäivät järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa Pasilassa. Suurin osa 
tilaisuuksista järjestetään Messukeskuksen 
kokoustamossa, jonka osoite navigaattoriin 
on Ratamestarinkatu 13. Huom. tarkista 
kunkin sidosryhmätapahtuman sijainti.

Sisäänkäynti: Metsäpäiville kuljetaan 
Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin 
kautta, joka on avoinna to 10.11. klo 8–22, 
pe 7.30–19. 

Info: Metsäpäivien info sijaitsee Messukes-
kuksen eteläisellä sisäänkäynnillä. Se on 
avoinna to 10.11. klo 8.30–19.

Liput: Lippuja voi ostaa Metsäpäivien 
aikana infosta.

Ateriat: Metsäpäivät alkavat aamupalalla 
to 10.11. avajaissalin 101 edessä klo 8.30. 
Lipun hintaan kuuluu torstaina myös lounas, 
joka tarjotaan Talvipuutarhassa klo 11. 
Lisäksi MetsäBileissä on myytävänä pientä 
purtavaa. Klo 8.30–21.30 Messukeskuksessa 
on myös kahviloita ja ravintoloita avoinna – 
kysy lisää infosta.

Vaatesäilytys: Lipun hintaan sisältyvä 
narikka to 10.11. on merkitty Metsäpäivät-
tunnuksella. Se sijaitsee eteläisellä 
sisäänkäynnillä ja sulkeutuu klo 22. 

Pysäköinti: Suosittelemme paikoitusta 
parkkihalliin, josta löytyvät myös parkkilip-
puautomaatit.

Metsämessut: Metsäpäivien ohjelmaan 
kuuluu Metsämessujen avajaiset torstaina 
klo 17.30. Perjantaina lippu oikeuttaa 
sisäänpääsyyn klo 9–18 Meidän viikonloppu 
-messuille: Metsä, ELMA, Kädentaito, Lem-
mikki, OutletExpo ja 55plus.

Järjestäjä: Metsäpäivät järjestää Suomen 
Metsäyhdistys ry, jonka väen tunnistat 
Onni-pinssistä. Myös vihreäliiviset metsäyli-
oppilaat opastavat. Lisätietoa ja yhteystie-
dot infosta sekä: www.metsapaivat.fi.

Info
Kokoustamo

2. kerros

Kokoustamo
1. kerros

A

B

C

A Pääaula: 
Metsäpäivien info, liput, 
vaatesäilytys & kulku 
Metsämessuille

B Kokoustamon aula:
Aamupala, Speaker’s Corner
& verkostoitumiskahvit

C Talvipuutarha:
Torstain lounas
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metsapaivat.fi

Lisää tietoa ohjelmasta, puhujista ja suomalaisesta onnesta,
ennen ja jälkeen Metsäpäivien 2016:

www.metsapaivat.fi

#metsäpäivät #onnimetsässä #suomalainenonni #foreststateofmind

Metsäpäivät järjestää Suomen 
Metsäyhdistys ry yhteistyössä 
metsäalan kanssa. Tänä vuonna 
ohjelmassa mukana ovat:

15/30 Research
Ilmatieteen laitos
Itä-Suomen yliopisto
Kirjapaino Markprint Oy
Koneyrittäjät
Liedon seurakunta
Luonnonvarakeskus Luke
Luva – Luonnonvarat ry
Maa- ja metsätalousministeriö
Metsäalan Kuljetusyrittäjät
Metsähallitus
Metsänhoitajaliito
Messukeskus
Metsäkoulutus ry
Polirytmi ry

Riistakeskus
Stockholm Environment Institute
Suomen Metsäsertifiointi ry
Suomen Partiolaiset
Tapio
Teollisuuden metsänhoitajat ry
Tornator
UPM
Valtioneuvosto
WWF

   
    

Bioaika on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen 
13–19-vuotiaille nuorille. Se on visio ja kutsu jokaiselle tulla rakentamaan 
yhteistä tulevaisuutta.

#bioaika

Läpi Suomen ulottuvan tapahtumakiertueen 
ytimen muodostaa pyörillä – ja biodieselillä – 
kulkeva tiedekeskusnäyttely, Bioaika-rekka.
 
Biotalouden mahdollisuuksista ja innovaatiois-
ta kertovaan, toiminnalliseen ja osallistavaan 
näyttelyyn syntyy sisältöä myös kiertueen 
aikana. Keskeistä on tekemällä ja kokeilemalla 

oppiminen. Bioaika on askeleen lähempänä, 
kun kävijät pääsevät itse ja yhdessä luomaan 
tulevaisuuden visioita ja ratkaisuja.

Tule tutustumaan Bioaika-hankkeeseen  
Metsäpäivillä Tiedekeskus Pilkkeen  
osastolla 6b49.

MATKALLA YHTEISEEN 
TULEVAISUUTEEN

bioaika.fi
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GERHARD FINK 
Puurakentamisen professori
Aalto-yliopisto

” METSÄSÄÄTIÖMAKSULLA 
VARMISTAT PUURAKENTAMISEN 
OSAAMISEN TULEVAISUUDESSA.”

METSASAATIO.FI

Suomen Metsäsäätiö rahoittaa puurakentamisen 
tutkimusta ja koulutusta Aalto-yliopistossa 
ja Vaasan yliopistossa.
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