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Tämän kevään ylioppilaskokeen biologian jokeritehtävä yllätti.

”Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme 

eliölajistoa. Tämä on myös maailman-

laajuinen ongelma. Millaisin toimin metsien 

biologista monimuotoisuutta voidaan turva-

ta ja metsiä käyttää kestävän kehityksen mu-

kaisesti?”

Jo yksin kysymyksen aihe, tehometsän-

hoito, kuulosti terminä vieraalta. Ylioppilas-

tutkintolautakunnan julkistamat hyvän vastauk-

sen piirteet, joissa ylioppilaskokelailta edelly-

tetään edellä mainitun käsitteen määrittämistä, 

puolestaan vievät ajatukset vuosi kymmenien 

takaiselle metsäauraus- ja ojituskaudelle.

Miten virallisen ylioppilaskokeen tehtävä 

voi käsitellä asiaa, jolle ei ole olemassa ylei-

sesti hyväksyttyä määritelmää?

Lisäksi koetta korjaavien opettajien ohjeeksi 

julkaistut hyvän vastauksen piirteet eivät sisäl-

lä yhtään nykyaikaiseen metsän talouteen kuu-

luvaa luonnonhoitotoimenpidettä. Vaikka nä-

mä toimet ovat olleet jo lähes kaksi kymmentä 

vuotta mukana niin metsälaissa, metsänhoito-

suosituksissa kuin metsäsertifi oinnin kritee-

reissäkin.

Jokeritehtävä ja ohjeet sen arvosteluun ker-

tovat siitä, että ylioppilastehtävän laatijoilla 

on yksipuolinen ja ajastaan jäljessä oleva kä-

sitys tämän päivän metsän hoidon todellisuu-

desta. Viesti metsänkäsittelyn muutoksista ei 

ole mennyt perille.

Ylioppilastutkintokysymystä voi päivitel-

lä, mutta päivittelyn lisäksi metsäala voi itse 

vaikuttaa siihen, miten nuoret tällaiseen kysy-

mykseen vastaavat.

Ennen luonto- ja metsäsuhde muodostui 

myötäsyntyisesti. Koska näin ei enää ole, perus-

koululla ja aivan erityisesti biologian opetuk-

sella on erittäin tärkeä rooli niin metsäeko-

systeemin toiminnan kuvaamisessa kuin met-

sien kestävän käytön ymmärryksen lisäämi-

sessä. Metsät ja puu ovat edelleen monella ta-

valla läsnä arjessamme, vaikka kaupungistu-

nut väestö ei sitä niin helposti havaitsekaan.

Metsäalan ja koulujen yhteistyö, jota Metsä-

yhdistys koordinoi, perustuu yli kymmenen 

vuotta sitten hyväksytylle Metsän oppimis-

polku -mallille. Se laadittiin eri alojen opet-

tajien sekä Opetushallituksen ja metsäalan 

yhteis työnä. Mallilla on Opetushallituksen vi-

rallinen hyväksyntä.

Lapsuudesta nuoruuteen kulkevan Metsän 

oppimispolun perimmäinen idea on, että kai-

kissa ikävaiheissa päiväkodista lukioon tarkas-

tellaan metsäasioita useista eri näkökulmista: 

metsäluonto ja sen suojelu, metsätalous, met-

sän antimet ja virkistyskäyttö, puun käyttö ja 

jalostus sekä metsät ja kulttuuri.

Ajattelumallin pohjana on nykyaikainen 

käsitys oppimisesta, jonka jo vanha kiinalai-

nen sananlasku kiteytti: minkä kuulen – sen 

unohdan, minkä näen – sen muistan ja min-

kä teen – sen ymmärrän.

Metsäala uskoo ja on sitoutunut koulujen 

metsäopetuksen laaja-alaisuuteen. Ellei nuorel-

la ole käsitystä boreaalisen metsäeko systeemin 

toiminnasta, hänen on vaikea ymmärtää kes-

tävän metsätaloudenkaan perusteita.

Oppimispolku-mallin ensimmäisen painoksen 

saatesanoissa Opetushallituksen silloinen pää-

johtaja Jukka Sarjala kuvasi perusopetuksen 

roolia metsä- ja luontosuhteen rakentamisessa 

seuraavasti: ”Suomi esiintyy kansain välisesti 

metsien suurvaltana. Sen vuoksi metsien eko-

logiaa, suojelua, käyttöä ja metsiin perustuvaa 

elinkeinotoimintaa koskevat perus asiat ovat 

edelleen osa kaikille kuuluvia kansalaistaito-

ja. Jotta keskivertosuomalainen tulevaisuudes-

sakin erottaisi metsän puilta, on koulun juur-

rutettava oppilaisiin luonnon perus tietoja.”

Tämä pätee edelleen. Kokonaiskäsityksen 

luomiseen tarvitaan biologian lisäksi fysiikan, 

kemian, maantiedon, matematiikan, liikunnan 

ja taito- ja taideaineiden opetusta.

Metsäyhdistyksen eräänä tehtävänä on huo-

lehtia, että myös perusopetusta koskevissa 

opetussuunnitelmissa on paikka metsätiedol-

le. Asia on ajankohtainen, sillä parhaillaan 

on käynnissä opetussuunnitelmien uudistus. 

Opetus suunnitelmat puolestaan ohjaavat oppi-

kirjojen sisältöjä.

Kokemus on osoittanut, että hyvistä suun-

nitelmista huolimatta metsäopetus jää perus-

koulussa kauaksi tavoitteista. Lisäksi se painot-

tuu perusbiologiaan ja metsien suojeluun. Sik-

si metsäalan toimijoiden aktiivisuus koulujen 

suuntaan on enemmän kuin toivottavaa. Mo-

nin paikoin yhteistyö toimii kiitettävästi, mut-

ta parannettavaa on paljon.

Meillä on nyky-

aikaan sopiva ja hy-

vä tarina kerrotta-

vana.

JUHANI KARVONEN
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Maaliskuussa 2005 avatun verkkosivun kävijämäärät olivat alussa noin 300 päivässä. 
Nyt ollaan tasolla 1200. Kuukaudessa kävijöitä on siis jopa 36 000.

forest.fi -sivun suosio 
nousee jatkuvasti

Kun sivua perustettiin, sen oli tarkoitus toi-

mia ennen muuta suomalaisen metsäalan 

viestintäkanavana ulkomaille, minkä merkki-

nä www.forest.fi -osoite myös johtaa englannin-

kieliselle sivulle. Yksi perustamisen syy olivat 

ajankohtaiset metsäkiistat, joissa metsäsektori 

oli säännöllisesti altavastaajana, kun ympäristö-

järjestöt kertoivat käsityksiään teollisuuden ul-

komaisille asiakkaille.

Teollisuus piti myös tärkeänä, että Suomen 

metsätaloudesta olisi esittelykanava, johon 

yritykset voisivat viitata. Takana on kansain-

välistyminen; yhden toimintamaan esittelyyn 

ei haluttu panostaa siten kuin ennen.

Mutta menestys tuskin olisi näin hyvä, el-

lei sivulle olisi löytynyt myös muuta, ennalta 

arvaamatonta käyttöä.

Sivun kautta on mahdollista nostaa julki-

suuteen metsäasioita, jotka eivät sinne muu-

ten nouse. Jos uutispalvelu on muita edellä, 

sillä on voinut jopa vaikuttaa tiedotusvälinei-

den juttuihin.

Luotettavuus on kaiken alku forest.fi  ei ole 

täyden palvelun uutishuone eikä sen kanna-

ta kirjoittaa sellaisesta, mistä tiedotusvälineet 

kirjoittavat muutenkin. Jutut eivät myöskään 

koskaan käsittele vain yhtä metsäsektorin ta-

hoa, ellei aiheella ole merkitystä laajemmin-

kin.

Uutispalvelun tehon ehdoton edellytys on 

luotettavuus, myös journalistisessa mielessä. 

Juttuaiheiden valinta ei forest.fi :ssä välttämät-

tä ole kovin journalistista, mutta juttujen teke-

minen sen sijaan on: kaikki olennaiset tahot 

pyritään aina haastattelemaan ja kaikki, myös 

metsäalan kanssa erimieliset mielipiteet ovat 

samalla viivalla, kunhan ne vain ovat relevant-

teja.

Sivulta löytyvä metsäalan tietopaketti graafei-

neen on saanut yllättäviäkin lukijoita. Se on mer-

kittävä tietolähde jopa metsäalan opiskelijoil-

le. Myös metsäalalla monet käyttävät forest.fi :n 

ajantasaisia graafeja esitellessään Suomen 

metsä sektoria niin koti- kuin ulkomaisillekin 

sidosryhmilleen.

forest.fi  on myös Facebookissa Aika ajoin 

forest.fi  saa eteensä kehittämisesityksiä. Niiden 

toteuttamista on hankaloittanut julkaisuohjel-

miston jäykkyys. Merkittäviä uudistuksia voi-

taneen tehdä vasta kun se vaihdetaan.

Yksi uutuus kuitenkin on, että forest.fi  on 

myös Facebookissa, osoitteessa www.facebook.com/

forest.fi . Sieltä löytyy esimerkiksi usein pyydet-

ty juttujen kommentointimahdollisuus – tosin 

kovin harva sitä on käyttänyt.

Metsäalalla ei selvästi myöskään ymmär-

retä sosiaalisen median toimintatapaa. Vaikka 

forest.fi :n juttuja saatetaan hyvinkin kehua hy-

viksi, levittämään niitä ei juuri sosiaalisessa 

medias sa aleta. Sehän kävisi yksinkertaisesti 

painamalla päivityksen Jaa-nappulaa.

forest.fi  ei voisi toimia, ellei sitä tehtäisi jat-

kuvassa yhteistyössä muun metsäalan kanssa. 

Sitä varten sivulla on toimitusneuvosto, jossa 

ovat edustettuina Metsäyhdistyksen tärkeim-

mät sidosryhmät ja forest.fi :n rahoittajat: Metsä-

hallitus, MTK, Stora Enso, UPM, Metsä Group, 

Metsä keskus, Suomen Metsäsäätiö, maa- ja 

metsä talousministeriö, Suomen sahat ry ja Metsä-

teollisuus ry.

HANNES MÄNTYRANTA
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Tammikuussa 2013 tehtiin forest.fi :n kävijäennätys, yli 39 000 lukijaa kuukaudessa.
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Helsingin Sanomien verkkosivuilla esiteltiin 

maaliskuun puolessa välissä kevään yli-

oppilaskokeen biologian tehtävät. Kaksi tehtä-

vistä käsitteli metsäaiheita. Niistä toisen muo-

toilu herätti ihmetystä.

Kysymys kuulosti hämmentävän asenteel-

liselta. Se alkoi lauseilla: ”Tehometsänhoito 

yksi puolistaa metsiemme eliölajistoa. Tämä on 

myös maailmanlaajuinen ongelma.”

Kummastutti nähdä ylioppilaskokeessa 

vuosikymmeniä vanhoihin käytäntöihin viit-

taava pilkkanimitys. Tehometsänhoidolla vii-

tataan yleensä 1960-ja 1970-lukujen suuriin 

avohakkuisiin, rajuun maanmuokkaukseen ja 

yksipuoliseen männynviljelyyn. Kysymys tun-

tui olettavan menon jatkuvan meillä ja maail-

malla edelleen.

Ohjeet oudoksuttivat Kun kysymys oli tällai-

nen, alkoi kiinnostaa, millaista vastausta abi-

turienteilta odotettaisiin.

Kun hyvän vastauksen piirteet eli alustavat 

arvosteluohjeet opettajille julkaistiin, niistä sai 

käsityksen, ettei ylioppilastutkintolauta kunta 

(YTL) tunne suomalaista nykyistä metsän hoitoa. 

Hyvän vastauksen piirteissä ei puhuta säästö-

puista, arvokkaista elinympäristöistä, suoja-

vyöhykkeistä, sertifi oinnin keinoista ja muis-

ta toimista, jotka ovat olleet käytössä yli 15 

vuotta ja jotka mainitaan lukion oppi kirjoissa.

Nähtyämme hyvän vastauksen piirteet toi-

minnanjohtaja Juhani Karvonen otti yhteyt-

tä Opetushallituksessa biologian opetuksesta 

vastaavaan opetusneuvos Lea Houtsoseen. 

Houtsonen kertoi, että hyvän vastauksen piir-

teet on alustava ohje, eikä sido ylioppilas-

tutkintolautakunnan arvostelua.

Lopullisessa arvostelussa käytettävistä kri-

teereistä päättää tutkintoaineen sensorikunta 

sen jälkeen, kun se on nähnyt abiturienttien 

vastaukset ja opettajien antamat alustavat ar-

vioinnit vastauksista.

Tämä vuosi oli ensimmäinen, kun YTL jul-

kisti kysymysten arvosteluperusteita. 

Houtsonen kertoi, että ylioppilastutkin-

non arviointiin on haluttu lisää avoimuutta. 

Ylioppilaskirjoitusten 
kysymys tehometsän-
hoidosta poiki kannanoton

Metsäyhdistys otti kantaa kevään ylioppilaskirjoitusten biologian kysymyksen muotoiluun 
ja hyvän vastauksen arviointiohjeisiin.

Siksi Metsäyhdistys voisi kertoa näkemyk-

sensä YTL:lle. 

Houtsonen pitää tärkeänä, että koetehtäviä, 

joita yo-tutkinnossa asetetaan, seurataan laa-

jasti yhteiskunnassa. ”On tärkeää, että YTL saa 

palautetta koetehtävistä ja arviointi kriteereistä 

erilaisilta asiantuntijoilta, kuten opettajilta, tut-

kijoilta ja muilta asiantuntijoilta.”

Asiantuntijoilta kommentit Metsäyhdistys 

päätti lähettää ylioppilastutkintolautakunnan 

biologian jaokselle kirjeen kysymyksestä ja 

erityisesti hyvän vastauksen piirteiden sup-

peudesta.

Toive oli, että ylioppilaskokeen vastaus-

ten arvostelussa otettaisiin huomioon kirjees-

sä esille nostetut asiat. Metsäyhdistys ei pi-

dä itseään monimuotoisuuden asiantuntijana. 

Siksi SMY pyysi kirjeen tueksi kommentteja 

metsän hoidon asiantuntijoilta metsä talouden 

kehittämiskeskus Tapiosta, Metsähallituksel-

ta ja UPM:ltä. Nämä lausunnot lähetettiin kir-

jeen liitteenä.

Ylioppilaslautakunnan biologian jaoston 

puheenjohtaja Jorma Paranko vastasi heti 

viestiin saatuaan. Hän sanoi, että tehometsä-

talous ja tehometsänhoito ovat lukion kurssi-

kirjoissa käytettävää terminologiaa.

Lukemistamme oppikirjoista ei kuitenkaan 

löydy vastauksessa vaadittua tehometsän hoidon 

määritelmää.

Kestävyys koostuu monesta Paranko ker-

toi, että kysymykset ja arvostelu pohjautuvat 

lu kion oppisisältöihin ja tavoitteisiin. Keskei-

nen teema on oppia ymmärtämään luonnon 

monimuotoisuutta ja siihen liittyviä biologi-

sia arvoja. Esimerkiksi syvällistä ekonomistis-

ta pohdintaa ei voida edellyttää.

YTL:n arvosteluohjeiden mukaan hyvässä 

vastauksessa pitäisi kuitenkin käsitellä kaik-

kia kestävyyden osa-alueita. Reaalikokeita 

koskevissa määräyksissä sanotaan, että niis-

sä tulee olla myös ainerajat ylittäviä tehtäviä. 

Metsä taloutta pohtiva kysymys, jos mikä, an-

taa mahdollisuudet tähän.
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Kirjeessämme toimme esiin, että puhut taessa 

metsien kestävästä käytöstä ei voida pitäytyä 

vain ekologiassa, kulttuurissa tai taloudessa. 

Kestävässä kehityksessä on keskeistä esimer-

kiksi se, että uusiutumattomia luonnonvaroja 

korvataan uusiutuvilla, kuten puulla.

Kuten UPM:n ympäristöjohtaja Timo Lehes-

virta kirjoitti kommentissaan: ”Biologian ope-

tuksella on erittäin tärkeä rooli sekä suoma-

laisten luonto- ja metsäsuhteen rakentamises-

sa että suomalaisen kestävän biotalouden ke-

hittämisen tukijalkana. Niin on myös metsä-

taloudella. Suomi ja metsäala tarvitsevat biolo-

geja ja muita ympäristöosaajia, joiden tulee työ-

elämässään vastata eri kestävyyden osa-aluei-

den yhteensovittamiseen liittyviin haasteisiin.”

Paranko kertoi YTL:n biologian jaoston kes-

kustelleen SMY:n kirjeestä, mutta todenneen, 

ettei ylioppilastutkintosuoritusten ar vioinnissa 

voida huomioida ulkopuolista ohjausta. Paran-

ko kertoi heidän kuitenkin suhtautuneen erit-

täin positiivisesti yhteydenottoomme.

Metsäyhdistyksen YTL:lle lähettämät vies-

tit löytyvät osoitteesta www.smy.fi .

SIRPA KÄRKKÄINEN

Ylioppilaskokeen biologian kysymys no 12:

•  Erilaisia ekologisia lokeroita on runsaasti.

•  Eri-ikäisiä puita samoin kuin lahopuita, jotta 

niillä elävä muu eliöstö säilyisi.

•  Hakkuut suoritetaan niin, että puulajiston ikä-

rakenne ei muutu rajusti ainakaan suurilla 

alueil la yhdellä kertaa.

•  Metsien kenttäkerrosta häiritään mahdollisim-

man vähän.

•  Metsien käyttöä virkistystoimintaan edistetään 

mahdollisimman paljon.

•  Vielä jäljellä olevat aarniometsät suojellaan 

virkistys käyttöön ja niiden monipuolisen eliös-

tön säilyttämiseksi.

•  Sukkessiokehitykselle pyritään antamaan hyvät 

mahdollisuudet. Sukkession eri vaiheet suosi-

vat monipuolista eliölajistoa.

Tehtävässä tulee käsitellä myös metsien käyttöä 

maailmanlaajuisesti, muun muassa:

•  hiilinielut

•  veden kiertokulku

•  eroosion estäminen

•  kulttuuriarvot

•  moninaiskäyttö.

Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme eliö-

lajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen on-

gelma. Millaisin toimin metsien biologista moni-

muotoisuutta voidaan turvata ja metsiä käyttää 

kestävän kehityksen mukaisesti?

Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemat hyvän 

vastauksen piirteet, jotka toimivat opettajien ar-

vosteluohjeena olivat tällaiset: 

Vastauksessa vaaditaan tehometsänhoidon 

määritelmä. Määritelmässä tulisi olla seuraavia 

avainsanoja: tehokas puuntuotto, puiden saman-

ikäisyys, puulajien pieni määrä, istutustiheys, 

maanmuokkaus, oksien karsinta, avohakkuut. 

Kestävän kehityksen määritelmä vaaditaan: 

metsien käytön kestävä kehitys on sellaista 

luonnon varojen käyttöä, joka turvaa metsien 

riittävyyden ja niiden elinkelpoisen ympäristön 

myös tuleville sukupolville. Kestävä kehitys voi-

daan jakaa neljään osa-alueeseen: ekologinen, 

taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestä-

vyys. Hyvässä vastauksessa tulisi käsitellä eko-

logisen ja taloudellisen käytön lisäksi myös so-

siaalisia tai kulttuuriarvoja. 

Kestävän kehityksen mukaan metsissä tulisi 

olla seuraavia ominaisuuksia: 

•  Lajistollisesti laaja puusto ja kenttäkerros, jot-

ta muille eliöille luodaan hyvät menestymis-

mahdollisuudet.

http://www.smy.fi/smy/HRdeve.nsf/b7d23f3914e45e5ec22571560042f325/895dedeb2982adfac2257b3900326c6f?OpenDocument
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Jatkossa tärkeä vastuu Metsä puhuu -toimin-

nasta on Suomen metsäkeskuksella. Se vas-

taa toiminnan järjestelyistä ja koordinoinnista 

alueilla. Siihen metsäkeskus on myös jo suun-

nannut resursseja, myös henkilökuntaa.

Metsäkeskuksen kautta Metsä puhuu -yhteis-

työ rakennetaan jo olemassa olevien Metsä-

yhdistyksen kouluyhteistyön alueellisten yhteis-

työryhmien pohjalle.

Metsäkeskuksessa nimettyjen aluevastaa-

vien tehtävänä on järjestää alueellinen yhteis-

työ peruskoulujen, metsäalan oppilaitosten, 

opettajien ja metsäalan tahojen sekä 4H-jär-

jestön kanssa.

Tavoite on sama, minkä uudistunut metsä-

keskus on ottanut tavoitteekseen muuten-

kin: metsäelinkeinon edistäminen koko arvo-

ketjun mitalta.

Työnantajat mukaan Työnantajia kannuste-

taan edelleen tarjoamaan alueensa koululai-

sille työelämään tutustumis- eli TET-paikkoja, 

kesä töitä ja muuta harjoittelua. Työpaikkoja 

kannustetaan myös tarjoamaan kouluille asian-

tuntijavierailuja ja mahdollisuutta tutustua yri-

tyksiin ja metsälliseen toimintaan.

Alan oppilaitoksia kannustetaan tekemään 

koulukäyntejä alueensa yläkouluille tai esitte-

lemään muutoin alaa ja sen opiskelumahdol-

lisuuksia, joko osana opiskelijoiden opintoja 

tai opiskelijoiden omien ainejärjestöjen voimin

Metsäyhdistys taas vastaa valtakunnallisesta 

Metsä puhuu -toiminnasta ja tuottaa sitä tuke-

vaa materiaalia. Erityisesti se pitää yllä perus-

koululaisten TET-toiminnan ja metsäalan oppi-

laitosten koulukäyntien tarvitsemaa materiaalia.

Metsäyhdistyksessä valmistellaan myös tuki-

materiaaleja peruskoulun opettajille järjestet-

täviä tilaisuuksia varten. Tilaisuuksiin pyritään 

saamaan oppilaan ohjaajien lisäksi myös bio-

logian ja maantieteen, kemian ja muiden ainei-

den metsistä kiinnostuneita opettajia.

Metsäkeskuksen tehtävänä on, yhdessä 

muiden sidosryhmien kanssa, viedä tämä toi-

minta käytäntöön. Tärkeä yhteistyökumppa-

ni on Metsäteollisuus ry, joka toimii kanava-

na metsä yhtiöiden ja Taloudellisen tiedotus-

toimiston suuntaan.

Nuoret antavat neuvoa Nuoret ovat aktiivi-

sesti mukana Metsä puhuu -kehittämistyössä. 

Paitsi sosiaalisen median kautta, se tapahtuu 

Metsä puhuu ottaa 
jalat alleen

Metsä puhuu -tulevaisuushanke on saanut kahden vuoden jatkoajan. Tarkoituksena on 
jalkauttaa hanke metsäalan rutiinitoiminnaksi.

ennen muuta nuorista kootun neuvonantaja-

ryhmän kanssa.

Ryhmä on koottu yhteistyössä nuoriso-

tutkimusta tekevän 15/30 Research -tutkimus-

toimiston kanssa. Ryhmä kokoontuu muutaman 

kerran vuodessa ja sen mielipiteitä voi selvit-

tää myös verkossa. Aktiivinen ja idea rikas ryh-

mä on kokoontunut jo kolme kertaa.

Metsä puhuu -hanke sai hyviä kokemuk-

sia lehdistöyhteistyöstä Metsälehden kanssa 

vuoden 2012 aikana. Jatkossa yhteyttä pide-

tään paremmin muihinkin metsäalan lehtiin. 

Tavoitteena on, että alan lehdet lisäävät tun-

tuvasti nuorisoviestinnän ja alan vetovoimai-

suuden käsittelyä.

Metsä puhuu -toiminnasta tiedotetaan myös 

erilaisissa metsäalan tilaisuuksissa aina kun se 

on mahdollista.

Metsäyhdistys vastaa myös Metsä puhuu 

-verkkopalvelusta. Sitä varten sivu on uudistettu.

Metsäyhdistys organisoi myös jatkossa 

metsä alan puolelta sen keskustelun, mitä si-

vulla käydään nuorten kanssa. Metsäalan työn-

antajat voivat hyödyntää uutta sivua muun 

muas sa rekrytoinnissa; sivulla voivat esittäy-

tyä sekä työnantajat että alan oppilaitokset.

Lisäksi Metsäyhdistys esittelee Metsä pu-

huu -toimintaa valtakunnallisilla messuilla, 

kuten opetusalan Educa-messuilla, nuorisol-

le suunnatuilla NEXT step -messuilla, Studia 

ja Jobforum -messuilla sekä Metsämessuilla. 

Toimintaa esitellään myös eri alojen opettaja-

päivillä.

Alueellisiin tapahtumiin osallistumisesta 

vastaavat alueen toimijat. Metsä puhuu -stän-

dit materiaaleineen ovat myös heidän käytet-

tävissään.

Metsä puhuu -toiminnalla tavoitellaan myös 

valtakunnallista näkyvyyttä. Vuoden 2013 toi-

mintaa on suunniteltu yhdessä nuorten neuvon-

antajaryhmän kanssa. Tempauksessa opiskeli-

joilla olisi keskeinen rooli.

Uutuudet luovat uskoa Metsäalan maineen 

kannalta oleellinen asia on menossa oleva 

murros. Metsä puhuu -toiminnan tavoitteena 

on luoda uskoa alan uusiutumiseen.

Sitä varten tarvitaan konkreettisia todistei-

ta uusiutumisesta. Parhaita todisteita ovat uu-

det tuotteet.

Metsäyhdistys vetää hanketta erityisen tuote-

salkun valmistamiseksi yhdessä muun metsä-

http://www.metsapuhuu.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/


4 • 2 0 0 4
L

E
H

T
IK

U
U

S
I

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    

1 •  2013

alan kanssa. Salkku olisi esimerkiksi kaikkien 

koulukäyntejä tekevien käytössä ja sen voisi 

käynnin jälkeen jättää kouluun.

Vuoden 2013 aikana tehdään myös lyhyt 

esittelyvideo koulukäynneillä sekä muissa ti-

laisuuksissa ja tempauksissa käytettäväksi. Sen 

aiheena on Maailma ilman metsää.

Aiemmin tehdyn ja hyväksi havaitun mate-

riaalin, kuten purukumien, kynien, lasinalus-

tojen ja TET-viikkomallien tekemistä ja jaka-

mista jatketaan edelleen.

Metsä puhuu -hankkeen yhteistyö Kansalli-

sen metsäohjelman koulutustyöryhmän kanssa 

on ollut hyödyllistä ja sitä jatketaan. Ryhmän 

kanssa on järjestetty imagotreffi t, biotreffi t se-

kä oppilaitosten ja työelämän yhteistyömuoto-

ja vauhdittavat treffi t. Tapaamisten tavoitteena 

on muun muassa esitellä hyviä ideoita muilta 

toimialoilta ja lisätä alan yhteistyötä.

Myös vastuunjako on uudistettu Metsä pu-

huu -toiminnan johto ja vastuunjako organi-

soidaan uudelleen. Metsäyhdistyksen hallitus 

on alalta tulleiden esitysten perusteella nimen-

nyt toiminnalle vastuullisen ohjaus ryhmän ja 

sille puheenjohtajan. Ryhmän jäsenet edusta-

vat suurimpia työnantajia ja järjestöjä. Ryhmä 

ohjaa Metsäyhdistyksen Metsä puhuu -työ-

tä, jonka vetäjänä on yhteyspäällikkö Sirpa 

Kärkkäinen.

Muut ryhmän jäsenet ovat Anne Kettunen 

(Metsäteollisuus ry), Pirjo Korhonen-Sala-

puro (Metsäalan asiantuntijat METO), Las-

se Lahtinen (MTK), Päivi Lazarov (Metsä-

hallitus), Kai Merivuori (Suomen Sahat), Lii-

sa Mäki järvi (Suomen Metsäsäätiö), Juha Mä-

kinen (Metsämiesten Säätiö), Tuovi Rautjoki 

(Metsä keskus) ja Sixten Sunabacka (TEM).

Metsä puhuu -tulevaisuushanke on ollut 

vuoden 2012 lopussa päättyvän kolmivuoti-

sen jakson Metsämiesten Säätiön strateginen 

kärkihanke. Säätiö jatkaa edelleenkin toimin-

nan merkittävänä rahoittajana.

Toiminnan toinen merkittävä rahoittaja on 

ollut Suomen Metsäsäätiö. Rahoitus jatkuu 

myös vuoden 2013 aikana.

HANNES MÄNTYRANTA

Metsä puhuu -hankkeen verkkosivu-uu-

distusta suunniteltiin pitkään. Jo viime 

keväänä pidettiin Helsingin yliopiston Viikin 

normaalikoulussa pari suunnittelutyöpajaa 

kahdeksasluokkalaisten kanssa. Uutta suun-

taa ilmeelle haettiin kuvaamataidon tunneilla.

Työpajojen seurauksena todettiin, että si-

vustolle tarvitaan lisää helposti lähestyttävää 

tietoa ja visuaaliseen ilmeeseen aitoutta. Kaik-

ki vanhan sivuston tiedot löytyvät myös uu-

delta sivustolta, mutta sisältöjä on organisoitu 

uudelleen käyttäjäystävällisempään järjestyk-

seen.

Uudella sivustolla on entistä selkeämmin 

eroteltu nuorille suunnattu materiaali siitä ma-

teriaalista, joka on tarkoitettu metsäalan am-

mattilaisille, opettajille ja opiskelijoille. Koko 

etusivu on varattu erillisille pienille ilmoituk-

sille, jotka viittaavat Metsä puhuu -sivuston 

sisältöön tai muihin mielenkiintoisiin metsä-

aiheisiin juttuihin verkossa.

Metsäala voi esittäytyä ja esitellä nuoria 

kiinnostavia tekemisiään etusivua hallitsevas-

sa suuressa vaihtuvassa kuvassa eli bannerissa.

Etusivun oikean yläkulman linkkien takaa 

löytyy kaikki tarpeellinen opettajille ja yrityk-

sille. Siellä annetaan vinkkejä hyvän TET-jak-

son toteuttamiseen, kerrotaan, mistä opettaja 

voi hakea tukea metsäretken järjestämiseen 

ja esitellään kaikki erilaiset materiaalit, joita 

Metsä puhuu -hanke on tuottanut ja kerännyt 

viime vuosina.

Etusivun ylälaidan otsikoiden takaa taas löy-

tyvät vanhat tutut sisällöt, jotka ovat sivuston 

varsinaista sisältöä. Kaikki koulutus paikat nä-

kyvät edelleen kartalla linkkeineen oppilaitok-

siin, eri koulutusaloista on kirjalliset kuvauk-

set ja erilaisten työtehtävien ammattilaiset ker-

tovat työstään yli 50 videolla.

Videot voi kaikki nähdä uudella sivulla yh-

dessä listassa. Niitä voi suodattaa mielenkiin-

non kohteiden mukaan. Täysin uutena juttuna 

opiskelu-sivulle lisättiin kaikki Suomen metsä-

alan opiskelupaikat esittelevän kartan lisäksi 

taulukko, josta voi yhdellä silmäyksellä nähdä 

koko metsäalan ammattinimikkeiden kirjon.

VILMA ISSAKAINEN

Sivuston suunnittelussa käytettiin apuna koululaisia.

Metsä puhuu -hankkeella on 
uudet ja uljaat verkkosivut

http://www.metsapuhuu.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/
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Metsävisan osallistujilta kyseltiin tietoja puun käytöstä ja metsäammateista.

Nuoret tuntevat lähinnä 
perinteiset metsäammatit
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Metsävisan yhteydessä järjestettiin tänä 

vuonna kilpailu Metsä puhuu -verkko-

sivuilla. Nuorilta kysyttiin, miten metsä ja puu 

näkyvät heidän arjessaan ja millaisia ammat-

teja metsäalalla on. Yli 2200 yläkouluikäistä 

halusi voittaa palkintona olleen iPad Minin ja 

kävi vastaamassa kysymyksiin. Vastauksia tu-

li eri puolilta Suomea.

Kilpailun voittajaksi valittiin Anna Talus, 

jonka hienon vastauksen voit käydä lukemas-

sa osoitteesta www.metsapuhuu.fi .

Vastausten perusteella metsä ja puu näky-

vät nuorten arjessa tutuilla tavoilla. Nuorten 

mukaan puusta tehdään ainakin paperia, ku-

ten vessapaperia, monistuspaperia, piirustus-

paperia, sanomalehtipaperia ja koulu kirjoja. 

Puusta tehdään myös huonekaluja: pulpetit 

koulussa, puusänkyjä, keittiön ruoka pöytä. 

Puusauna lämpiää puulla ja ”tuleehan siitä 

parhaat löylyt”. Koulussa teknisen työn tun-

nilla käytetään puuta.

Metsät ovat kauniita Nuoret lenkkeilevät, sa-

moilevat ja retkeilevät metsässä. He valokuvaa-

vat metsää, kulkevat sen läpi koulumatkalla, 

menevät metsään rauhoittumaan ja kuunte-

lemaan luonnon ääniä. Moni vastaajista asuu 

metsän keskellä, tai ainakin lähellä sitä.

Metsästä kirjoitetaan kauniisti, ja sillä on 

erityinen paikka monen nuoren muistoissa. 

”Rakastan metsässä olemista, ja sen kaunii-

ta nähtävyyksiä.” ”Kun olin alakoulussa, kul-

jin aina kuntani kuuluisan metsäpolun kautta 

kouluun ja pidin metsän olemuksesta ja har-

vinaisista linnuista.” ”Siellä tuntee olonsa va-

pautuneeksi ja terveeksi.”

Myös puita pidetään kauniina. Erään kou-

lulaisen mukaan ne ovat jokapäiväisiä luon-

non omia koristeita. Puiden tehtävä tiedetään 

myös: ”No ne sitoo hiilidioksidia ja tekee sii-

tä happea joten ois vähän vaikeeta elää tääl-

lä ilman puita.”

Uusia tuotteita nuoret eivät maininneet, 

vaikka itse Metsävisassa kyseltiin muun muas-

sa biodieselistä. Paitsiossa vastauksissa olivat 

muun muassa nanosellu, komposiitit, älypak-

kaukset, lääkkeet, CMC, biodiesel ja liuko sellu. 

Ksylitolikin mainittiin vain muutaman kerran.

Työ tunnetaan, ammattia ei ”En muista am-

matin nimeä, mutta se ammatti jossa metsää 

tutkitaan tieteellisesti.” ”En muista ihan tark-

kaan nimeä, mutta sellainen tyyppi, joka tut-

kii kaikkia metsän lajeja.” ”En muista amma-

tin nimeä mutta se kun kaataa puita.” ”En tie-

dä ammattinimikettä, mutta se sellainen, joka 

ostaa ja myy metsää.”

Vastaajien mieleen tuli kaikenlaisia enem-

män tai vähemmän oikeita metsään liittyviä 

ammatteja: sammalinsinööri, metsänsiisti-

jä, luonnon suojelija, metsänvalvoja, metsän-

tarkastaja, metsänsuojelija. Yksi mainitsi taimen-

istuttajan. Hän oli kerran saanut kokeilla sitä 

itsekin ja tuntenut tekevänsä hyvää metsän ja 

luonnon puolesta.

Nuoret muistivat myös hyvin vanhoja 

ammatti nimikkeitä. ”Metsänvartija. Jos jotain 

tyyppejä on tulossa kovistelemaan, esimerkiksi 

Metsävisassa kysyttiin, mitä hyötyjä toisen sukupolven biodieselistä saadaan. Kuvassa männystä valmistettua bio-

dieseliä. Kuva: UPM.

Metsävisa

http://www.metsapuhuu.fi/index/125
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tappamaan jäniksiä, minä voisin suojella näi-

tä pienokaisia ja olla yksi heistä. Tai vaikka-

pa voisin päästä eläimien lähelle ja ihastella 

näitä luonnon omia sankareita.”

Alan työt ulkotöitä Nuorten parhaiten tun-

temat ammatit ovat metsuri ja metsäkoneen-

kuljettaja. Metsuri saa heistä viettää aikaa ul-

kona ja metsässä, pitää huolta taimikoista ja 

metsistä ja käyttää kaikkia välineitä, kuten 

moottori sahaa. Metsuri tekee työtä yksin tai 

porukassa ja saa sahailla puita ja ”se on kun-

toa edistävää ja hauskaa”.

Myös metsäkoneenkuljettajan tiedetään 

työskentelevän omassa rauhassa metsän sii-

meksessä. Metsäkoneenkuljettaja saa kuun-

nella radiota ja olla tekemisissä suuren tekni-

sen laitteen kanssa jossa on poweria.

Metsäinsinööri vaikutta mielenkiintoisel-

ta ammatilta ”koska saa mitata puita ja teh-

dä metsäsuunnitelmia. Saa olla paljon luon-

nossa”. Nuorista metsäinsinööri on varmaan-

kin vaikutusvaltainen ja hän saa hyvää palk-

kaa. Lisäksi työ on vaihteleva ja metsätalous-

insinöörit ovat todella viisaita.

Metsänhoitajakin mainitaan usein. ”Metsän-

hoitaja saa tietääkseni kävellä työkseen metsäs-

sä, mikä olisi minusta ihanaa.” Nuorten mieli-

kuvissa metsänhoitaja myös istuttaa puita, leik-

kaa puiden oksia, harventaa ja tekee kaikki 

hoidot. Lisäksi työssä pelastetaan metsiä sekä 

kuolevia puita ja niittyjä.

Oikeassa suunnassahan näissäkin ollaan 

ja vielä lähemmäs totuutta päästään paikoin. 

”Minusta kiinnostavin metsäalan ammatti on 

metsän hoitaja, koska silloin pääsee vaikutta-

maan ja kehittämään metsään liittyviä asioi-

ta. Ja se voi myös olla sosiaalinen ammat-

ti.”

Monella nuorella on johonkin metsäalan 

ammattiin läheinen side perheen kautta, kun 

isä, setä tai isoisä työskentelee alalla.

Hajamainintoina vastauksissa esiintyvät 

myös muun muassa puuseppä, kirvesmies, 

vanerin painaja, paperiteollisuus, tehdastyön-

tekijä, sienestäjä (se tienaa paljon!), puiden 

hakkaaja, tukkimies, tutkija, metsäbiologi, 

uitto jätkä, arboristi, eräopas ja luontokuvaaja.

VILMA ISSAKAINEN

Helmikuussa käydyssä Metsävisan alkukilpailussa kysyttiin, miten suomalainen yhteis-
kunta voi hyötyä siitä, että toisen sukupolven biodiesel saadaan tuotantoon ensi vuonna.

Kotimainen biodiesel ja plantaasi-
metsät Metsävisan aiheina

Ilahduttavan monipuolisissa vastauksissa oppi-

laat luettelivat hyödyiksi selluntuotannon sivu-

tuotteen arvonlisäyksen ja metsäteollisuuden 

tuotannon tehostumisen, työllisyysvaikutukset, 

vientitulot ja myönteiset ilmastovaikutukset.

Asiaan liittyvä julkisuusarvo ja maineen li-

sääntyminen huomattiin myös. Samoin huomat-

tiin, että onnistuneen hankkeen myötä usko ja 

uskallus muiden hyvien ideoiden ja suunnitel-

mien toteuttamiseen voi lisääntyä.

Pisteitä sai kartutettua hyvin myös plantaasi-

metsiä koskevassa tehtävässä, jossa kysyttiin, 

miten kestävä kehitys toteutuu niissä luonnon, 

ihmisen ja talouden näkökulmasta.

Oppilaat huomasivat muun muassa, et-

tä puuntuotannon keskittäminen auttaa alku-

peräisluonnon ja elinkeinojen säilyttämises-

sä toisaalla.

Pieneksi, yhden pisteen arvoiseksi kom-

pastuskiveksi monen kohdalla osoittautui nuo-

ri havupuu. Onko kuvassa mänty vai kuusi?

Metsävisa jatkuu kevään kuluessa maakunta-

tasolla ja huipentuu loppukilpailuun Helsin-

gissä toukokuun viimeisellä viikolla.

ANNE TURUNEN

Metsävisassa piti tunnistaa ja nimetä tämä havupuun 

taimi. Aika harva tunnisti. Piirros Anne Turunen.

Metsävisa

http://www.metsavisa.fi
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/Images/93B1E6D349BBB016C2257B2E00376F17/$file/Metsavisa_2013_nettiin.pdf
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Vaihtotase on kääntynyt alijäämäiseksi ja maa velkaantuu. Edessä häämöttää Ranskan 
ja Italian tie.

Suomi huutaa investointeja
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Suomi tarvitsee investointeja ja innovaatioi-

ta vientiteollisuuteen. Metsät ovat Suomen 

merkittävin luonnonvara, mutta miten metsä-

alalle saataisiin lisää investointeja? Tätä kysy-

mystä pohdittiin Päättäjien Metsäa katemian 

kursseilla viime vuonna. 

Keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraa-

viin viiteen asiaan: yritysmyönteinen ilma piiri, 

kilpailukykyinen toiminta ympäristö, innovatii-

viset rahoitus mallit, rajojen rikkominen ja kou-

kuttavat tarinat.

Yritysmyönteinen ilmapiiri Kaikki lähtee suh-

tautumisesta yritystoimintaan. Keskeisin toimen-

pide onkin luoda yritysmyönteinen, kannus-

tava asenneilmasto. Menestymisen ja vauras-

tumisen tulee olla sallittuja, eikä epäonnistu-

minen saa leimata yrittäjää hylkiöksi. Yritys-

fi losofi aa ja yrittäjyyttä tulisi sisällyttää koulu-

tukseen jo peruskoulusta lähtien.

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara, joka 

vastaa hyvin ilmaston muutoksen hillitsemi-

seen ja kestävän kehityksen haasteisiin. Myös 

ympäristö- ja yritysvastuukysymykset puoltavat 

investoimista sellaiseen tuotantoon, joka täyt-

tää kestävästi tulevaisuuden kulutustarpeita.

Suomalaiset ovat hyviä löytämään heikkouk-

sia, mutta heikkoja tunnistamaan vahvuuksia. 

Investoiminen edellyttää kuitenkin myönteistä 

uskoa tulevaisuuteen: kukaan ei investoi, jos ei 

ole uskoa. Nyt tulee nostaa uskoa metsä alaan 

ja sen mahdollisuuksiin investointikohteena. 

Tämä on metsäalan yhteinen viestinnän haaste.

Kilpailukykyinen toimintaympäristö Suo-

mi on arvioitu monesti yhdeksi maailman 

kilpailu kykyisimmistä maista. Suomi ei kui-

tenkaan houkuttele investointeja. Pääoma et-

siytyy sinne, missä se kivuttomimmin tuot-

taa lisäarvoa. Ylimääräisin kotikutoisin estein 

ja hidastein on turha antaa kilpailijoille lisä-

etua.

Julkisen vallan keinot kilpailukyvyn paranta-

miseksi liittyvät sääntelyyn, verotuksen ja tuki-

politiikkaan. Ne kaikki vaikuttavat toiminta-

ympäristöön.

Valtion on saatava mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa etujärjestöt ja muut sidosryhmät 

yhteiseen rintamaan valmisteltaessa Suomen 

kantoja kansainvälisiin sääntely toimenpiteisiin. 

Yhteinen tavoite tulee olla Suomen teollisuu-

den kilpailukyvyn turvaaminen.

Kotimaisin veroratkaisuin ei saa heiken-

tää kansainvälistä kilpailukykyä ja investointi-

ympäristön houkuttelevuutta, päinvastoin, vero-

eduilla ja kannustimilla tulee kilpailla. Ja mi-

Päättäjien Metsäakatemian 33. kurssin osallistujat Napapiirillä Vaattungissa miettimässä, millä saada investointeja 

metsä alalle. Kuva Erkki Oksanen.
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kä tärkeintä, vero- ja tukipolitiikan tulee ol-

la pitkäjänteistä ja johdonmukaista, jolloin se 

on ennustettavaa.

Myös työmarkkinapolitiikan on oltava Suo-

men kilpailukykyä turvaavaa ja parantavaa. 

Työmarkkinapolitiikkaan tulisi löytää nykyis-

tä enemmän konsensushenkeä.

Valtiovallan tehtävänä on luoda kauaskan-

toinen, usean hallituskauden ylittävä, yhteinen 

visio siitä, mihin halutaan mennä. Talous-, teol-

lisuus- ja työmarkkinapolitiikan keinot tulee 

virittää vision saavuttamiseen. Se loisi ennus-

tettavuutta, luottamusta ja poistaisi investointi-

epävarmuutta.

Innovatiiviset rahoitusmallit Suomessa teh-

dään hienoja keksintöjä ja saadaan patentteja, 

myös metsäalalla. Ongelmia syntyy, kun pilotti- 

ja koetoiminnasta pitäisi päästä tuotantomitta-

kaavaan ja toiminnan kasvuun. Lähes poikkeuk-

setta ongelmat liittyvät riittämättömään rahoi-

tukseen. Liian moni yritys sammuu kuoleman 

laaksoon, ja patentit sekä valmistus oikeudet 

myydään ulkomaille.

Suomessa ja maailmalla on löysää rahaa. Se 

tulisi vain saada kanavoiduksi yritystoiminnan 

rahoittamiseen. Tämän vuoksi tulee kehittää 

uusia innovatiivisia rahasto- ja rahoitusmalle-

ja. Esimerkkeinä tällaisista ovat epäsymmetri-

nen rahasto, jossa valtiolla olisi rooli kärsiväl-

lisen rahan edustajana, ja joukkorahoitus, jos-

sa jokamies pääsee mukaan muutamalla eu-

rolla, sekä erilaiset yksityisen ja julkisen sek-

torin yhteisrahoitusmallit.

Konkreettinen idea kansainvälisten rahoit-

tajien houkuttelemiseksi on Päättäjien Metsä-

akatemian toimintamallilla toteutettava si-

joittajien korkean tason isännöinti. Toiminta-

mallin puitteissa tuotaisiin Suomeen pankkii-

reita, sijoittajia, bisnesenkeleitä ja yritysmaail-

man edustajia. Osallistujille tarjottaisiin edus-

tava valikoima Suomen parasta osaamista si-

joituskohteina.

Rohkeasti rajoja rikkomaan Toimijoiden on 

ryhdyttävä rohkeasti rikkomaan paitsi toimi-

alakohtaisia, myös kansainvälisiä rajoja. Me-

nestyjiä on haettava muilta aloilta ja liittou-

duttava heidän kanssa. Lappset-Rovio -yhteis-

työ on hyvä esimerkki kannattavasta, toimiala-

rajoja rikkovasta liiketoimintayhteistyöstä, jos-

ta molemmat hyötyvät.

Suomalainen tutkimus- ja kehitystoimin-

ta on saatava kansainvälistymään. Mitä aikai-

semmin t&k-hankkeeseen saadaan mukaan 

kansain väliset osallistujat, sitä todennäköi-

semmin ulkomaiset osallistujat vievät rahoit-

tajille viestiä mielenkiintoisista suomalaisista 

projekteista, joihin kannattaa mennä mukaan. 

Venäjän mahdollisuudet tulee hyödyntää 

nykyistä tehokkaammin. Esimerkiksi asunto-

jen tarve on Venäjällä suuri, mutta puuraken-

tamisessa siellä ollaan Suomeen verrattuna 

lapsenkengissä. Venäläisille kannattaisi avata 

ovet ja ottaa heidät partnereina mukaan puu-

rakentamisen projekteihin. Näin saataisiin puu-

rakentamisen rahoitus ja markkinat kasvuun.

Metsiin liittyvissä terveystuotteissa ja -pal-

veluissa tulisi olla rohkeutta tarttua hulluihin-

kin tuoteideoihin. Lisäksi rahoittajat ja asiak-

kaat tulee saada vakuuttuneiksi, että terveys-

tuotteen tai -palvelun lisäarvo syntyy nimen-

omaan siitä, kun se on tai valmistetaan Suo-

messa. Erityiskohteeksi on otettava venäläi-

set ja aasialaiset pääomasijoittajat ja jälleen-

myyjät.

Tarvitaan koukuttava tarina Kalliita tuottei-

ta myydään mielikuvilla, harvemmin faktoil-

la. Luontomatkailun ja puupohjaisten tuot-

teiden myyntiin tarvitaan seksikkäät tarinat, 

jotka koukuttavat asiakkaan. Tuotantolähtöi-

syyden sijaan tarinoiden keskiössä tulee ol-

la kohderyhmä, kuluttajat ja asiakkaat. Tari-

noiden tulee olla yksinkertaisia ja helppoja, 

mieleen painuvia.

Markkinoinnin tueksi on kehitettävä na-

pakat hissipuheet, joilla potentiaaliset part-

nerit ja rahoittajat vakuutetaan. Kaikkia tarvi-

taan viestin viejiksi. Esimerkiksi virkamiehet 

ja poliitikot voisivat olla aktiivisemmin avaa-

massa ovia vientiyrityksille.

HARRI HÄNNINEN
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”Metsästäjät ovat huomanneet tarvitse-

vansa etujärjestön. Osasyy tähän on 

ollut valtion riistahallinnon muutokset”, ker-

too toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies Suo-

men Metsästäjäliitosta.

Hiidenmies viittaa siihen, että Metsästäjäin 

keskusjärjestö (MKJ) ja 15 riistanhoitopiiriä yh-

distyivät vuosi sitten Suomen riistakeskuksek-

si. Riistakeskus edistää kestävää riistataloutta 

ja sillä on valtionhallinnollisia tehtäviä. Se ei 

ole metsästäjien etujärjestö. 

Metsästäjät maksavat pakollista riista-

maksua ja ovat automaattisesti jonkun riistan-

hoitoyhdistyksen jäseniä. Suomen Metsästäjä-

liiton jäsenyys on vapaaehtoista. Metsästäjä-

liittoon kuulutaan metsästysseuran kautta.

Nämä muutokset ovat vaikuttaneet siihen, 

että 92-vuotiaan Metsästäjäliiton jäsenmäärä 

on kunnioitettavat 160 000. Jäsenmäärä myös 

kasvaa 2000–3000:lla vuodessa. Kasvu on ko-

va saavutus, kun ottaa huomioon, että osa jä-

senistä on hyvin iäkkäitä ja heitä jää joka vuo-

Suomen Metsästäjäliitto on vanha ja vireä: jäsenmäärä kasvaa vuosittain jopa 3000:lla.

Metsästäjät järjestäytyvät 
vauhdilla

Suomen Metsästäjäliitto haluaa olla tiiviimmin mukana pohtimassa metsien käyttöä. Siksi liittyminen SMY:n jäsenek-

si oli järkevää. Kuva: Krista Kimmo.

http://www.metsastajaliitto.fi/
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Oikea rivi: b a b c a

Opi uutta ja viihdy!
Tuhat kysymystä metsäluonnosta, -kulttuurista ja 

-taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1) Hirven iän voi määrittää 
 a) sarvista
 b) hampaista 
 c) sorkista

2) Hirven syömä ravinto käy ensin
 a) pötsissä
 b) satakunnassa
 c) umpisuolessa

3) Hirvikannan säätely ei vaikuta
 a) hirvikolareiden määrään
 b) marjojen satomääriin
 c) taimituhojen määrään

4) Hirviurosta, -naarasta ja -poikasta 
 kuvaavat oikeat termit ovat
 a) hirvas, vaadin ja vasa
 b) ori, tamma ja varsa
 c) sonni, lehmä ja vasa

5) Kalevalan Lemminkäinen oli 
 kuuluisa hirven 
 a) hiihtäjä
 b) kesyttäjä
 c) kengittäjä

Älypää-kysymyksiä Metsävisasta 2013

si eri syistä pois toiminnasta. Esimerkiksi Suo-

men luonnonsuojeluliitolla on 30 000, Suomen 

Partiolla 60 000 ja Suomen Ladulla 70 000 jä-

sentä.

Metsästäjäliiton jäsenmäärän voimakas kas-

vu on poikkeuksellista pohjoismaiden mitta-

kaavassakin. Suomen Metsästäjäliitto on ohit-

tanut jäsenmäärässä myös Ruotsin vastaavan 

järjestön, Hiidenmies kertoo.

SMY:n jäsenyys on loogista Kaikki ansio kas-

vusta ei kuitenkaan kuulu riistahallinnon muu-

toksille. Hiidenmiehen mukaan Metsästäjä liiton 

toiminta on lisääntynyt viime viiden vuoden 

aikana. ”Olemme tiukemmin mukana kansain-

välisessä edunvalvonnassa ja kotimaassa toi-

minta on laajentunut.”

Liittyminen Suomen Metsäyhdistyksen jä-

seneksi on Hiidenmiehen mukaan looginen 

jatkumo tässä kehityksessä. ”Haluamme ol-

la vahvemmin mukana keskustelemassa met-

sien käytöstä; siitä, mitä voidaan metsissä teh-

dä riistakantojen hyväksi ja miten.”

Hiidenmies sanoo, että järjestössä pohdi-

taan, miten metsästys harrastuksena kehittyy. 

Yksi pohdinnan alla oleva aihe on se, makse-

taanko tulevaisuudessa maanomistajalle vuok-

raa metsästysmaista.

Nouseeko riistamaiden hinta? Nykykäytän-

tö on, että maanomistajan saama vastike met-

siensä käytöstä metsästykseen on hirvikan-

nan koon säätely.

Keskustelun alkujuuri on siinä, että suu-

ret maanomistajat, kuten metsäyhtiöt ja val-

tio, perivät metsästysseuroilta vuokraa met-

sästysmaista. Yksityiset ihmiset ovat alkaneet 

miettiä samaa. 

Metsästysmaan maksullisuus ei Hiiden-

miehen mielestä ole ongelma, jos vuokra mailla 

on myös kunnollinen riistakanta. Siihen vai-

kuttaa metsien muu käyttö.

Ongelmia aiheuttaa riistan vähyyden li-

säksi monien metsästysseurojen huono raha-

tilanne. Nimellisillä jäsenmaksuilla ei suuria 

maanvuokria makseta. Toisaalta pienet jäsen-

maksut takaavat, että useammilla on varaa olla 

metsästys seuran toiminnassa mukana. 

Alalle lisää yritystoimintaa Nykyisin maas-

sa on noin 2700 metsästysseuraa, joista osal-

la on muutama jäsen, suurimmilla tuhat. Nä-

mä jäsenet tekevät myös paljon vapaaehtois-

ta työtä riistan hyväksi. Tästä työstä hyötyvät 

myös metsänomistajat.

Hirvikannan koon säätelyn lisäksi esimer-

kiksi riistalaskennat perustuvat metsästäjien 

vapaa ehtoiseen työhön, kuten myös passi-

tornien teko ja riistaeläinten talviruokinta.

Hiidenmies uskoo, että riistan ympärille 

voitaisiin kehittää paljon nykyistä enemmän 

yritystoimintaa. Esimerkiksi Saksassa metsän 

arvo lasketaan riistan arvon mukaan. Suomes-

sa tilanne on aivan toinen, täällä puun arvo 

on riistaa merkittävämpi. ”Se ei tarkoita, ettei-

kö riistan osuutta voisi nostaa ilman kilpailua 

puun tuotannon kanssa”, Hiidenmaa sanoo.

Hänen mielestään esimerkiksi Päättäjien 

Metsäakatemia olisi hyvä foorumi pohtia, mi-

ten Suomea voisi riistamaan kehittää.

KRISTA KIMMO

http://alypaa.com/metsa
http://alypaa.com/metsa
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Sähköisen tapahtumapalvelun LYYTIN 

asiakaspalvelu toimii hyvin! Kiitoksia.
Sirpa ja Tarja

HYVÄT IHMISET!

Meistä täällä Metsäyhdistyksessä tuntuu, ettemme anna, emmekä saa, tarpeeksi 

palautetta. Tämä palsta on meidän vastauksemme palautepulaan.

Keräämme jatkossa jokaiseen Lehtikuusen numeroon tälle palstalle kokemuksia

hyvin sujuneesta yhteistyöstä, mielenkiintoisesta esitelmästä tai mistä tahansa 

muusta mieleen jääneestä positiivisesta kokemuksesta. Tämä palsta on avoin 

myös sinulle. Ainoa ehto on, että palautteen on oltava positiivista.

Annetaan sanan kiertää!

PALAUTEPALSTA

Metsä puhuu kiittää Hammerkitin Robin 

Lindroosia ja Heikki Röppästä sujuvasta 
yhteistyöstä uusien Metsä puhuu -verkko-
sivujen rakentamisessa. Kiitos Ville-Pekka 

Reposelle karttatoiminnon jatkojalostami-
sesta. Uudesta raikkaasta ulkoasusta kiitos 
kuuluu Tuamarikan Tua Virkkuselle. Hyvää 
työtä! Sivuista on pidetty meillä ja muualla.
Vilma / Metsä puhuu

Kiitoksia Timo Lehesvirralle (UPM), Olli Äijälälle ja Lauri Saaristolle (TAPIO) sekä Antti Otsamolle, Kii Korhoselle ja Juri Laurilalle (Metsähallitus). Hienoa, että on asiantuntijoita, joilta saa perustellut kommentit nopeasti. 
Sirpa

Halaa puuta, nappaa ku-

va ja osallistu Metsä pu-

huu -puunhalauskilpai-

luun.

Mikä on sinun lempi-

puusi? Onko se isoäidil-

tä peritty keinutuoli, ja-

panista tuliaisena tuotu sarjakuvakirja, viulu, 

jäätelö, kirje, piirakkapulikka, ruusupuiset ku-

dontapuikot, ripustamista vailla oleva linnun-

pönttö tai takapihalle istuttamasi kataja?

Kilpailuun osallistutaan halaamalla tällais-

ta puuta tai muuten metsään tiiviisti liittyvää 

asiaa tai esinettä, ottamalla kuva halauksesta 

ja lähettämällä se kilpailuun. 

HALAA PUUTA -VALOKUVAUSKISA KÄYNNISSÄ

Kilpailu käynnistyi kansainvälisenä met-

sien päivänä 21.3. ja kuvia voi lähettää 17.11. 

asti. Kilpailun aikana valitaan joka kuukau-

den lopussa kuukauden parhaat kuvat ja lo-

puksi yleisö äänestyksellä näistä parhaista ku-

vista voittaja. Voittaja julkistetaan ensi joulu-

kuussa Rovaniemellä vietettävän Euroopan 

metsäviikon aikana. 

Kilpailu on kaikille avoin, mutta sen vä-

lityksellä halutaan tavoittaa etenkin nuoria. 

Lisä tietoja kilpailuun osallistumisesta ja kil-

pailun säännöt löytyvät verkko-osoitteesta 

www.metsapuhuu.fi .

http://www.metsapuhuu.fi/index/118
http://www.metsapuhuu.fi/index/118
http://www.metsapuhuu.fi/index/118
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LEHT I KUUSI

Lehtikuusi on Suomen Metsäyhdistyksen lehti. Sen tarkoitus on vastata ennen muuta kysymykseen, mikä yhdistykselle esitetään 
usein: mitä ajattelemme maailman menosta. Tarkoituksemme ei siis ole katsoa peruutuspeiliin, vaan kertoa, miten maa ja maa-
ilma mielestämme makaa. Haluamme myös keskustelua, mistä johtuen Lehtikuusen palstat ovat avoinna kumppaneillemmekin.

Lehtikuusi julkaistaan PDF-muotoisena Internetissä osoitteessa www.smy.fi /lehtikuusi Lukijoille siitä tiedo-
tetaan muun muassa sähköpostiviestillä, jossa olevan linkin kautta Lehtikuusen voi hakea omalle tietokoneelleen. 
Lehtikuusen voi myös tulostaa A4-kopiopaperille. PDF-versiossa taas voi käyttää lukuisia internetlinkkejä.

Jos olet saanut sähköpostiisi tiedon Lehtikuusen uuden numeron ilmestymisestä, olet jo postituslistallamme. Jos et siel-
lä ole tai jos haluat sieltä pois, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen lehtikuusi@smy.fi  Ilmoittautuessa tulee sähköpostiin kirjoittaa 
ilmoittautujan nimi ja sähköpostiosoite sekä työnantajan nimi, tai jos osoite on oma, ilmoittautujan osoite.

Julkaisija: Suomen Metsäyhdistys   •   Päätoimittaja: Juhani Karvonen   •   Toimitussihteeri: Krista Kimmo
Taitto ja ulkoasu: gravision   •   Kannen kuvat: Krista Kimmo ja Vilma Issakainen   •   Palkkien kuvat: Krista Kimmo

Suomen Metsäyhdistyk-

sen uusi puheenjohta-

ja on Aalto-yliopiston 

myynnin johtamisen 

professori Petri Parvi-

nen. Yhdistyksen vara-

puheenjohtajana jatkaa 

puheenjohtaja Håkan Nystrand METO–Metsä-

alan asiantuntijat ry:stä.

Syyskokous valitsi hallitukseen myös uu-

det jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusiksi jäse-

niksi valittiin Kirsi-Marja Korhonen Metsä-

hallituksesta (varalla Rauno Väisänen), An-

Uusi, tuore Metsäavain on jul-

kaistu. Kätevä kierrenidottu jul-

kaisu sisältää sekä metsäalan et-

tä sidos ryhmien yhteystiedot. 

Metsä avain maksaa 18,00e/kpl + 

alv 24% + postikulut. Tilauksia ot-

taa vastaan Elena Ramsurrun, 

p. 09 6850 8880, tilaukset@smy.fi .

Tasavallan presidentti myönsi 30.11.2012 SMY:n varapuheenjohtaja Håkan Nystrandille Metsä-

neuvoksen arvonimen.

METSÄYHDISTYKSEN HALLITUS 2013

METSÄAVAIN 2013 ON JULKAISTU

NYSTRANDISTA METSÄNEUVOS

ne Pirilä Metsäteollisuus ry:stä (Tomi Salo), 

Ritva Toivonen Tapiosta (Kari Kangas), Ta-

pio Hankala Metsänhoitajaliitosta (Jukka 

Sippola) ja Mikko Viljakainen Puuinfosta 

(Henni Rousu).

Hallituksessa jatkavat Anita Iivonen Bio-

logian ja maantieteen opettajain liitosta (Hilk-

ka Henttonen), Jorma Tolonen Suomen 

Metsä keskuksesta (Antti Koskimäki), Ka-

ri Palojärvi Metsäalan kuljetusyrittäjät ry:stä 

(Ville Manner), Matti Eerola Puumiesten 

liitosta (Ari Nieminen) ja Juha Hakkarai-

nen MTK:sta (Lea Jylhä).

Suomen 
Metsäyhdistys
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