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Ilmastonousukausi

Menneen talven lumilla syntyi kaksi uutta 
käsitettä: ”Edellinen lama” ja ”REDD”. Ne 

viittaavat puheenaiheisiin ylitse muiden: talous-
kriisiin ja ilmastonmuutokseen.

”Edellinen lama” sisältää ajatuksen, että se ki-
rottu vitsaus, minkä jouduimme kokemaan nuo-
ren ja urhean pääministerin Esko Ahon kaute-
na, toistuu pian. Sanomme jo luontevasti ”edel-
linen lama”, mutta lamasta emme puhu. Kuuluu 
sanoa otso tai mesikämmen, jottei tarvitse sa-
noa karhu.

REDD taas on kirjainlyhenne sanoista Reduced 
Emissions from Deforestation and Forest Degra-
dation. Se tarkoittaa päästövähennyksiä metsä-
katoa torjumalla.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa viidennes 
maailman hiilidioksidipäästöistä syntyy pellon-
raivauksesta, metsänhävityksestä ja metsien 
harsintahakkuista. Metsäkato etenee sekä laitto-
min että laillisin keinoin erityisen kiivaana Brasi-
liassa ja Indonesiassa.

REDD tarkoittaa siis sitä, että ilmastonsuojelu 
johdattaa maailmaa kestävän metsätalouden tiel-
le. Tämä ansaitsee raikuvat aplodit!

Jos REDD onnistuu, metsäkato pysäyte-

tään. Hupenevat metsävarat kääntyvät kasvuun 
Indonesiassa ja Brasiliassa, niin kuin Suomessa ja 
muissa Pohjoismaissa tapahtui noin sata vuotta 
sitten. Kun Suomen mallia viedään kehitysmaihin, 
toteutuu se, mistä paljon puhutaan.

Ympäristöystävällistä ja ekologisesti kestävää 
tuotantoa luodaan ensimmäisenä kehittyneissä 
maissa, missä on vakaat yhteiskuntaolot. Uudet 
toimintamallit voidaan sitten soveltuvin osin vie-
dä köyhiin maihin, joilla itsellä ei vielä ole vahvo-
ja yliopistoja, tutkimuslaitoksia, pääomareservejä 
eikä omaa osaamista, joilla vihreistä innovaatiois-
ta tehdään käytännön todellisuutta. K
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Historia toistaa itseään. Suomi oli metsäasiois-
sa ottavana osapuolena 1800-luvulla.

Köyhään Suomeen saatiin metsänhoidon mal-
lit ja paperinvalmistuksen tekniikan alkeet vaka-
varaisesta Saksasta. Teollistunut supervalta Eng-
lanti tarjoili meille kaupallista osaamista ja pää-
omia. Englanti oli myös merkittävä markkina-alue 
maamme metsätuotteille.

Alkaneella vuosituhannella suositaan uusiutu-
vaa energiaa. Katse kääntyy varsinkin meillä koti-
maassa metsään sekä hukkalämmön, vesistöläm-
mön ja maalämmön talteenottoon.

Vesivoima meillä on pääosin rakennettu ja tuuli-
voimasta irtoaa vain ”pieniä perunoita”. Metsäs-
sä taas on mahdollisuuksia.

Kuka panee toimeksi, kun metsäenergiaa luo-
daan ja hukkalämpöä muutetaan sähköksi tai höy-
ryksi? Metsäsektoripa tietenkin.

Edellisen, 1990-luvun alun laman jälkeen al-
koi Suomen metsäteollisuuden ja metsätalouden 
kymmenisen vuotta kestänyt kultakausi. Mahtaa-
ko historia nyt toistaa itseään, ilmastonsuojelun 
siivittämänä?

PEKKA KAUPPI

Kirjoittaja on Suomen Metsäyhdistyksen puheenjohtaja.

Kuka panee toimeksi, kun metsäenergiaa luodaan ja hukkalämpöä muutetaan sähköksi 
tai höyryksi? Metsäsektoripa tietenkin.

http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php
http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php
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”Luonnontieteelliseen ajatteluun kytkeytyvä luovuus ja sen vaikuttavuus jäävät lähes aina 
taidealojen jalkoihin”, kirjoittaa biologian ja maantiedon lehtori Mervi Skyttä.
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Uusikin talous käyttää 
luonnonvaroja

Opetussuunnitelman perusteiden toimivuut-
ta koskeva arviointihanke vuosille 2009–10 

on käynnistetty koulutuksen arviointineuvos-
tossa. Arvioitavana ovat esi- ja perusopetuksen 
opetussuunnitelmajärjestelmä ja perusopetuk-
sen tuntijako, esimerkiksi tuntijaon tarkoituksen-
mukaisuus, ohjaavuus ja soveltamiskelpoisuus.

Tuntijaosta ja opetussuunnitelmasta puhu-
minen aktivoi: kun lukuisten intressiryhmien 
mielipiteet summataan, lähes kaikkea opetetaan 
liian vähän yläkoululaisen 30-tuntisen koulu-
viikon aikana.

Biologian ja maantiedon opettajan pitkän 
urani varrella, biosfäärin – luonnon ja maan – aihe-
piireihin vihkiytyneenä, olen ehtinyt elää monet 
perusopetuksen muutokset ja uudistukset.

Edellinen tuntijako runnottiin kuin käärme 
pyssyyn: valinnaisuutta vähennettiin ja tilalle tuli 
lukuaineita, kuten terveystieto, yhteiskuntaoppi, 
fysiikka tai kemia, matematiikka ja äidinkieli.

Biologia ja maantieto jäivät ilman lisäresursse-
ja, valinnaisaine maa- ja metsätalous on jokseen-
kin kuihtunut pois.

Suhteessa opetustuntimäärään opetussuunni-
telmat ovat musertavat. Opettaja puuskuttaa aihe-
piirit läpi itsensä ja oppilaansa läkähdyksen par-
taalle hengästyttäen.

Riittävä väljyys takaisi aikaa elämyksille ja luo-
vuudelle, jota biologian ja maantiedon pohjalta voi-
si kummuta ylen määrin. Harmillista on, että luon-
nontieteelliseen ajatteluun kytkeytyvä luovuus ja 
sen vaikuttavuus jäävät lähes aina taidealojen jal-
koihin. Lieneekö syy tiedon puutteessa; elämästä 
itsestään, sen nerokkaista ratkaisuista, kun ei ylei-
sesti tunneta kuin pintasilaus?

Koulupolulla koostetaan käsitystä elämäs-

tä hitaasti, eliölajistoon ja ympäristöön paneutu-
malla. Lajien opettelua voisi verrata korttipakan 
kortteihin tutustumiseen. Pelattavien pelien kirjo 
ja hienoudet paljastuvat vasta myöhemmin.

Olkoon yksi peleistä ekologia! Siinä liikkuu 
niin paljon kortteja, jopa sattumakortteja, ja 
pelisääntöjä, että heikkopäistä huimaa. Kirjaimel-
lisesti metsään mennään liian yksinkertaisin sään-
nöin yrittämällä.

Voisiko luonnonvarapeli olla yksi tulevaisuuden 
suosikeista? Suomalaisten, jopa ihmiskunnan tule-
vaisuus riippuu pelisääntöjen oivaltamisesta.

Ilmastonmuutospeliä on pelattu vuosikymmen 
vakavasti, mutta säännöistä väännetään yhä. Biolo-
gian ja maantiedon anti on korvaamaton jos luon-
nonvarapeliä aiotaan pelata tosissaan.

Mihin tulevaisuuteen koulu nuorisoa kasvat-

taa? Mitä tietoja, taitoja ja valmiuksia tarvitaan?
Opetuksen tuntijaon muuttaminen on 

nollasummapeliä. Jos tavoitteita ja sisältöjä lisä-
tään, jostakin on vastaavasti karsittava.

Koska tavoitteet asetetaan yhteiskunnan tar-
peista käsin, olisi juuri nyt sopiva hetki herätellä 
luonnonvara-alat tarkastelemaan opetussuunnitel-
mia. Takaavatko ne riittävät valmiudet ja osaamis-
ta vaikkapa luonnonvarojen innovatiivisen moni-
käytön voimaannuttamiseksi?

Mitä ovat maaseudun uudet mahdollisuudet?  
Mitä mahdollisuuksia ympäristö ja uusiutuvat 
luonnonvaramme tarjoavat elinkeinonharjoitta-
jille, jopa aivan uusille aloille?

Hämmästyttävää kyllä, sanaa elinkeino saa 
opetussuunnitelmasta turhaan hakea. Maantiedos-
sa se on piilotettu käsitteen ”luonnon ja ihmisen 
toiminnan vuorovaikutus” sisälle.

Miten ihmiskunta ruokitaan? Miten suomalai-
nen tai globaali ruokaketju tyydyttäisi kuluttajan 
ja tuottajan, huolehtisi ympäristöstä ja sosiaalises-
ta oikeudenmukaisuudesta?

Miten nuoriso näkisi ja uskaltaisi katsoa 

tulevaisuuteen: Suomi on täynnä mahdollisuuk-
sia. Niiden varassa tehty kova työ on jalostanut 
demokratian pohjoismaiseksi hyvinvoinniksi, 
muillekin malliksi.

Jatkossa eväämme kootaan samoista aineksis-
ta, mutta ilman kekseliäisyyttä emme onnistu. Siis-
pä jo perusopetuksen tavoitteiden asettamisella 
on keskeinen sija, kun sisukansa ottaa kestävällä 
tavalla vastuun hyvinvoinnistaan.

Koulun uudistaminen kaipaa monialaista tu-
kea ja asiantuntemusta, jotta ei sorruta populisti-
sen politiikan jalkoihin.

MERVI SKYTTÄ
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Luonnonvarojen käyttö jää 
vähälle peruskoulussa

Ihminen ei tule toimeen ilman luonnonvarojen käyttöä. Käytön pitää kuitenkin olla 
vastuullista, mitä korostavat kasvavat ympäristöongelmat. Käytöstä luopuminen ei ole 
ratkaisu, vaan ratkaisu on kestävä käyttö.

Koulun jakama tieto luonnonvarojen käytöstä 
on kuitenkin kovin hajanaista, eikä sitä kyt-

ketä oikeisiin asiayhteyksiin, sanoo biologian ja 
maantiedon opettaja Pirjo Piesala, joka on teh-
nyt Metsäyhdistyksen julkaiseman tuoreen Puun 
monet mahdollisuudet -kirjasen.

Nykyisin koulussa opetetaan seikkaperäises-
ti luonnon monimuotoisuutta ja ekologista kes-
tävyyttä sekä ihmisen aiheuttamia ympäristö-
ongelmia. 

”Luonnonvarat ja niiden taloudellisesti kes-
tävä hyödyntäminen ja elinkeinot jäävät liian vä-
häiselle huomiolle. Tällöin luonnonvarojen käyt-
tö voi tuntua oppilaasta pelkästään haitalliselta, 
vaikka ilman luonnonvarojen käyttöä elämämme 
ei edes olisi mahdollista”, pohtii Lohjan Mänty-
nummen koulun opettaja Piesala.

Kestävän vuorovaikutuksen pohdintaa Op-
pilaat ajattelevat usein, että ympäristöongelman 
ratkaisu on yksinkertaisesti lopettaa ongelman ai-
heuttava toiminta. Se ei kuitenkaan ole kaikkialle 
käyvä ratkaisu. Paljon vaikeampaa on se, mikä on 
myös välttämätöntä: löytää keinot, kuinka toimin-
taa voi kehittää ja muuttaa kestäväksi.

Sen lisäksi, että pohditaan turhaa kuluttamista, 
tunneilla pitäisi miettiä myös, millaista on luon-
nonvarojen hyvä hyödyntäminen. Mitä luonnon-
varoja tulisi suosia, kuinka paljon niitä voi hyö-
dyntää ja mihin tarpeisiin niitä tulisi käyttää? Mil-
lä tavalla ekotehokas jalostus pitäisi järjestää, mi-
ten saada uusioraaka-aineita ja uusiutuvaa ener-
giaa käyttöön, miten saada sivutuotteet hyöty-
käyttöön?

Piesala pitää tärkeänä, että koulussa annettai-
siin eväät ymmärtää monipuolisesti, mitä ihmisen 
ja luonnon kestävä vuorovaikutus on. 

”Kaikkihan kuitenkin haluavat tehdä töitä. 
Silti elinkeinoelämä ilman luonnonvarojen käyt-
töä ei ole mahdollista. Riittävä toimeentulo on 
osa taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä”, Pie-
sala sanoo.

Opetussuunnitelmassa määritellään, että oppi-
laan tulee ymmärtää luonnon ja ihmisen toimin-
nan vuorovaikutus eri puolilla Suomea ja osata 
analysoida elinkeinoelämän alueellisia piirteitä. 
Piesalan mukaan oppilaille pitäisi antaa keino-
ja pohtia, kuka hyötyy ja kuka kärsii eri vaihto-
ehdoista ja miten ne vaikuttavat toisiinsa.

”Alueellisten erojen tuntemisen lisäksi elinkei-
notoimintaa pitäisi avata muutenkin. Olisi hyvä 
kytkeä mukaan myös tietoa nimenomaan suoma-
laisten luonnonvarojen hyödyntämisestä ja mer-
kityksestä suomalaisille”, Piesala sanoo.

Liian vähän tunteja opetukseen Myös elinkaari-
ajattelu pitäisi Piesalan mielestä kytkeä luonnon-
varojen hyödyntämistä ja elinkeinotoimintaa kos-
kevaan opetukseen. ”Tuotteiden elinkaaresta kyl-
lä puhutaan, mutta tuotteen koko kaarta ei ava-
ta tarpeeksi konkreettisesti opetuksessa. Tärkeitä 
paloja jää puuttumaan”, Piesala sanoo.

Opetuksen ongelmana on ajan puute. On pal-
jon opetettavaa ja vähän aikaa.

Biologian ja maantiedon tuntimäärä koulussa 
ei ole muuttunut 30 vuoteen – tuolloin tunteja vä-
hennettiin. Ja mitä kaikkea on 1970-luvun jälkeen 
maailmassa muuttunut ja tullut opetettavaksi!

Puun monet mahdollisuudet -kirjasta voi tilata Suomen 
Metsäyhdistyksen verkkosivujen kautta osoitteesta 
www.smy.fi  > Materiaalit > Koulumateriaalit.

http://www.smy.fi/koulut
http://www.smy.fi/
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf/allbyid/ED96C8E80851434DC2256F4000666A83?Opendocument
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/WebMateriaalit2?OpenView&Name=Koulumateriaalit!!db=smy/SMYdeve.nsf!!view=WebMateriaalit2&RestricttoCategory=2-1-5
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid/6A7EDA59D8975B99C22575900033920E?Opendocument
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid/6A7EDA59D8975B99C22575900033920E?Opendocument
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid/6A7EDA59D8975B99C22575900033920E?Opendocument
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Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistus-
työ on käynnistynyt työryhmätyöllä, missä tehdään 
vuoden 2011 alkuun mennessä valtioneuvostolle 
esitys eri oppiaineiden opetukseen käytettävistä 
tuntimääristä. Oppiaineiden sisältöperusteiden 
uudistus tehdään vuosina 2013–14.

OPETUSSUUNNITELMIA 
UUDISTETAAN

• 3 kurssia vastaa keskimäärin yhtä viikkotuntia 
koko yläkoulun aikana

• maantiedon kursseista yksi on Suomen luon-
non- ja talousmaantietoa

Yläkoulun kurssimäärät nyt

Maantieto 3

Uskonto 3

Ruotsi 6

Historia ja yhteiskuntaoppi 7

Englanti 8

Matematiikka 10

Oikea rivi: d a b c b

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

-taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1. Mitä puita uudistusalalle jätetään keinollisessa 
uudistamisessa?    

a) kangaspuita
b) suojuspuita
c) siemenpuita
d) lahopuita

2. Minkämaalainen keksintö on paperikone?
a) ranskalainen 
b) saksalainen
c) kiinalainen
d) suomalainen

3. Osoitteessa http://alypaa.com/skogen voit 
 opiskella metsäsanastoa ruotsiksi. Vart är du 

på väg om det på skylten står arboretum?   
a) skogsmuseum
b) trädslagspark
c) tropisk trädgård
d) ordet är latin och betyder utgång

4. Mikä on Suomessa metsämaan pH-arvo?
a) 9,2–10,0
b) 7,2–7,9
c) 3,7–4,5
d) 0,1–1,3

5. Mikä on nimeltään yläkoululaisten jo 28 kertaa 
järjestetty vuotuinen metsätietokilpailu?
a) Metsäpursuit
b) Metsävisa
c) Valtakunnallinen metsätietokilpailu
d) Tiedätkö metsästä?

”Ympäristötietoisuus kuuluu nykyisin jokaisen 
yleissivistykseen. Kestävää kehitystä tavoitellaan, 
ja biotekniikka ja ympäristöteknologia ovat Suo-
men tärkeitä osaamisalueita”, Piesala muistuttaa. 
20 vuotta opettajana toimineen Piesalan mukaan 
on täysin mahdollista, että yläkoulun, viimeisen 
pakollisen yleissivistävän koulutuksen, voi läpäis-
tä kuulematta mitään Suomen elinkeinoista. 

Piesalan mukaan luonnonvarojen kestä-
vän käytön opettaminen sopisi hyvin maantie-
don tunneille, pohtiihan maantieto ihmisen ja 
luonnon vuorovaikutusta sekä keinoja vaikuttaa 
asioihin omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 
”Mutta se ei onnistu ilman lisätunteja”, hän sa-
noo heti perään.

Metsäalan monimuotoisuus avautui Piesala 
oppi tuntemaan Suomen metsäsektorin toimin-
nan hyvin uudistaessaan Puusta jalosteeksi -vih-
kosen Puun monet mahdollisuudet -kirjaseksi. Hä-
nen mielestään teos päivittää hyvin opettajien tie-
toja metsäalan toiminnasta ja esimerkiksi raaka-
aineen nykyisestä ekotehokkaasta käytöstä.

Koulujen oppikirjat esittelevät metsäalan ly-
hyesti ja puisevasti. Puun monet mahdollisuu-
det -kirjanen esittelee metsäalan monimuotoi-
suuden, niin tuotteiden kuin osaamisenkin kir-
jon. ”Sen, mitä kaikkea on tarvittu ja tarvitaan, 
että Suomessa on ja säilyy korkealaatuinen met-
säala”, Piesala sanoo.

KRISTA KIMMO

http://www.smy.fi/koulut
http://alypaa.com/skogen
http://alypaa.com/metsa
http://alypaa.com/metsa
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid/6A7EDA59D8975B99C22575900033920E?Opendocument
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Kansallisessa luonnonvarastrategiassa määritellään, miten Suomen kilpailukyky ja luon-
nonvarojen kestävä käyttö turvataan tulevaisuudessa.
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Luonnonvarojen käyttö kasvaa eri puolil-
la maailmaa väestönkasvun ja lisääntyvän 

kulutuksen takia. Seurauksena on haitallisten 
ympäristövaikutusten lisääntyminen ja raaka-
ainekilpailun kiristyminen.

Tarve luonnonvarojen käytön poliittiselle oh-
jaukselle kasvaa. Viime vuosina luonnonvaroihin 
onkin kohdistunut yhä enemmän huomiota kan-
sainvälisessä politiikassa.

Suomen hyvinvoinnin perusta ovat luon-
nonvarat, ja niiden monipuolinen hyödyntä-
minen. Luonnonvaramarkkinoilla tai luonnon-
varojen käytön poliittisessa ohjauksessa tapah-
tuvilla muutoksilla voi olla merkittäviä vaiku-
tuksia suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinkeino-
elämälle. Näitä muutoksia on ennakoitava, nii-
hin on varauduttava.

Metsäyhdistyksessä vuonna 2007 toteute-
tussa Luodin-esiselvityksessä todettiin, että tu-
levan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn turvaami-
seksi Suomessa tarvitaan ennakoivaa luonnon-
varapolitiikkaa. Sitrassa tartuttiin tähän haastee-
seen, ja kansallisen luonnonvarastrategian val-
mistelu käynnistyi viime vuoden huhtikuussa. 
Nyt vuotta myöhemmin strategia luovutetaan 
pääministeri Matti Vanhaselle. 

Älykkäästi luonnon voimin Millaisin tavoit-
tein ja keinoin luonnonvaroihin perustuva 
monipuolinen hyvinvointi voidaan turvata Suo-
messa? Miten luonnonvarojen kestävää käyttöä 
voidaan edistää? Miten Suomi voi toimia edellä-
kävijänä luonnonvarakysymyksissä? 

Viime lokakuusta maaliskuuhun työskennellyt, 
hallinnon, politiikan, elinkeinoelämän, tutkimuk-
sen ja järjestöjen edustajista koostunut strategia-
ryhmä etsi vastauksia näihin kysymyksiin.

Projektinjohtaja Eeva Hellström Sitrasta 
pitää työryhmän sitoutumista esimerkillisenä. 
”Luonnonvarakysymys on koettu Suomen kan-
nalta tärkeäksi”, hän sanoo.

Kun vanhat ajatus- ja toimintamallit eivät toi-
mi yhtä tehokkaasti kuin aiemmin, tarvitaan uu-
denlaista ajattelua. Uutta luonnonvarastrategias-
sa on näkökulman laaja-alaisuus.

Aiemmat luonnonvaroja koskevat strategiat 
ovat painottuneet tiettyyn luonnonvaraan tai 
teemaan, kuten parempaan hallintaan tai tuot-
tavuuteen. Nyt tarkastelevana ovat kaikki luon-

nonvarat, niin uusiutuvat kuin ehtyvät, yli sek-
torirajojen.

Luonnonvarastrategia katsoo 20 vuoden 
päähän. Strategian visioissa Suomen hyvinvoin-
nin perustana vuonna 2030 on luonnonvarojen 
vastuullinen ja innovatiivinen hyödyntäminen. 
Omalla toiminnallaan Suomi myös näyttää suun-
taa niin kansainvälisessä politiikassa kuin kestä-
vässä liiketoiminnassa.  

Strategiatyöhön osallistunut johtaja Anders 
Portin Metsäteollisuus ry:stä korostaa luon-
nonvarojen käytön hyväksyttävyyden merkitys-
tä. ”Meillä on paljon potentiaalia metsissä ja esi-
merkiksi mineraaleissa. Sitä on pystyttävä hyö-
dyntämään, mutta ympäristön kannalta kestä-
västi. Tämä edellyttää entistä vahvempaa panos-
ta tutkimukseen”, Portin sanoo.

Tehokkaaseen materiaalien kiertoon Luon-
nonvarastrategiassa määritellään tavoitteet, ja nii-
den saavuttamiseen tarvittavia muutosaskelia. 
Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin lisäämi-
seksi on panostettava menestyvän biotalouden 
luomiseen sekä materiaalikierron tehostamiseen. 
Portinin mukaan materiaalikierron ja biotalouden 

Luonnonvarastrategia 
vuoteen 2030

”Kansallinen luonnonvarastrategia on alku-, ei loppura-
portti”, Eeva Hellström korostaa. Kuva: Krista Kimmo.

http://www.sitra.fi/luonnonvarastrategia
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vahva asema luonnonvarastrategiassa on metsä-
sektorin kannalta erinomainen asia.

Materiaalikierron tehostaminen vaatii uuden-
laista lähestymistä tuotteiden ja palveluiden tuot-
tamiseen. Pyrkimyksenä on tuottaa vähemmästä 
enemmän. Ympäristön ja luonnonvarojen säästä-
misen lisäksi tehokkaalla materiaalikierrolla saa-
vutetaan kustannussäästöjä.  

Metsäteollisuudessa on panostettu jo pitkään 
tuotannon sivutuotteiden ja jätteiden hyötykäy-
tön lisäämiseen. ”Viime 15 vuoden aikana massa- 
ja paperituotanto on kasvanut 50 prosentilla, ja 
samaan aikaan kaatopaikkajätteen määrä on vä-
hentynyt kolmannekseen”, Portin sanoo.

Käyttökelpoisia raaka-aineita ei pidä tuhlata, 
vaan materiaalit tulisi pitää kierrossa mahdolli-
simman pitkään. Tämä edellyttää myös jätteen 
käsitteen uudelleen ajattelemista.

Jäte ei ole vain käyttöön kelpaamatonta ai-
netta, vaan pikemminkin väärässä paikassa ole-
vaa raaka-ainetta. Jonkun jäte on toisen raaka-
ainetta.

Bioenergian käytön lisääntyessä yhä tärkeäm-
mäksi nousee kysymys tuhkasta, jonka osuus 
metsäteollisuuden kaatopaikkajätteestä on 40 
prosenttia. Hyödyntämismahdollisuuksia tut-
kitaan koko ajan. Yhteistyötä tehdään muun 
muassa rakennusteollisuuden kanssa. ”Myös lain-
säädännöllisiä esteitä tuhkan ympäristön kan-
nalta kestävälle hyödyntämiselle tulisi purkaa”, 
Portin toteaa.

Hellström toivoo laaja-alaista ja koko elinkaa-
ren kattavaa lähestymistapaa materiaalien kier-
ron tehostamiseen. ”Metsäsektorilla materiaali-
virtojen tarkastelun on kohdistuttava puu-
aineen lisäksi koko tuotantoprosessiin: siinä 
käytettyyn veteen, kemikaaleihin ja laitteisiin”, 
Hellström sanoo. 

Uuden sukupolven biotalous Puhuttaessa bio-
taloudesta tarkoitetaan monesti ehtyvien luon-
nonvarojen korvaamista uusiutuvilla. Luonnonva-
rastrategiassa biotalous ymmärretään tätä moni-

ulotteisimmin. Uuden sukupolven biotaloudes-
sa tarvitaan myös ehtyviä luonnonvaroja, kuten 
mineraaleja, laitteiden valmistukseen. 

”Biotalous on vielä käsitteenä vakiintuma-
ton”, Hellström sanoo. ”Biotaloudessa ei ole 
kyse vain biomassan hyödyntämisestä. Inno-
vatiiviset uudet tuotteet ja korkea teknologia 
ovat olennainen osa biotaloutta. Myös tuotanto-
prosesseissa voidaan soveltaa ja jäljitellä biolo-
gisia prosesseja.”

Puuperäisen biomassan mahdollisuuksia tut-
kikaan jatkuvasti. Biopolttoaineiden lisäksi Por-
tin mainitsee tuotteet, jotka toimivat muovin tai 
metallin tavoin.

Hellströmin mukaan metsäsektori on osa laa-
jempaa biotaloutta. Tulisikin miettiä, mitkä ovat 
tulevaisuudessa ne biotalouden elementit, joil-
la metsäsektori menestyy. ”Puu voidaan nähdä 
paljon moniulotteisempana materiaalina kuin 
nykyisin.”

Mitä nämä uudet elementit voisivat olla? Porti-
nin mukaan nanoteknologiassa piilee suuria mah-
dollisuuksia. Hellström nostaa esiin ekosysteemi-
palvelut ja biomateriaalien yhteiskäytön. Tarvi-
taan siis sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Hellström painottaa, että strategia on alku, ei 
loppu. Nyt on toiminnan aika. Jatkossa strategian 
ajatuksia on arvioita ja kehiteltävä eteenpäin.

Strategiassa hahmoteltu muutos edellyttää 
laaja-alaista sitoutumista sen tavoitteisiin. Tilan-
ne vaikuttaa lupaavalta.

Strategian peruslähtökohdat on huomioi-
tu hallitusohjelman välitarkastelussa. Politiikka-
riihen kannanotossa Suomen tulevan nousun 
lähtökohdaksi asetetaan uusiutuvien luonnon-
varojen kestävä käyttö ja sitä tukevan teknolo-
gian kehittäminen.

Tavoitteena on nostaa Suomi johtavaksi luon-
nonvarojen ja materiaalien kestävän ja taloudel-
lisen hyödyntämisen maaksi.

JUSSI KAHLOS

Luonnonvarastrategia luovutetaan pääministeri 
Matti Vanhaselle 8.4.2009 ja julkistetaan samana 
päivänä Lähtölaukaus uuteen luonnonvara-ajat-
teluun -seminaarissa. Seminaarin järjestää Metsä-
yhdistyksen koordinoima Luodin-viestintä-
kampanja (www.smy.fi /luodin). 

Kansallinen luonnonvarastrategia ja tausta-
raportti ”Luonnonvaroissa muutoksen mah-
dollisuus” ovat luettavissa Sitran verkkosivuilla:  
www.sitra.fi /luonnonvarastrategia.

http://www.smy.fi/luodin
http://www.sitra.fi/luonnonvarastrategia
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Metsäalan ja koulujen välinen yhteistyö on arvioitu monipuoliseksi ja innovatiiviseksi.

Kouluyhteistyöhön lisää 
tuoreutta ja yhteispeliä

Metsäalan kouluyhteistyö tavoittaa suuren mää-
rän nuoria ja opettajia. Tuoreen kehittämis-

arvion mukaan yhteistyön vaikuttavuus paranisi 
vielä, jos sisältö koottaisiin suuremmiksi kokonai-
suuksiksi tai teemoiksi ja nivellettäisiin selkeäm-
min osaksi muuta kouluopetusta. Yhteistyön osa-
puolet myös kaipaavat työnantajilta selkeämpää 
tukea työlleen nuorten ja opettajien kanssa.  

Arvioija Jari Paldanius Diskurssi Oy:stä 
kertoi olevansa hämmästynyt kouluyhteistyön 
aktiivisuudesta. Se tavoittaa suuren joukon lap-
sia, nuoria ja heidän opettajiaan.

Yhteistyön vahvuus on, että eri osapuolet te-
kevät työtä omaan ja aitoon kiinnostukseen pe-
rustuen. Työtä ei ohjata tai säännellä ylhäältä. 

Joustavaa jämäkkyyttä organisointiin Pal-
danius havaitsi, että kouluyhteistyötä kannatetaan 
laajasti. Se ei kuitenkaan näy työpaikoilla ja työn-
tekijät tuntevat olonsa yksinäiseksi. He kaipaisi-
vat kollegoiden ja työnantajan tukea, ettei työtä 
lasten ja nuorten parissa tarvitsisi tehdä joskus 
jopa ”lähes salaa”.

Arvio kiteytti haasteet ja kehittämissuosituk-
set seuraavasti: työnantajien pitää tukea paremmin 
kouluyhteistyön tekijöitä, yhteistyötä on tiivistet-
tävä kaikilla tasoilla, materiaalin tuotantoa pitää 
koordinoida paremmin ja sen hyödyntämistä on 
parannettava. Myös resursointia olisi kehittävä.

”Kun innokas omaehtoisuus on toiminnan vah-
vuus, tarvitaan inspiroivaa ja joustavaa organisoin-
tia. Yhteistyö, toiminnan suunnittelu ja koordinointi 
eivät saa kahlita omaehtoisuutta, innovatiivisuut-
ta, innostusta eikä toiminnan joustavaa tilanne-
kohtaista mukauttamista”, sanoo Paldanius.

Paldaniuksen mukaan yhteistyön puitteissa 
on kehitetty paljon hyviksi koettuja materiaaleja, 
työtapoja ja toimintamalleja. ”Ne täytyy saada laa-
jasti tietoon ja käyttöön”, hän sanoo.

Yksi tapa tukea yhteistyön tekijöitä voisivat 
olla valtakunnalliset teemat. Niiden ympärille voi 
suunnitella opetustuokioita, kampanjoita ja mate-
riaaleja, jotka olisivat kaikkien käytössä. 

 
Ajankohtaisuutta ja selkeitä teemoja Metsä-
alan kouluyhteistyön sisältöjen ja työtapojen ke-
hittäminen on ”kestohaaste”. Aiheiden tulee ol-
la kiinnostavia ja ajankohtaisia ja niiden käsitte-
lyn moniarvoista.

Monipuolisuutta on toki ollut ennenkin. Tuo-
reiden aiheiden käsittely kiinnostavasti etenkin 

yläkouluikäisten ja lukiolaisten kanssa on kuiten-
kin haastavaa.

Metsäasioiden liittäminen muihin aiheisiin 
lisää mielenkiintoa sekä opettajien että oppilai-
den kannalta. Sitä voisi tehdä esimerkiksi tuomal-
la esiin metsiin liittyviä näkemyseroja.

Metsiä voisi mainiosti käyttää myös viite-
kehyksenä sosiaalisten ja taloudellisten aiheiden 
käsittelyyn. Esille voisi nostaa myös vähemmän 
käsiteltyjä metsällisiä teemoja. 

Uusi työtapa voisi olla opettajille kehitettä-
vät ”palvelukuvaukset”. Niissä esiteltäisiin ret-
kiä, vierailuja, tapahtumia muita yhteistyömah-
dollisuuksia.  

Kehittämisehdotukset käytäntöön Koulu-
yhteistyön valtakunnallinen ohjausryhmä on ot-
tanut ehdotuksista vaarin. Se päätti maaliskuun 
kokouksessa valita kahdeksi vuodeksi valtakun-
nallisen teeman, jonka ympärille toimintaa voi-
daan rakentaa.

Ensimmäinen teema on Metsät ja ilmaston-
muutos. Ilmastonmuutos on myös kaikissa poh-
joismaissa koulujen ensi lukuvuoden teema.

Ryhmä päätti järjestää valtakunnalliset koulu-
yhteistyöpäivät, joissa metsäala ja opettajat ta-
paavat toisiaan ajankohtaisten aiheiden parissa. 
Materiaalien ja toimintamallien vaivattomampaa 
leviämistä ja löytymistä päätettiin parantaa. Yksi 
keino on kehittää Oppimispolku.fi -sivuston mate-
riaalihakemistoa. 

Arviointiraportissa on paljon yksityiskohtaisia 
kehittämisehdotuksia jopa yhteistyön yksittäisil-
le osapuolille. Sieltä löytyy hyviä toimintamalleja 
suoraan hyödynnettäväksi. Raportti on hyödylli-
nen myös niille, jotka eivät ole aiemmin perehty-
neet metsäalan ja koulujen yhteistyöhön.

Diskurssi Oy:ltä tilatun arvioinnin aineisto 
koostui 230 henkilölle lähetystä kyselystä ja 19:sta 
eri puolilla maata kerätyn kouluyhteistyön osan-
ottajan haastattelusta. Arvioinnin puitteissa järjes-
tettiin myös työpaja viime marraskuussa, missä 
osallistujat pääsivät kritisoimaan, kehumaan ja ke-
hittämään sekä omaa että toisten työtä.

SIRPA KÄRKKÄINEN

Raportin voi tulostaa Metsäyhdistyksen kotisivulta osoit-

teesta www.smy.fi  > Materiaalit > Koulumateriaalit.

http://www.diskurssi.fi/
http://www.smy.fi/koulut
http://www.oppimispolku.fi/
http://www.smy.fi/
http://www.smy.fi/smy/SMYdeve.nsf/allbyid/ED96C8E80851434DC2256F4000666A83?Opendocument
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/WebMateriaalit2?OpenView&Name=Koulumateriaalit!!db=smy/SMYdeve.nsf!!view=WebMateriaalit2&RestricttoCategory=2-1-5


Metsäyhdistys on mu-
kana vuoden 2009 alus-
sa käynnistyneessä Case 
Forest – Pedagogics to-
wards sustainable deve-
lopment -hankkeessa. 

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitetään kestävän 
kehityksen opetusta 12-vuotiaille ja vanhemmil-
le koululaisille.

Menetelmässä avataan kestävyyttä opetukses-
sa metsän avulla: mitä tarkoittaa sosiaalinen, kult-
tuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
metsien käytössä? Hankkeessa tehdään opetta-
jien koulutukseen soveltuva mallikurssi.

Kurssilla sovelletaan ongelmalähtöistä 
opetusmenetelmää, jota on kehittänyt Joensuun 

Tämän vuoden Metsä-
visan ensimmäiseen kier-
rokseen 19. maaliskuuta 
osallistui 30 000 nuorta 
394 koulussa. Metsävisa 
järjestetään nyt 28. ker-

ran ja suosio säilyy. Tänä vuonna siihen osallistui 
54 prosenttia maamme yläkouluista.

Oppilaita innostettiin harjoittelemaan Metsä-
visaan pelaamalla Älypäätä. Tämä tuottikin tulos-
ta, sillä maaliskuun kolmen ensimmäisen viikon 
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Ensi kevään ja syksyn aikana kou-
lulaiset eri puolilla Suomea istutta-
vat metsiin yhteensä 45 000 puuta. 
Samassa yhteydessä metsäammatti-
laiset kertovat heille metsien, pui-
den ja hiilen kiertokulun välisestä 

yhteydestä sekä siitä, miksi puun käyttö ja puiden istutus 
on tärkeä keino hillitä ilmastonmuutosta.

Myös omien arkisten valintojen merkitys nousee 
oppitunnin kuluessa esille. Istuttamiseen osallistuu noin 

150 Suomen koulua. Hanke toteutetaan yhteistyössä 
metsänhoitoyhdistysten ja nuorisojärjestö 4H:n kanssa, 
ja on osa kansainvälistä koululaisten metsäkoulutusohjel-
maa Learning About Forests (LeAF). Kaikkiaan 19 maassa 
toteuttavassa hankkeessa istutetaan noin 250 000 puuta. 
Hanketta tukee Panasonic.

Hankkeeseen voi osallistua ja saada tukea Metsäyh-
distyksen kautta. Lisätietoja: Suvi Pessala, suvi.pessala@

smy.fi . Suvi Pessala

KOULULAISET ISTUTTAVAT PUITA

Kouluyhteistyö

Kouluyhteistyö

yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitok-
sen Metsä- ja metsäympäristön opetuksen tutki-
mus- ja kehittämisryhmä Metka.

Toukokuun alussa kahdeksasta maasta koot-
tu ryhmä kokoontuu nelipäiväiseen koulutuk-
seen Savonlinnaan ja Punkaharjulle opettele-
maan menetelmää käytännössä. Koulutukseen 
osallistuu muun muassa peruskoulun opettajia, 
ja osanottajat järjestävät ensi syksyn aikana omas-
sa maassaan vastaavan, omaan maan oloihin so-
velletun kurssin.

Hanketta rahoittaa Comeniuksen Life Long 
Learning -ohjelma. Sitä koordinoi Skogsstyrelsen 
Ruotsista. Suvi Pessala

aikana peliä pelattiin 112 000 kertaa, mistä ruot-
siksi 14 000. Määrä on aikamoinen; koko viime 
vuoden yhteenlaskettu pelimäärä oli vajaa puoli 
miljoonaa.

Kaikille kouluille tarjottiin kokeilumielessä 
mahdollisuutta Metsävisan ”esikarsintaan” Älypää-
pelin avulla. Karsintaan osallistui 40 opettajaa ja 
2100 oppilasta. Esikarsinnasta saadaan tulevaisuu-
dessa opettajien Metsävisa-vastausten tarkastusta 
helpottava työväline. Sirpa Kärkkäinen

KESTÄVYYS AUKI METSIEN AVULLA

ÄLYPÄÄ MENI METSÄVISAAN

Metsävisa

http://www.smy.fi/koulut
http://www.smy.fi/koulut
mailto:suvi.pessala@smy.fi
mailto:suvi.pessala@smy.fi
http://www.metsavisa.fi/


L
E

H
T

IK
U

U
S

I
L

E
H

T
IK

U
U

S
I

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1 •  2009

Metsäpäivät

Metsäpäivien alustava ohjelma: 

Torstai 5.11.

10–12 Metsäpäivien avajaiset
12 Metsänhoitajien kurssilounaat ja 
 sidosryhmätilaisuudet
14 Seminaari: Metsäammattilaiset  
 Veikko Huovisen tuotannossa
17 Metsämessujen avajaiset
19 Metsäpäivien iltamat

Perjantai 6.11.

8.30–16 Metsäpäivien seminaarit
9–19 Metsämessut ja muut 
 Vihreän viikonlopun messut

Lisätietoja: www.metsapaivat.fi 

METSÄPÄIVÄT 2009

Vuoden 2009 Metsäpäivät 
jatkaa Metsämessujen yh-
teydessä. Ohjelman pää-
teema on tänä vuonna 
rakennemuutoksen mah-
dollisuudet.

Ohjelmassa keskitytään tulevaisuuteen, nyky-
hetkestä lähtien. Millaisia reittejä menossa olevat 
muutokset meille avaavat?

Tänä vuonna mukana on myös kulttuuria: tors-
tai-iltapäivällä järjestettävän seminaarin aiheena 
on metsien merkitys kirjailija Veikko Huovisen 
tuotannossa. Seminaari järjestetään yhteistyössä 
Veikko Huovinen -seuran kanssa.

Iltamissa lavalle nousee Paartiisin pojat -duo, 
eli J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää. 
Paratiisin pojat seuraa Lännen Jukan jälkiä ameri-
kansuomalaisen siirtolaistradition hengessä. Ban-
jon, haitarin ja rosoisen laulun leimaamassa mu-
siikissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla ameri-
kansuomalainen svengi ja suomalainen kansan-
musiikki.

Metsäpäivät järjestetään tänä vuonna toista 
kertaa Messukeskuksessa samaan aikaan Vihreä 
Viikonloppu -messutapahtuman kanssa. Tapahtu-
maan kuuluvat Metsä 2009, ELMA 2009 Helsin-
gin maaseutumessut, Kädentaito sekä uutuutena 
Tee se itse -messut.

Metsäpäivien lipulla pääsee perjantaina 6.11. 
näihin messutapahtumiin sekä Metsä 2009 -messu-
jen avajaisiin torstaina 5.11. klo 17. Elina Antila

METSÄPÄIVÄT 5.–6.11.2009

Metsäyhdistys on pannut vireille viestintähankkeen 
metsäalan maineen ja työvoiman saannin edistä-
miseksi. Tarkoituksena on suunnitella tämän vuo-
den aikana viestintästrategia ja siihen pohjautuva 
viestintäsuunnitelma, jonka toimeenpano käynnis-
tetään ensi vuonna. Työssä käytetään hyväksi tänä 
vuonna tehtävää Metsä ja puu -mielipidetieduste-

METSÄYHDISTYS KÄYNNISTÄÄ VIESTINTÄHANKKEEN

lua ja erikseen tehtävää nuorten metsäasenteita 
kartoittavaa haastattelututkimusta.

Viestintäsuunnitelma valmistuu lokakuun puoli-
väliin mennessä ja se tehdään Metsämiesten Sää-
tiön rahoituksella. Varsinainen viestintähanke ra-
hoitetaan erikseen ja sen laajuus riippuu käytössä 
olevista resursseista. Hannes Mäntyranta

Paratiisin pojat, J. Karjalainen ja Veli-Matti Järvenpää 
esiintyvät Metsäpäivien iltamissa.

http://www.metsapaivat.fi/
http://www.metsapaivat.fi/
http://nimikot.nettisivut.fi/jasenseurat/veikko_huovinen-seura_ry/
http://www.paratiisinpojat.com/
http://www.paratiisinpojat.com/
http://www.metsapaivat.fi/
http://www.metsapaivat.fi/
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Päättäjien Metsäaka-
temia järjestää vuon-
na 2009 kaksi kurssia. 
Kirkkonummella järjes-
tettävät kurssien semi-
naaripäivät ovat 22.4. ja 

16.9. Pohjois-Savossa, Varkauden ja Kuopion seu-
dulla pidettävät maastojaksot ovat 6.–8. touko-
kuuta ja 30.9.–2.10.

Vuosi 2009 on Päättäjien Metsäakatemian 14. 
toimintavuosi. Nyt järjestettävät kurssit ovat jär-
jestyksessään 26. ja 27.

PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA MENEE SAVOON

Viime vuoden kursseista kertova Päättäjien 
Metsäakatemian vuosijulkaisu 2008 on ilmes-
tynyt. Vuosijulkaisuun on koottu otteita Metsä-
akatemian tilaisuuksissa kuulluista puheen-
vuoroista ja käydyistä keskusteluista.

Julkaisu sisältää myös runsaasti kuvia. Metsä-
akatemia järjesti viime vuonna kaksi kurssia ja kai-
kille akatemian käyneille suunnatun brunssin.

Vuosijulkaisua voi tilata sähköpostiosoitteesta 
pma@smy.fi . Julkaisun voi myös ladata PDF-muo-
dossa Metsäakatemian verkkosivuilta osoitteesta 
www.smy.fi /pma > Materiaalit. Elina Antila

Metsäakatemia
Päättäjien

Slovakian Donovalyssä helmikuun alussa pidetyt 
metsäalan EM-hiihdot päättyivät suomalaismenes-
tykseen. Metsänomistajista, metsäsektorin ammat-
tilaisista ja opiskelijoista sekä näiden perheenjäse-
nistä koostunut 23 hengen joukkue toi Suomeen 
yhteensä kahdeksan mitalia.

Voittoihin hiihtivät N21-sarjassa Heidi Hämä-
läinen sekä vapaalla että perinteisellä, Markku 
Kaipainen M41-sarjassa ja Pentti Vahvaselkä 
M51-sarjassa perinteisellä tekniikalla.

Kaipainen voitti vapaan tyylin matkalla hopeaa 
ja Vahvaselkä pronssia. 

SUOMI PÄRJÄSI METSÄALAN EM-HI IHDOISSA

Metsäavain on kattava metsäalan osoitteisto käte-
vässä taskukirjakoossa ja kierrekannalla. Vuoden 
2009 Metsäavainta on nyt saatavilla Metsäyhdis-
tyksestä hintaan 13 €/kpl. Hintaan lisätään 22 
prosentin arvonlisävero ja postikulut.

Suosittu Metsäyhdistyksen puulajien näyte-
laatikko sisältää kuorelliset näytteet 17–18 puu-

METSÄAVAINTA JA PUULAJIEN NÄYTELAATIKKOA SAA YHÄ

lajista.  Laatikosta on olemassa kaksi versiota, va-
nerinen ja puinen. Vanerinen maksaa 80 euroa 
ja puinen 65 euroa. Molempiin hintoihin lisä-
tään 9,30 euron postikulut. Hintaan kuuluu myös 
Puulajit-vihko.

Tilaukset ja lisätiedot: www.smy.fi /koulut > 

Aineistot > Puulajinäytelaatikko.

Miesten viestijoukkue nousi kahden ensim-
mäisen osuuden välinerikoista huolimatta mi-
talien tuntumaan. Joukkue jäi pronssista noin 
8 sekuntia ja sijoittui neljänneksi. Naisten jouk-
kue oli viides.

Järjestyksessään 41. kisat käytiin poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa. Lumipulan takia alkuperäi-
sellä reitillä ei päästy hiihtämään. Reittejä lyhen-
nettiin ja niiden sijaintia muutettiin. Henkilökoh-
taisten kilpailujen aattona alkanut voimakas lumi-
sade paransi lumitilannetta ja yli 1100 metrin kor-
keuteen yltänyt latu saatiin kunnostettua. Lisätie-
toja: www.efns.de

LEHT I KUUSI

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

Lehtikuusi julkaistaan PDF-muotoisena Internetissä osoitteessa www.smy.fi /lehtikuusi Lukijoille siitä tie-
dotetaan 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: Hannes Mäntyranta
Taitto ja ulkoasu: gravision   •   Kannen kuvat: gravision  •   Palkkien kuvat: gravision

mailto:pma@smy.fi
http://www.smy.fi/pma
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/WebMateriaalit2PMA?OpenView&Name=Mets�akatemian%20julkaisut!!db=smy/PMAdeve.nsf!!view=WebMateriaalit2PMA&RestricttoCategory=2-5-4
http://www.smy.fi/koulut
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/WebMateriaalit2KYT?OpenView&Name=Koulumateriaalit!!db=smy/Kouluyhteistyodeve.nsf!!view=WebMateriaalit2KYT&RestricttoCategory=2-4-5
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid-KY/CF1C325977C4135EC22573D800340738?Opendocument
http://www.efns.de
http://www.smy.fi/lehtikuusi
mailto:lehtikuusi@smy.fi

