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Metsäsektori käy läpi luovaa tuhoa. Käsitteen 
luojan, itävaltalainen Joseph Schumpete-

rin mukaan sitä tarvitaan välttämättä taloudelli-
sen kasvun ylläpitämiseksi.

Muutoksen myötä tietyille tuotteille, palve-
luille ja jopa yrityksille ei markkinoilla ole enää 
tarvetta. Depressioon ei kuitenkaan ole syytä vai-
pua, koska vanhojen tuotteiden ja palvelujen ti-
lalle syntyy uusia.

Muutos myllertää rakenteita ja tuottaa luon-
nollisesti inhimillistä tuskaa. Luova tuho on sanan 
uudistuminen synonyymi.

Tilastoista näemme nyt, että metsäteollisuu-
den kannattavuuden trendinomainen lasku al-
koi jo vuosituhannen vaihteessa. Silloin sitä pi-
dettiin väliaikaisena.

Muutos oli kuitenkin selvästi näkyvissä 
Pohjois-Amerikassa. Paperilaatujen kysyntä laski, 
yritysten kannattavuus heikkeni ja halu uusiin 
investointeihin hiipui.

Kehityksen ei kuitenkaan uskottu koske-
van meitä. Vasta lama pakotti tunnustamaan tosi-
asiat.  

Markkinoilta alkanut luovan tuhon aalto le-
viää nyt läpi koko metsäsektorin. Rakenteiden 
muuttaminen ja pelisääntöjen uusiminen on me-
nossa kaikkialla.

Nyt kysytään kykyä ajatella uudella tavalla. Vain 
ajatuksia muuttamalla muutetaan tekoja.

Etsitään uhkien takaa mahdollisuudet. Suun-
nataan ajatukset syyllistämisen ja epäonnistumis-
ten sijaan onnistumisiin. Tulevaisuus ei ole koh-
talo, vaan valinta. 

Harry Potter -kirjoissa Azkabanin vankilaa var-
tioivat Ankeuttajat, jotka ruokkivat itseään ihmis-
ten positiivisilla tunteilla ja joiden läsnäolo tuo 
mieliin huonoimmat muistot. Kaikissa organisaa-
tioissa on ankeuttajia, joilla on taipumus sanoa 
viimeinen sana – ei tämä meitä koske, ei se kui-
tenkaan onnistu.

Nyt pitää uskaltaa sanoa vastaan, toimia ja 
luoda uutta.

Muutospuhuri näkyy myös Metsäyhdistykses-
sä. Vaikka strategiamme ydin on edelleen vaikut-
taminen metsäalan ja muun yhteiskunnan raja-
pinnassa, suuntaa on siirretty parin piirun verran 
metsäsektorin suuntaan, auttamaan jäseniämme 
luomaan edellytyksiä uuteen nousuun.

Alkuvuodesta käynnistynyt toimialan yhteinen 
viestintähanke on tästä konkreettisin esimerkki. 
Siitä kerromme sidosryhmillemme lähikuukau-
sina enemmän.

Tämän lehden jutuissa kerromme muun 
muassa siitä, kuinka vaikeaa on löytää Suomesta 
painotalo, jos asiakas haluaa julkaisunsa painet-
tavaksi kotimaassa kestävästi kasvaneesta puusta 
kotimaassa valmistetulle paperille, jossa on vielä 
PEFC-sertifi ointia osoittava leima.

Toisessa jutussa kerrotaan sosiaalisen median 
mahdollisuuksista – jopa siitä, miten välttämätön-
tä se on tuntea myös metsäviestinnässä.

Myös kansainvälinen metsävaikuttaminen 
puhuttaa. Uudenlainen suhtautuminen Euroo-
pan unionin metsäpolitiikkaan on ajankohtainen 
kysymys. Kirjoituksemme mukaan vaikuttamis-
ta Brysselissä paikan päällä on lisättävä, pelkkä 
asioiden koordinaatio ei riitä. Kerromme myös, 
millä perusteella metsäalan esilläolo Kööpenhami-
nan ilmastokokouksessa jätti toivomisen varaa.

JUHANI KARVONEN 

Ankeuttajat kuriin
Tulevaisuus ei ole kohtalo, vaan se tehdään. Se vaatii uskallusta arjen töissä.
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Metsävisan ensimmäiseen kierrokseen osal-
listuu lähes 30 000 nuorta. He osallistu-

vat kisaan täyttämällä paperisen vastauslomak-
keen, joita korjaa 650 opettajaa. Mikä tilaisuus 
markkinoida suomalaista kestävää metsätaloutta 
ja teollisuutta!

Päätimme painattaa lomakkeet kotimaiselle 
PEFC-sertifi oidulle paperille. ”Laitetaan leimat 
etusivulle. Kerrotaan kaikille, että tehtävät on pai-
nettu paperille, jonka raaka-aine on saatu kestä-
västi hoidetuissa suomalaismetsissä kasvatetuis-
ta puista. Ne on jalostettu tehtaissa, joissa pape-
ria tekevät suomalaiset osaavat ihmiset.”

Helpommin sanottu kuin tehty.
Painotalon mukaan ”PEFC-paperi täytyy tila-

ta suoraan tehtaalta ja minimäärä on 5000 kiloa. 
Valitettavasti tähän työhön ei mene niin paljon 
paperia ja meillä ei ole sitä varastossakaan”.

Kun siis piti tilata 38 000 aakolmosta, tilaus 
olisi pitänyt tehdä tai ainakin ajatella kiloissa.

Ja miten niin sitä ei ole varastossa? Eivätkö 
painot tiedä, että lähes kaikki suomalaiset met-
sät on PEFC-sertifi oitu?

”Niin varmaan ovat, mutta kun Suomessa ei 
valmisteta päällystämätöntä PEFC-sertifi oitua 
offsetpaperia”, sanoi painotalon edustaja. Aha. 
Kysymys on siis siitä, että haluamme päällystä-
mätöntä hienopaperia.

”Kävisikö päällystetty kotimainen PEFC-
paperi”, kysyy paino. Ei käy, sillä oppilaat kirjoit-
tavat vastaukset lyijykynillä, jolloin paras alusta 
on päällystämätön paperi.

Mieleeni hiipi hämmennys. Varmistin vielä, 
että onhan pyytämäni paperi samaa laatua kuin 
aakolmoset ja -neloset.

”Kyllä, mutta niille emme voi painaa.” Sen 
ymmärrän kyllä. 

Jotain löytyi… A4-paperia käytetään kaikkial-
la ja paljon. Eikö sitä tehdä Suomessa? Kollegani 
riensi tutkimaan toimistomme papeririisiä. Siinä 
ilmoitettiin valmistusmaaksi EU. 

Otin yhteyttä henkilöihin, jotka tekevät töi-
tä PEFC-markkinoinnin ja paperin kanssa. Paril-
ta yritykseltä tuli heti vastaus: emme tee lainkaan 
päällystämätöntä paperia.

Tiesin kuitenkin, että sitä tehdään Suomessa, 
koska Metsäntutkimuslaitoksen tilastot sanovat 
niin. Hämmentynyt sähköpostikirjeenvaihto ja 
puhelimen käyttö jatkui, kunnes tuli ensimmäi-
nen lupaava vastaus: ”Kyllä löytyy.”

Nyt tarvitsi vain tietää, mikä on rullaleveys. 
Soitin heti painotaloon ja ilakoin: ”Sanoinhan, 
kyllä meillä Suomessa tehdään päällystämätön-
tä paperia!”

”Mikä rullaleveys?”, minulle vastattiin. ”Olem-
me arkkipaino, emme rullapaino.” Kyllä asiakas 
voi sitten tuntea itsensä tumpeloksi.

En antanut periksi. Soitin paperitukkureille, jot-
ka myyvät paperia painotaloille, ja tarkennetuin 
kysymyksin: ”Saako suomalaisesta puusta, Suo-
messa valmistettua päällystämätöntä 80-gram-
maista hienopaperia eli offsetpaperia arkki-
painoa varten? ”

”Arkkien teko on lopetettu”, minulle vastat-
tiin. Eikä!

”Mutta katsotaanpas vielä, kävisikö 90-gram-
mainen design-paperi? Se tuskin tulee tuolla pai-
nosmäärällä tavallista kalliimmaksi.”

Löytyi siis ratkaisu sille, joka haluaa painaa lo-
makkeita suomalaiselle PEFC-sertifi oidulle pape-
rille, joka on tehty suomalaisella työvoimalla koti-
maisesta puusta. Se löytyi Suomen vanhimmalta 
paperitehtaalta, jonka omistajat ovat Itävallasta. 

…mutta myöhään Etsintä ei tuottanut tulosta, 
sillä design-paperi löytyi liian myöhään ja paljastui 
offset-toveriaan monta kertaa kalliimmaksi. Lopul-
ta lomake painettiin, mutta vain paperille.

Ensi vuonna olemme viisaampia. Paperia kan-
nattaa alkaa etsiä heti. Jos asiakas haluaa sitä, mi-
tä tilaa, hänen on tiedettävä paljon. Muuten hän 
saa sitä, mitä tulee. 

Täytyy tietää, mikä on arkki- ja rullapainon ero. 
Täytyy tietää, että Suomessa leikataan kopiopape-
reita, mutta ei enää suuria painoarkkeja.

Yhtiöt tekevät eri paperit eri maissa. Tukkurilta 
kyllä saa PEFC-sertifi oitua päällystämätöntä pape-
ria arkissakin, mutta se tulee muualta Euroopasta 
ja on valmistettu ehkä suomalaisesta, ehkä muun-
maalaisesta kestävästi tuotetusta puusta.

Varmuudella suomalaisesta puusta valmis-
tettua PEFC-sertifi oitua päällystämätöntä hieno-
paperia saa arkkeina, kun tilaa. Se vain on tehty 
muualla Euroopassa.

Lopuksi, jos haluaa PEFC-leiman lopputuottee-
seen, tulee painotalolla olla sen käyttöoikeus.

SIRPA KÄRKKÄINEN

Yritimme ostaa suomalaisesta, PEFC-sertifi oidusta puusta Suomessa tehtyä paperia. Yritykseksi jäi.

Paperiasiakas ihmemaassa

http://www.pefc.fi
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Tunnustan heti: en ole Facebookissa tai 
LinkedInissä, minulla ei ole blogia enkä 

lähetä twiittejä. 
Hill and Knowltonin digitaalisen median 

strategiajohtaja Kati Sulinin mielestä on epä-
varmaa, voiko kukaan viestinnän ammattilainen 
jättäytyä sosiaalisen median ukkopuolelle. ”Mut-
ta olen toimittaja”, vikisen. 

”Toimittajat poimivat juttuaiheita sosiaalisesta 
mediasta”, Sulin näpäyttää. Okei, myönnän, olen 
tehnyt niin – kerran. 

Sulin on vahvasti sitä mieltä, ettei vain viestin-
nän ammattilaisten, vaan myös metsäalan pitäisi 
näkyä ja kuulua sosiaalisessa mediassa. Jos metsä-
keskustelua seuraa sosiaalisessa mediassa, niin 
päätelmä on se, että metsäala ei ole siellä.  

Esimerkiksi ympäristöjärjestöt osaavat käyttää 
sosiaalista mediaa. ”Ne provosoivat ja ovat siksi 
mielenkiintoisia. Alaa tuntemattomalle metsästä 
syntyy hyvin yksipuolinen kuva”, Sulin sanoo.

Se ei ole syy jäädä pois, vaan lähteä mukaan. 
Sulinin mielestä metsäalan pitäisi kantaa yhteis-
kuntavastuunsa ja tuoda keskusteluun myös ko-
likon toinen puoli.

Kaikkien kiinnostus on taattu Lähtötilanne 
on suorastaan erinomainen: metsä herättää into-
himoja ja kaikilla on siitä mielipide. Suomalaisten 
mielenkiintoa ei tarvitse herätellä.

Poissaoloa ei voi perustella sillä, että sosiaali-
nen media olisi marginaali-ilmiö tai että sitä käyt-
täisivät vain edelläkävijät.  

Esimerkiksi Facebookin eniten kasvava käyt-
täjäryhmä ovat 45–55 -vuotiaat naiset. Se on 
yksinkertaisesti tapa pitää yhteyttä. 

”Ihmiset ovat aina halunneet olla yhteydessä 
toisiinsa ja jakaa ajatuksia – toimintaympäristö 
on vain muuttunut”, Sulin sanoo.

Mitä sosiaalinen media siis on? ”Media on alus-
ta ilman sisältöä. Se mahdollistaa viestin välittä-
misen. Sana sosiaalinen tuo sen lisän, että alus-
ta onkin vuorovaikutteinen. Kaikki mukana 
olevat tuottavat, välittävät ja lukevat viestejä”, 
Sulin kuvaa.

Perinteisessä mediassa toimittaja kerää tie-
toa, tekee siitä jutun ja saa siitä palkkaa. Tiedot-
taja kerää tiedon, muokkaa siitä tiedotteet ja pis-
tää maailmalle. 

Sosiaalisessa mediassa sama logiikka ei toimi. 
Tapoja, joilla tietoa ja mielipiteitä voi välittää, on 
myös enemmän.

”Kuin lintujen talviruokintaa” Sulinin mu-
kaan sosiaalisen media on poiminut perintei-
sen median parhaat palat ja pistänyt ne uuteen 
muotoon. 

Esimerkiksi Twitter-viestin pituus on 140 
merkkiä. Perinteisessä printissä se on pitkähkön 
otsikon pituus.  

Blogi vastaa ehkä perinteistä kolumnia tai pa-
kinaa. Sen tarkoitus on provosoida lukija vastaa-
maan. ”Tämä vuorovaikutus on tavallaan sisään 
kirjoitettu blogin muotoon, blogiin vastaaminen 
on odotusarvo”, Sulin pohtii.

Sosiaalisessa mediassa mukanaolo asettaa 
fi rmalle valtavia haasteita. ”Se on kuin lintujen 
talviruokintaa.”

Mukana ei voi olla vain yhden viikon ajan. 
Kun sen aloittaa, on oltava läsnä pitkäjänteises-
ti. Sulinin mukaan metsäalalla on osaamista ja 

”Sosiaalinen media 
on tapa ottaa kantaa”

Kati Sulin on vaarallinen ihminen: asiastaan innostunut ja vakuuttava. Jos haluat säilyä 
uskossa, etteivät sosiaalinen media ja metsäala kuulu yhteen, älä sovi tapaamista Sulinin 
kanssa.  

Sosiaalinen media tarkoittaa yksinkertaisesti vuoro-
vaikutteista mediaa. ”Kaikki mukana olevat ovat viesti-
jöitä, tiedon välittäjiä ja tuottajia. Välineitä, joilla viesti-
tään ja tapoja, jolla se tehdään, on monenlaisia: blogit, 
Facebook, Twitter ja Wikipedia”, Kati Sulin sanoo. 
Kuva: Hill and Knowlton

http://www.hillandknowlton.com/
http://www.facebook.com/people/Kati-Sulin/627543196
http://www.facebook.com/people/Kati-Sulin/627543196
http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fi.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://fi.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fi.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fi.wikipedia.org/wiki/Blogi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Blogi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media
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kykyä keskustella.  ”Mutta osallistuminen on stra-
teginen päätös.”

Mukana olo sosiaalisessa mediassa tarkoittaa 
sitä, että työntekijä kertoo omalla naamallaan 
mielipiteitään ja näkemyksiään, mutta edustaa sa-
malla myös työnantajaansa. Se vaatii paljon luotta-
musta, sekä työnantajalta että työntekijältä. 

Tavoite on keskustelu Ennen viestintä toi-
mi niin, että viestintäihmiset valmensivat yrityk-
sen johdon siitä, mitä sanotaan ja miten, ja mitä 
ei. Sosiaalisessa mediassa nämä asiat on oltava 
selkäytimessä. ”Lehtivastinetta voi hioa pari päi-
vää ja pyytää siihen kommentteja, sosiaalisessa 
mediassa vastauksen tai kommentin on tultava 
heti”, Sulin sanoo.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että on uskalletta-
va ottaa riskejä myös sisällön suhteen. Tavoite on 
pistää liikkeelle lumipallo, joka kasvaa. 

Sitä, miten lumipallo liikkuu ja kasvaa, ei voi 
hallita. Toisaalta, jos et itse laita lumipalloa liikkeel-
le, joku muu voi laittaa sen sinun puolestasi. Sil-
loin se ei ole enää sinun pallosi, edes alussa.

Vain hyvät tarinat elävät Sulin uskoo, että vii-
den vuoden päästä Suomessakin on työnkuvia, 
joissa 75 prosenttia tai enemmän työajasta kuluu 
sosiaalisessa mediassa. Pohjois-Amerikassa sellai-
sia on jo. Työnantajan haaste on tunnistaa työt, 
jotka sosiaalinen media voi korvata.

Sosiaalisessa mediassa pätee entistä vahvem-
min vanha fakta: vain hyvät tarinat elävät. Edel-
leenkin on mietittävä, mikä on se sanoma, joka 
halutaan antaa, millä viesteillä puhutaan, mitä me-
dioita käytetään ja miten. 

Oma rooli on oltava selvillä. ”Sinulla voisi Kris-
ta olla Facebookissa kaksi profi ilia, Krista työssä 
ja Krista vapaalla. Kaverit postaisi toiseen profi i-
liin ja työyhteydet kuuluisi toiseen”, Sulin ehdot-
taa. Ehkä, mietin.

Äkkiä olen iloinen, etten kertonut Sulinille, 
ettei minulla ole televisiota.

KRISTA KIMMO

Facebook on internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Käyttäjä voi luoda Facebookiin itselleen 
profi ilin ja esimerkiksi oman blogin. Yhteydenpito itse valittuihin ystäviin on helppoa ei-
vätkä viestit leviä muille. Facebookissa voi myös liittyä erilaisiin yhteisöihin, jotka kerään-
tyvät spontaanista jonkin ajatuksen tai vaikkapa tapahtuman ympärille. Facebookissa ihmi-
set esiintyvät lähtökohtaisesti omalla nimellään.

Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, joka perustuu pisimmillään 140-merkkisiin teksti-
viesteihin eli twiitteihin. Twiiteillä kutsutaan ihmisiä lukemaan Twitter-websivuston päivi-
tyksiä, mutta tiedon päivityksistä voi saada myös esimerkiksi RSS-syötteenä.

Blogi on verkkosivu, jolle kirjoittaa yksi tai useampi ihminen. Yleensä tekstit ovat hyvin hen-
kilökohtaisia, kuten kolumnit tai pakinat. Oleellista on, että blogin sisältöä on helppo kom-
mentoida – sitä suorastaa odotetaan. Blogi on yleensä rakennettu niin, että uudet tekstit 
ovat sivun yläreunassa. Vanhat tekstit säilyvät luettavissa ja muuttumattomina uusista teks-
teistä huolimatta. Blogissa voi julkaista myös kuvia, videoita tai ääntä. Blogger on eräs lukui-
sista alustoista, jolle blogin voi verkossa perustaa.

LinkedIn on Facebookin tapainen verkostoitumispaikka, mutta LinkedIniä käytetään lähin-
nä työhön liittyvään verkostoitumiseen. Rekisteröitynyt käyttäjä voi ylläpitää siellä listaa sel-
laisten ihmisen kontaktitiedoista, jotka hän tuntee ja joihin hän luottaa. Listan ihmisiä kut-
sutaan termillä kontakti (Connections). Käyttäjä voi kutsua kenet tahansa kontaktikseen.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://fi.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://fi.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://fi.wikipedia.org/wiki/Blogi
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Kuka muistaa vielä Esko Ahon työryhmän 
ja sen ehdotukset metsäalan toimintaedel-

lytysten parantamiseksi, jotka luovutettiin pää-
ministerille syksyllä 2008? Työ- ja elinkeino-
ministeriössä toimiva Metsäalan strateginen oh-
jelma on viime vuoden aikana tarmolla tarttunut 
osaan loppuraportin esityksistä. On käynnistet-
ty monia prosesseja, joiden tarkoituksena on pa-
rantaa koko metsäisen arvoketjun kannattavuut-
ta ja kilpailukykyä.

Mietinnössä ehdotettiin muun muassa sitä, 
että metsäalan kansainvälistä edunvalvontaa eri-
tyisesti Euroopan unionissa on tehostettava. On-
ko tätä ehdotusta viety eteenpäin? Mielestäni on 
aivan selvää, että tehostamista tarvitaan, mutta 
tarvitaan myös lisää resursseja ja uusia vaikutta-
misen keinoja.

Minulla on kokemusta Brysselin käytävillä 
kuljeskelusta. Seurailin ja osallistuinkin suoma-
laisen metsäalan EU-edunvalvontaan reilun kym-
menen vuotta.

Tiedän, että metsäosaamistamme arvostetaan 
unionin virkamieskoneistossa. Suomalaiset lob-
barit ja ministeriöiden virkamiehet ovat takuu-
varmoja asiantuntijoita, kun käsitellään metsäi-
siä aiheita.

Euroopan parlamentissa tilanne on sama. 
Joku suomalaisista parlamentin jäsenistä on 
aina kautensa aikana saanut arvostusta metsä-
asioiden osaajana.

Unionilla ei edelleenkään ole yhteistä metsä-
politiikkaa. Jonkinlaisena torjuntavoittona on ai-
na pidetty sitä, että aloitteet yhteisen politiikan 
luomiseksi on myös onnistuttu torpedoimaan jos-
sain valmistelun vaiheessa. Tässä on onnistuttu ni-
menomaan suomalaisten lobbarien, virkamiesten 
ja parlamentin jäsenten yhteistyöllä.

Mutta onko tällainen palontorjuntapolitiikka 
edelleen viisasta politiikkaa?

Monen monta vuotta on vaadittu komissio-
ta koordinoimaan metsiin ja metsäalaan vaikut-
tavien asioiden päätöksentekoa paremmin. Hyvä 
vaatimus, mutta se ei riitä maalta, joka – oikeu-
tetusti – pitää itseään Euroopan unionin metsä-
mahtina.

Tarvitaan uusia edunvalvonnan keinoja. Voi-
simme vaikkapa lähettää Suomen EU-edustustoon 
metsäattasean tehtävänään vaikuttaa siihen, että 
metsäalaa koskeva päätöksenteko valmistellaan 
unionissa koordinoidusti.

Tällainen attasea ei todellakaan joutuisi toimi-
maan yksin tai uranuurtajana. Brysselissä on kym-

Onko palontorjuntapolitiikka Euroopan unionin yhteisen metsäpolitiikan torjumiseksi 
edelleenkin viisasta, kysyy Päättäjien Metsäakatemian johtaja Tiina Rytilä.

Metsäala tarvitsee lisää 
voimaa Brysseliin

Vaikuttaminen Euroopan parlamentin päätöksiin vaatii entistä systemaattisempaa edunvalvontaa. Kuva: Euroopan parla-
mentti

http://europa.eu/index_fi.htm
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bryssel
http://www.tem.fi/files/22876/Ahonraportti.VNK_19_2008.pdf
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3040
http://www.tem.fi/index.phtml?s=3040
http://www.europarl.fi/
http://www.europarl.fi/
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meniä metsäalaan liittyviä lobbaustoimistoja, jois-
sa suomalaisetkin ovat aktiivisesti mukana.

Kalliimpi ratkaisu olisi perustaa vain ja ainoas-
taan suomalaisen metsäalan etuja ajava lobbaus-
toimisto. Joka tapauksessa tarvitaan lisää puo-
lestapuhujia ja tuntosarvia nimenomaan paikan 
päälle Brysseliin.

Euroopan unionin toimintaa säätelee ny-
kyisin viime vuonna voimaan tullut Lissabonin 
sopimus. Se antaa Euroopan parlamentille uut-
ta lainsäädäntövaltaa; parlamentti päättää valta-
osasta unionin lakeja yhdessä jäsenmaiden kans-
sa. Parlamentilla on nyt myös viimeinen sana 
unionin budjetista.

Onko metsäala uuden tilanteen tasalla? Vai-
kuttaminen parlamentin päätöksiin vaatii entis-
tä systemaattisempaa edunvalvontaa.

Yhä suurempi osa metsäalamme toiminta-
edellytyksiin vaikuttavista säädöksistä perustu-
vat unionin päätöksiin. Kukaan metsäalalla ei 
ole viime vuoden aikana voinut välttyä kuule-
masta esimerkiksi de minimis -tuista tai valtion 
liikelaitoksia koskevista säännöistä. Molemmat 
ovat aiheuttaneet paljon päänvaivaa ja pitkiä 
kokouksia.

Myös unionin energia- ja ilmastopolitiikalla 
on ollut ja tulee olemaan suuri merkitys pait-
si suomalaisten metsäteollisuusyritysten, myös 
muun metsäalan toimintaedellytyksiin. Suoria 
vaikutuksia on muitakin.

Ahon työryhmä ei ole ainut taho, joka on 
epäillyt metsä-Suomen panostusten riittävyyttä 

Päättäjien Metsäakatemian johtaja Tiina Rytilä asui ja työskenteli Brysselissä vuosina 1996–2008. Kuva: Connie Heik

eurooppalaisessa päätöksenteossa. Valtioneuvos-
ton EU-selonteko keväällä 2009 korosti EU-vaikut-
tamisen tärkeyttä metsäasioissa.

Parhaillaan tehdään väliarviota kansallisesta 
metsäohjelmasta. Osana tätä prosessia koottiin 
asiantuntijaryhmä, joka arvioi talouskriisin ja 
metsäalan murroksen vaikutuksia ohjelmaan.

Kansainvälisiä metsäasioita pohtineessa ryh-
mässä oli ihmisiä, jotka ovat vuosia hoitaneet eu-
rooppalaisia metsäasioita. Mielestäni heidän eh-
dotuksiaan, että unionin metsäasioiden syventä-
mistä tulee arvioida uudelleen, tulisi kuunnella. 
Tarvitaan konkretiaa, ei julistuksia.

Asioiden esittäminen ja edistäminen Brysse-
lissä, puhumattakaan viikkoja kestävistä kansain-
välisistä kokouksista, vie aikaa. Tuloksia ei aina 
voi mitata heti.

Jos kuitenkin haluamme unionilta toimen-
piteitä esimerkiksi puun käytön edistämiseksi 
tai rahaa uusien metsään ja puuhun perustuvien 
tuotteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehitys-
toimintaan, on oltava Brysselissä. On opittava tun-
temaan tavat ja toimielimet, mutta ennen kaikkea, 
on löydettävä Suomen ja Euroopan metsäalalle 
yhteisiä vahvoja viestejä ja viestinviejiä. 

TIINA RYTILÄ

Kirjoittaja asui Brysselissä vuosina 1996–2008. Hän työs-

kenteli muun muassa kokoomuksen europarlamentti-

ryhmän poliittisena avustajana, Suomen, Ruotsin, Nor-

jan ja Tanskan perhemetsänomistajien edustajana sekä 

Euroopan johtavien nestepakkausvalmistajien allianssin 

ympäristöasiantuntijana.

http://www.valtioneuvosto.fi/eu/eu-selonteko/fi.jsp
http://www.valtioneuvosto.fi/eu/eu-selonteko/fi.jsp
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Kun elinkeino käyttää luontoa, todellisuudessa käyttäjä on ihminen, kirjoittaa biologian 
ja maantieteen lehtori Pirjo Piesala.

Ilmastonmuutos on tuotu kaikkien tietoon. Silti 
se on vain oire vielä laajemmasta ongelmasta, 

tavastamme käyttää luonnonvaroja.
Tähän asiaan on herätty, vaikka ei vielä ko-

vin näkyvästi. YK perusti laajan kansainvälisen 
asiantuntijaryhmän, luonnonvarapaneelin vuon-
na 2007.

Suomeen valmistui vuosi sitten kansallinen 
luonnonvarastrategia yhtenä ensimmäisistä mais-
ta maailmassa. Samaan aikaan koulumaailmas-
sa on lähdetty uusimaan peruskoulujen opetus-
suunnitelmia.

Biologian ja maantieteen opettajien liitto on 
todennut, että luonnonvara-ajattelu ei näy ope-
tuksen sisällöissä tarpeeksi. Nyt tehdään töitä, 
jotta luonnonvarat saisivat niille kuuluvan paik-
kansa koulussa.

Suomen Metsäyhdistyksen koordinoima Luo-
din-viestintähanke päätti tuottaa opetusmate-
riaalia verkkoon yläkoulujen ja lukioiden käyt-
töön. Se ajoittuu hienosti muihin luonnonvara-
hankkeisiin.

Elinkeinot ovat tuntemattomia Luonnon-
vara-asiat jakautuvat opetusmateriaalissa neljään 
kokonaisuuteen: luonnonvarojen merkitys tule-
vaisuuden ja hyvinvointimme lähteenä, Suomen 
luonnonvarat, luonnonvarojemme käyttäjät ja 
luonnonvarakysymysten opetus.

Ihminen ei voi elää käyttämättä luonnon-
varoja. Me kaikki käytämme niitä, vaikka elinkeino-
elämä tekee sen usein puolestamme.

Valintamme ohjaavat suuresti elinkeino-
elämää. Se toimii paljossa toiveitamme ja tarpei-
tamme täyttäen.

Peruskoulussa elinkeinoja opetetaan tällä het-
kellä hyvin vähän tai ei lainkaan – vain kuluttajan 
roolista puhutaan. Ympäristöasioissa tämä luo hel-
posti näkemyksen elinkeinoista ”mustana aukko-
na”, joka tekee luonnolle mitä haluaa.

Elinkeinoelämä on kuitenkin välttämätön. Se 
ei ole välttämätön vain luonnonvarojen käytön, 
vaan myös työllisyyden kannalta. 

Suomalaisten yritysten avulla uskoa Ope-
tusmateriaalissa on pyritty samaan tavoitteeseen 
kuin luonnonvarastrategiassakin. Siinä katsotaan 
eteenpäin ja luodaan aineksia tulevalle hyvin-
voinnillemme. 

Tiedotusvälineet nostavat tunnetusti esiin pal-
jon negatiivisia asioita, vaikka maailmalla tapah-
tuu myönteistäkin. Opetusmateriaalissa nostetaan 

tietoisesti esille lukuisia myönteisiä esimerkkejä 
eri teollisuudenalojen työstä kestävämmän elin-
kaaren eteen.

Silti parannettavaa on paljon. Nuorten kans-
sa toimiessa myönteisyys antaa paremmin uskoa 
muutoksen mahdollisuuteen ja halua toimia itse-
kin kestävämmän tulevaisuuden eteen.

Toivottavasti opetusmateriaalin esimerkki-
laatikot suomalaisista innovaatioista ja teknolo-
gian viimeaikaisista saavutuksista nostavat nuo-
rissa ylpeyttä suomalaisesta osaamisesta. Samal-
la voisi syntyä halu lähteä mukaan luonnonvara-
alojen kehittämiseen aikuisena.

”Keinoja keksitään, kun ongelmat riittäs” 

Yllä olevassa savolaisessa sananparressa on asen-
netta. Sanotaan, että ilman tuskaa ei olisi synty-
nyt maailman taidetta.

Tuska voi johtaa suuriin tekoihin, kun on ky-
se ihmisenkokoisista ongelmista. Mutta maailman-
laajuisen ongelman kohdalla tuska voi tuoda ah-
distusta, ainakin nuorille.

Kun nuorille kertoo todellisia esimerkkejä 
uusista, ympäristön kannalta aikaisempaa parem-
mista keksinnöistä ja innovaatioista, he kiinnostu-
vat, ja alkavat kehitellä aiheesta omia ideoita. 

Elinkeinoelämällä ja tutkimuksella on tarjota 
todella paljon materiaali- ja energiatehokkuuteen 
sekä uusiutuviin luonnonvaroihin liittyviä tutki-
musohjelmia, tuotekehittelyä ja valmiita menes-
tyviä teknologioitaan. Suomalaisten esimerkkien 
määrä suorastaan yllätti.

Niistä ei pitäisi puhua vain ostaville asiakkail-
le, alan sisällä ja sidosryhmien kesken. Niistä pitäi-
si kertoa kaikille, koska niiden avulla suomalaiset 
voivat luoda näkemystä omasta maastaan.

Tällaiset esimerkit viitoittaisivat tietä Suomen 
luonnonvarastrategian osoittamaan suuntaan.

PIRJO PIESALA

Kirjoittaja valmisteli Luodin-viestintähankkeen puitteissa 

tehdyn opetusmateriaalin.

Biologian ja maantieteen 
lehtori Pirjo Piesala. Ku-
va: Erkki Oksanen

Opetuksessa elinkeinoille jää 
usein Musta Pekka käteen

http://www.smy.fi/luodin
http://www.unep.fr/scp/rpanel/
http://www.unep.fr/scp/rpanel/
http://www.unep.fr/scp/rpanel/
http://www.sitra.fi/fi/Tulevaisuusty%C3%B6/strategiaprosessit/luonnonvarastrategia/
http://www.sitra.fi/fi/Tulevaisuusty%C3%B6/strategiaprosessit/luonnonvarastrategia/
http://www.bmol.fi/
http://www.smy.fi/luodin
http://www.smy.fi/luodin
http://www.smy.fi/luodin
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Suomessa on väestöön suhteutettuna run-
saasti luonnonvaroja. Olemme myös kor-

kean osaamisen maa. Nämä olivat lähtökohtia, 
kun maahan valmisteltiin Sitran aloitteesta ja laa-
jassa yhteistyössä kansallinen luonnonvarastrate-
gia talvella 2008–09.

Hankkeessa mukana olleet ovat kertoneet 
poikkeuksellisen innostavasta ja ideoivasta pro-
sessista. Pääministeri Matti Vanhaselle luovu-
tetussa luonnonvarastrategiassa todettiin, että 
yhteiskunnallinen ja poliittinen kiinnostus luon-
nonvarojen käyttöä kohtaan lisääntyy ja luon-
nonvarapolitiikan merkitys kansainvälisessä po-
litiikassa kasvaa.

Suomessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut 
luonnonvarapolitiikkaa laajassa mielessä.

Uudenlainen ote luonnonvaroihin nähtiin 
toisaalta huomattavana mahdollisuutena luoda 
Suomeen uutta työtä ja yrittäjyyttä ja tätä kautta 
hyvinvointia. Suomen kilpailuetujen varmistami-
nen merkitykseltään kasvavassa markkinassa on 
tärkeää. Mutta sen rinnalla korkeatasoinen suo-
malainen osaaminen suorastaan velvoittaa meitä 
edistämään vastuullista ja kestävää luonnonvaro-
jen käyttöä globaalisti.

Miten valtio vastaa huutoon? Luonnon-
varastrategia otettiin myös hallituksen politiik-
kariihen käsittelyyn vuosi sitten. Siellä pohdit-
tiin pääministerin johdolla yhteiskunnan ke-
hitystä hallituspolitiikan kannalta keskeisillä 
alueilla. Samalla arvioitiin tarpeita toiminnan 
vauhdittamiseksi ja uusiksi avauksiksi.

Tulokseksi kirjattiin, että ”käynnistetään 
valmistelu luonnonvarapolitiikan koordinaation 
vahvistamiseksi tavoitteena Suomen nostaminen 
johtavaksi luonnonvarojen ja materiaalien kestä-
vän ja taloudellisen hyödyntämisen maaksi”.

Ministeriöiden kansliapäälliköt jakoivat vas-
tuut – missä hoidetaan mikin osa hallituksen 
kannanotosta. Luonnonvarapolitiikan koordi-

naation osalta aloitevastuu sovittiin valtioneu-
voston kanslialle.

Kanslian valtiosihteeri Risto Volanen aset-
ti ministeriöiden välisen yhteistyöryhmän, jonka 
tuli pikaisella aikataululla tehdä kartoitus nyky-
tilanteesta sekä valmistella suunnitelma siitä, mi-
ten luonnonvarapolitiikan koordinaatiota ryhdy-
tään valmistelemaan valtioneuvostossa.

Ryhmä nimesi itsensä Luovaksi. Luovasti ja 
innostuneessa ilmapiirissä tehtiin sitten tiivis 
suosituspaperi hallituksen käyttöön.

Lyhyessä määräajassa ei pystytty syvällisesti 
pureutumaan kaikkeen siihen, mitä eri ministe-
riöissä on jo menossa. Yleiskuva kuitenkin hahmo-
tettiin. Sen mukaan ministeriöissä on käynnissä 
runsaasti pitkäjänteistä toimintaa, joka jo toteut-
taa luonnonvarastrategian tavoitteita. 

Askeleet eteenpäin Luonnonvarojen käyttöön 
liittyvä toiminta on valtioneuvostossa kuitenkin 
osin hajallaan ja vailla koordinaatiota. Luonnon-
varapolitiikan tärkeys on tunnistettu, mutta visio 
Suomesta johtavana luonnonvarapolitiikan maa-
na edellyttää ”tiikerinloikkaa”.

Työryhmä korosti asian ajankohtaisuutta: eri-
tyisesti ilmasto- ja energiapoliittiset haasteet joh-
tavat kilpailun kiristymiseen, mitä tulee luonnon-
varojen kestävää ja innovatiivista käyttöä edistä-
vään taloudelliseen toimintaan.

Luova-virkamiesryhmä esitti, että aktiivinen 
luonnonvarapolitiikka edellyttää selkeää poliit-
tista vastuunjakoa hallituksen piirissä. Ryhmä 
korosti, että strategiatyötä ei aloitettaisi tyhjältä 
pöydältä, vaan hyviä lähtökohtia tarjoaa jo tehty 
työ. Jos poliittista tahtoa on, tehostetuista toimis-
ta voidaan virkamiesryhmän mukaan päättää vie-
lä tällä hallituskaudella.

Työryhmän ehdotuksen pohjalta hallituk-
sessa päätettiin, että ministeri Mauri Pekka-
risen johtama ilmasto- ja energiapoliittinen 
ministeriryhmä laajentaa mandaattiaan myös 
luonnonvarapolitiikkaan. Ryhmä on myös tarttu-
nut haasteeseen.

Luonnonvaroja koskevaa linjakeskustelua on 
käyty myös pääministerin johtamassa talousneu-
vostossa. Asia elää.

SIRPA KEKKONEN

Kirjoittaja on valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysi-

yksikön ohjelmaneuvos.Visio Suomesta johtavana 
luonnonvarapolitiikan maa-
na edellyttää ”tiikerinloik-
kaa”, kirjoittaa ohjelmaneu-
vos Sirpa Kekkonen.

Suomessa hyväksyttiin viime talvena uraauurtava kansallinen luonnonvarastrategia. 
Vastuu strategiasta on siirtynyt hallituksen ilmasto- jaenergiapoliittiselle ministeriryhmälle.

Luonnonvarastrategia on luovaa 
ajattelua luonnonvaroista

http://www.sitra.fi/fi/Tulevaisuusty%C3%B6/strategiaprosessit/luonnonvarastrategia/
http://www.sitra.fi/fi/Tulevaisuusty%C3%B6/strategiaprosessit/luonnonvarastrategia/
http://www.sitra.fi/fi/Tulevaisuusty%C3%B6/strategiaprosessit/luonnonvarastrategia/


Metsävisa-päivä, 16. maaliskuuta, oli lähtö-
laukaus kolmivaiheiselle yläkoulujen kilpai-

lulle. Koulutason karsinnan jälkeen visailu jatkuu 
maakuntatasolla. Visakevät huipentuu loppukilpai-
lussa 25.–26. toukokuuta pääkaupunkiseudulla 
Sipoonkorven ja Suomenlinnan maisemissa.

Metsävisassa oppilaat ratkovat metsäkulttuu-
riin, -talouteen ja -teollisuuteen sekä biologian pe-
rustietoihin liittyviä tehtäviä. Tänä vuonna kisa-
lomakkeen etusivun puulajiksi valikoitui pihlaja, 
joka antaakin hyvät mahdollisuudet tarkastella 
metsäasioita eri näkökulmista.

Kysymykset nostivat esiin metsien ja ilmas-
tonmuutoksen välistä yhteyttä. Mitä oikeastaan 
tapahtuu fotosynteesissä? Milloin puu on hiili-
nielu ja milloin hiililähde? Miten esimerkiksi lintu-
lajiston ennustetaan muuttuvan, jos ilmasto jat-
kaa lämpenemistään? 

Metsävisassa pohdittiin, miksi taimikoita kan-
nattaa hoitaa. Kysymykset johdattelivat käsittele-
mään myös metsäteollisuuden ekotehokkuutta.

Oppilaiden piti lajitella puutavaralajit laadun 
mukaan joko sahalle, paperin valmistukseen tai 
energiaksi. Perehdyttiin tukista saataviin saha-
tavaralajeihin ja sahauksen sivutuotteiden hyöty-
käyttöön.

Ensi vuonna on vuosijuhla Metsävisa täyttää 
30 vuotta vuonna 2011. Juhlavuoden Metsävisa 

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 •  2010

Maaliskuun puolivälissä Metsävisaan osallistui 28 500 oppilasta 372 koulussa 650 
opettajan johdolla.

haluaa haastaa nuoria itseään keksimään metsil-
le uutta arvoa innovaatioiden, vaurauden ja vir-
kistyksen lähteenä sekä koko Suomen hyvinvoin-
nin turvaajana.

Juhlan kunniaksi etsimme metsävisailijoita vuo-
sien varrelta. Muistatko maakunnastasi voittajia tai 
muuten hyvin pärjänneitä, jotka ovat sittemmin 
luoneet uransa metsässä tai jossakin toisaalla?

Kerro tietosi Sirpa Kärkkäiselle 
(sirpa.karkkainen@smy.fi ). On aika koota Metsävisa-
muistot talteen ja suunnata katse uuteen, kestä-
vään ja innovaatiovetoiseen tulevaisuuteen.

Metsävisa edistää työelämän ja koulujen yhteis-
työtä. Biologian ja maantieteen opettajien liiton, 
Suomen Metsäyhdistyksen, metsäkeskusten, metsä-
teollisuuden, Tapion, Nordean ja Suomen Metsä-
säätiön yhteistyö, työpanos ja rahoitus tekevät 
mahdolliseksi Metsävisan järjestämisen.

Mutta sen lisäksi tarvitaan lukuisten metsä-
ammattilaisten ja opettajien yhteistyötä. Tulok-
sena ei synny vain itse Metsävisa, vaan myös kou-
lujen metsäretkiä, oppitunteja ja muuta hyvää 
yhteistyötä.

ANNE TURUNEN

Metsävisa-kysymykset ja -vastaukset tulevat kaikkien 

nähtäville perjantaina 26. maaliskuuta osoitteeseen 

www.metsavisa.fi  > Harjoittele visaan.

Ensimmäinen keväthavainto: 
Metsävisan koulukilpailu

Metsävisa

Sami-Pekka Snellman Metsävisan loppukilpailussa 2007. Kuva: Krista Kimmo

http://www.metsavisa.fi
http://www.metsavisa.fi
mailto:sirpa.karkkainen@smy.fi
http://www.metsavisa.fi
http://www.metsavisa.fi
http://www.metsavisa.fi/smy/Metsavisadeve.nsf/allbyid/ED96C8E80851434DC2256F4000666A83?Opendocument
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Metsävisa

Oikea rivi: b d c c a

Opi uutta ja viihdy!
Lisää visaisia kysymyksiä metsäluonnosta, 

-kulttuurista ja -taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1) Jos pihlajan kukinta on heikkoa, pihlajan-
marjakoit siirtyvät toisaalle munimaan. 
Tämän seurauksena saamme

 a) syötyjä mansikoita
 b) toukkaisia omenoita
 c) rupisia perunoita

2) Taimikon heinäys tarkoittaa sitä, että
 a) puuntaimi suojataan talveksi heinillä
 b) heinät katkotaan myyrien ravinnoksi
 c) heinän siemenet varistetaan taimikkoon
 d) taimea tukahduttava heinikko poistetaan

3) Kuvassa oleva pölli on
 a) tukki sahalle tai vaneritehtaalle
 b) kuitupuu massan ja paperin valmistukseen
 c) energiapuu voimalaitoksiin

4) Ilmastonmuutos tulee ilmeisesti vaikuttamaan 
eniten pohjoisiin lajeihin. Todennäköisesti 
Suomen pesimälinnustosta häviäisi

 a) viitatiainen
 b) sinitiainen
 c) lapintiainen

5) Vanha terve puuvanhus eli aihki on lähinnä
 a) hiilivarasto 
 b) hiililähde
 c) hiilinielu

Tällä kertaa Lehtikuusen Älypää-kyselyssä kysytään 
maaliskuun puolivälissä kouluissa kysyttyjä 

Metsävisan kysymyksiä.

http://alypaa.com/metsa
http://alypaa.com/metsa
http://www.metsavisa.fi
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Opettajat, kasvattajat ja metsäala kohtaavat Sibeliustalossa syksyllä.

Metsäkasvattajat 
kokoontuvat Lahteen

Kasvatus metsässä, ensimmäinen valtakunnalli-
nen yhteistyöpäivä lasten, nuorten ja metsien 

kasvattajille, järjestetään ensi syyskuun 16. päivä-
nä Lahden Sibeliustalossa. Tilaisuuteen odotetaan 
opettajia varhaiskasvatuksesta lukioon ja metsä-
alan kouluyhteistyön tekijöitä.

Metsää voi käyttää opetuksessa monipuolises-
ti, ainerajat ylittäen ja opetusta eheyttäen. 

Tapahtuma onkin tarkoitettu kaikkien ainei-
den opettajille. Heille halutaan tarjota lisää virik-
keitä ja yhteistyökumppaneita opetukseen.

Uusia yhteistyökumppaneita voisivat olla esi-
merkiksi tilaisuuteen saapuvat metsäammattilai-
set, jotka muiden töidensä ohella järjestävät metsä-
tapahtumia lapsille ja nuorille. 

Tarvetta metsäalan ja opettajien kohtaamisel-
le on, mikä havaittiin esimerkiksi viime vuonna 
Suomen Metsäyhdistyksen teettämässä metsä-
alan kouluyhteistyön kehittämisarvioinnissa. Ar-
vioinnin taustalla tehdyssä kyselyssä kartoitettiin 
valtakunnallisten ja paikallisten kouluyhteistyön 
toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia. 

Teemana on monimuotoisuus Vuosi 2010 on 
YK:n julistama kansainvälinen luonnon moni-
muotoisuuden vuosi. Monimuotoisuus metsässä, 
puun käytössä ja opetuksessa jalostui myös Kas-
vatus metsässä -tapahtuman teemaksi. 

Ohjelmassa on aamupäivällä kaikille yhteisiä 
asiantuntijapuheenvuoroja ja iltapäivällä omien 
valintojen mukaisia työpajoja.

Aamupäivän puheenvuorot johdattelevat työ-
pajojen aiheisiin, kuten luonnon monimuotoisuu-
den ymmärtäminen ja ilmeneminen ylioppilas-
kirjoituksissa sekä oppiaineiden yhteistyö käytän-
nössä. Tätä aihetta käsitellään myös opetussuun-
nitelman uudistamisen näkökulmasta.

Lisäksi paneudutaan puun käytön monimuo-
toisuuteen ja mahdollisuuksiin suunnittelussa ja 
rakentamisessakin. 

Iltapäivän työpajoista osa on suunnattu eri-
tyisesti kouluyhteistyötä tekeville metsäammat-
tilaisille. Metsäpedagogiikan ABC-työpajassa ky-
sytään Käpylän peruskoulun biologian ja maan-
tieteen opettajan Kirsi Arinon johdolla, mitä 
yhteistä voisi olla ”teinillä” ja metsällä. Helppoa 
ja hauskaa metsäopetusta -työpaja puolestaan 
perehdyttää lajintuntemukseen alakoululaisen 
näkökulmasta.

Iltapäivän työpajat sijoittuvat lähimetsään, 
upeaan Lanun veistospuistoon, ProPuu-galle-
riaan ja Liitosten arkkiin, Piano-paviljonkiin sekä 
kauemmaksi metsäkohteille.

Tapahtumaa valmistelee valtakunnallinen 
Metsän oppimispolku -ohjausryhmä, jossa on 
edustettuina laaja joukko metsäopetukseen liit-
tyviä tahoja Opetushallituksesta, opettajajärjes-
töistä, metsäalalta ja ympäristöjärjestöistä. Moni 
heistä tuo myös tärkeän työpanoksensa itse ta-
pahtumapäivään.

SUVI PESSALA

Lisätietoa kursseista: 
www.oppimispolku.fi  > Tapahtumakalenteri

Opettajat, kasvattajat ja metsäala  
kohtaavat Sibeliustalossa Lahdessa 16.9.2010

Kasvatus metsässä
Ensimmäinen valtakunnallinen yhteistyöpäivä  

lasten, nuorten ja metsien kasvattajille

Seminaari:  
monimuotoisuus opetuksessa, puun käytössä ja metsässä

Professori Yrjö Haila
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos

 Päällikkö Mikko Viljakainen
Metsäteollisuus ry, puurakentaminen ja puutaloteollisuus

Muotoilija Tapio Anttila
Tapio Anttila Design ky
Professori Juhani Lokki

Ylioppilastutkintolautakunta
Opetusneuvos, päällikkö Ritva Järvinen

Opetushallitus, Yleissivistävän koulutuksen kehittämisyksikkö  
Biologian ja maantieteen opettaja Kirsi Arino

Käpylän yläaste

Työpajoja metsäisistä opetusmenetelmistä ja harjoituksista.  
Ideoita metsäalan ja koulujen yhteistyöhön.

Ohjelman päivitys: www.oppimispolku.fi > Tapahtumakalenteri 

Osallistumismaksu 20 euroa. Ilmoittautuminen 20.8.mennessä:  
Suomen Metsäyhdistys, Suvi Pessala, suvi.pessala@smy.fi, 045 6575 442 

  
Järjestäjä: Valtakunnallinen Metsän 

oppimispolku -ohjausryhmä eli  
Opetushallitus, opettajajärjestöt,  

metsäala ja ympäristöjärjestöt 

Kouluyhteistyö

http://www.smy.fi/koulut
http://www.oppimispolku.fi
http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/nTapahtumaaika?openview&count=999&p1=1
http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/nTapahtumaaika?openview&count=999&p1=1
http://www.oppimispolku.fi
mailto:suvi.pessala@smy.fi
http://www.oppimispolku.fi
http://www.sibeliustalo.fi/
http://www.sibeliustalo.fi/


4 • 2 0 0 4
L

E
H

T
IK

U
U

S
I

1 •  2010

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

Kööpenhaminan ilmastokokous epäonnistui myös metsäsektorin osalta.

Kestävä metsätalous katosi 
ilmastokokouksissa 

Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen alla 
ilmastokysymystä pohdittiin merkittävissä 

konferensseissa pitkin maailmaa. Yhteistä tilai-
suuksille oli, että metsäala loisti lähes tyystin 
poissaolollaan.

Kesäkuussa 2009 Kööpenhaminassa kokoon-
tui 700 maailman liike-elämän johtajaa World 
Business Summit on Climate Change -konferens-
siin. Mukana oli niin globaalien yritysten toimi-
tusjohtajia kuin maailmanlaajuisten kansalais- ja 
ammattijärjestöjenkin johtajia, Unileveristä teräs-
teollisuuden kautta Greenpeaceen. Globaaleita 
metsätoimijoita ei näkynyt.

Brysselin vihreällä viikolla 2009 Euroopan 
betoni- että muoviteollisuus olivat hyvin esillä. 
Ne olivat varustautuneet miehitetyillä ständeillä 
ja kattavilla ympäristömateriaaleilla. Ne profi loi-
tuivat kestävinä ja ilmastovastuunsa kantavina, 
”vihreinä” toimialoina. Metsä-, paperi- ja puualaa 
edusti yksi teollisuuden etujärjestön roll up -kuva 
kokouspaikan portaikossa.

Joulukuussa 2008 Poznanin ilmastokonfe-
renssissa järjestettiin metsäalan suuri Forest Day 
-tapahtuma, mutta puolen kilometrin päässä 
11 000 ilmastoneuvottelijasta. Sadat metsäsekto-
rin edustajat puhuivat metsien keskeisestä mer-
kityksestä ilmastomuutoksen torjumisessa – toi-
silleen. Myös Kööpenhaminan kokouksen liitty-
vä metsätapahtuma oli eri puolella kaupunkia 
kuin neuvottelut.

Olemmeko palanneet aikaan, jossa metsä-
sektori naiivisti kuvittelee hyvän asian puhuvan 
puolestamme?

Enimmäkseen puhutaan suojelusta Metsien 
tuottamista palveluista ja kuidun käyttöön perus-
tuvista tuotteista ja tuotannosta ei ole kansain-
välisissä keskusteluissa juuri puhuttu. Sen sijaan 
on puhuttu metsäkadosta – sinänsä aiheellises-
ti.

Metsien kestävän käytön mahdollisuuksia ei 
ymmärretä. Jos metsät ovat olleet esillä, lähesty-
miskulma on ollut suojelu. Kestävä käyttö ja jo-
pa puutuotteiden fossiilisia polttoaineita korvaa-
va vaikutus jäävät yleensä noteeraamatta.

Ainoa metsiin liittyvä aihe YK:n ilmastoneu-
votteluissa on REDD+-järjestelmä (Programme 
on Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation in Developing Countries), 

jonka avulla pyritään torjumaan metsäkatoa ke-
hittyvissä maissa. Teollisuusmaat pelkäävät, että 
järjestelmä vain vie rahaa ilman vastaavia hyötyjä. 
Kehittyvistä maista on huomautettu, ettei edellis-
tenkään lupausten rahoja ole näkynyt.

Ympäristöjärjestöt pelkäävät REDDin muutta-
van sademetsät monokulttuureiksi. REDD-raken-
teita, rahastoja ja markkinoihin perustuvia järjes-
telmiä on lukuisia ja ne ovat osin toisistaan irral-
laan. REDD-mekanismin kytkeminen uusiin ra-
kenteisiin on hankalaa.

Järjestelmän toimivuuteen kohdistuvaa kärsi-
mätöntä kritiikkiä kuvaa osuvasti usein käytetty 
sanonta ”stop talking and start acting”. Brasilia-
laisen, suomalaisenkin metsäteollisuuden asiak-
kaan mukaan ”meillä brasilialaisilla on ainakin 
kolme kantaa REDDiin”. Brasilia on metsäkadon 
takia maailman neljänneksi suurin hiilidioksi-
din päästäjä.

Mennäänkö vai eikö mennä? Hiilidioksidi-
päästöjä on ajateltu korvattavan myös istuttamal-
la puita. Maersk-varustamon toimitusjohtaja Nils 
Smedegaard Andersen todennut siihen osu-
vasti: ”Vaikka istuttaisimme puita minne, emme 
säästä enempää energiaa.”

On myös kysytty, tulisiko maailman luonnon-
metsiä tai suojeltuja metsiä voida käyttää kestä-
västi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vastaukset 
ovat olleet yleensä kiertelyä.

Eräät ympäristöjärjestöt ovat kaavailleet maan-
käyttöön samanlaista Land Stewardship Council 
-järjestelmää kuin kalastukselle merille ja metsil-
le. Hiilelle on pohdittu maailmanlaajuista World 
Carbon Organization -keskuspankkia.

Pessimististen arvioiden mukaan metsät muut-
tuvat vuosisadan puolivälin paikkeilla hiilen netto-
tuottajiksi. Jopa kansainvälisen IPCC-ilmasto-
paneelin varapuheenjohtaja Jean-Pascal van 
Yperselen on lausunut: ”Metsiin pitkä aika-
välin ratkaisuna ei tulisi luottaa liikoja.”

Metsäala valmistautuu globaalin tietoisuuden 
vaikuttamiseen epävarmalla mennäänkö me vai 
eikö mennä -mentaliteetilla. Sanomisen rohkeut-
ta kerätään aina aivan viime hetkille asti.

Ei ole ihme, että se jää kilpailijoiden jalkoi-
hin.

KAI LINTUNEN

http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6%C3%B6penhaminan_ilmastokokous
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6%C3%B6penhaminan_ilmastokokous
http://www.copenhagenclimatecouncil.com/
http://www.copenhagenclimatecouncil.com/world-business-summit.html
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php
http://www.cifor.cgiar.org/Events/CIFOR/forest_day2.htm
http://www.cifor.cgiar.org/Events/CIFOR/forest_day2.htm
http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php
http://www.un-redd.org/
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Suomen Metsäyhdistyksen Factsheet-perustieto-
paketit Suomen metsistä ja metsätaloudesta on 
saatavissa nyt myös suomeksi. Paketissa on 15 
aihetta: jokamiehenoikeus, korjuuyrittäminen, 
lainsäädäntö, metsien inventointi, metsien moni-
käyttö, metsien suojelu, metsien terveys, metsä-
alan koulutus ja tutkimus, metsäpolitiikka, metsä-

Tämä vuosi on Päättä-
jien Metsäakatemian 
14. toimintavuosi. Met-
säakatemian käyneitä 
päättäjiä on kaikkiaan 

jo lähes 800. Metsäakatemia järjestää tänäkin 
vuonna kaksi kutsukurssia, jotka ovat järjestyk-
sessään 28. ja 29.

Seminaaripäivät ovat perinteisesti Kirkkonum-
men Majvikissä, keväällä 5. toukokuuta ja syksyllä 
15. syyskuuta. Maastojakso suuntautuu Satakun-
taan, keväällä 19.–21.5. ja syksyllä 29.9.–1.10.

Päättäjien Metsäaka-
temian kansainvälistä 
Forest Academy -viestin-
täkonseptia aletaan to-
teuttaa Väli-Amerikassa. 
Metsäntutkimuslaitos ja 

väliamerikkalainen koulutus- ja tutkimuslaitos 
CATIE – The Tropical Agricultural Centre for 
Research and Higher Education – ovat aloittaneet 
tänä vuonna kolme vuotta kestävän hankkeen 

FACTSHEETIT NYT MYÖS SUOMEKSI

PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA MENEE SATAKUNTAAN

...JA VÄLI-AMERIKKAAN

varat, metsäalan organisaatiot, metsätalouden kes-
tävyys, metsät ja ilmastonmuutos, perhemetsä-
talous ja puunkorjuu.

Factsheet-esitteet on aiemmin julkaistu eng-
lanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Esitteet voi lada-
ta maksutta osoitteesta www.smy.fi  > Materiaalit > 

Factsheets. Kai Lintunen

Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisu 
2009 on ilmestynyt. Julkaisuun on runsaan kuvi-
tuksen höystämänä koottu otteita vuoden aikana 
tilaisuuksissa pidetyistä puheenvuoroista ja niis-
sä käydyistä keskusteluista.

Vuosijulkaisun yksittäiskappaleita voi tila-
ta osoitteesta pma@smy.fi . Julkaisun voi myös 
ladata PDF-muodossa Metsäakatemian verkko-
sivujen www.smy.fi /pma kohdasta Materiaalit. 
Elina Antila

tavoitteenaan kehittää metsätalouden osaamista 
Väli-Amerikan maissa.

Yhtenä osana hanketta on Päättäjien Metsä-
akatemia -tyyppisen toiminnan aloittaminen 
Väli-Amerikassa CATIEn johdolla. Tarkoituksena 
on lisätä metsäsektorin luottamusta yhteiskun-
nassa, verkostoitumista sekä yhteisiä näkemyk-
siä muiden sektoreiden kanssa.

CATIE sijaitsee Costa Ricassa. Projektin rahoit-
taa Suomen ulkoasiainministeriö. Elina Antila

Suomen Metsäyhdistyksen historiallinen kuvakokoelma, 
joka sisältää monipuolista metsätaloudellista valistusta, tie-
dotusta ja yhteistoimintaa koskevaa kuva-aineistoa, digi-
toidaan ja luetteloidaan. Kokoelma sisältää arviolta noin 
15 000 valokuvaa 1800-luvulta 1900-luvun loppupuolelle.

Luston mukaan Metsäyhdistyksen kokoelma on metsä-
historian kannalta tärkeä, monipuolinen ja käyttökelpoi-
nen aineisto, joka saadaan nyt vähitellen julkisesti saatavil-
le Luston kantapuu.fi -palvelun kautta. Kolmevuotinen han-
ke toteutetaan Luston johdolla yhteistyössä Jyväskylän yli-
opiston historian ja etnologian laitoksen sekä Metsäyhdis-
tyksen kanssa.

Kokoelmaan tullaan liittämään eri kuvakokonaisuuk-
siin ja teemoihin liittyvää tutkimustietoa opinnäytetöiden 
avulla. Hanke vahvistaa Luston asemaa ja tuo yliopistollisil-
le opinnäytetöille yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

HISTORIALLISET KUVAT KANTAPUUHUN

Yhteistyö mahdollistaa myös opiskelijoiden mielek-
kään työssä oppimisen. Ensimmäinen opiskelija on aloit-
tanut työnsä vuoden alusta ja hän paneutuu Metsätalou-
dellisen valistustoimiston aineistoon. Tänä vuonna hank-
keeseen on mahdollista palkata myös toinen opinnäyte-
työn tekijä.

Metsäyhdistyksen kokoelma sisältää muun muassa seu-
raavia kokonaisuuksia: metsätaloudellinen valistustoimis-
to, partiolaiset metsänhoitotoimissa, metsäalan kilpailutoi-
minta ammattitaidon kehittäjänä, sota-aika ja metsätalous, 
metsäalan ammattiretkeilyt, metsäalan näyttelyt, työväline- 
ja kone-esittelyt, messut, metsäteollisuus, metsä- ja metsän-
hoitotyöt, metsäalan ulkomaiset yhteydet, Metsäviikko ja 
Metsäpäivät, Metsätaloudellinen Aikakauskirja ja Metsä ja 
Puu ja muotokuvat. Juhani Karvonen

Metsäakatemia
Päättäjien

http://www.kantapuu.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=Factsheets!!db=smy/SMYdeve.nsf!!view=WebMateriaalit2&RestricttoCategory=2-1-7
mailto:pma@smy.fi
http://www.smy.fi/pma
http://www.smy.fi/pma
http://www.smy.fi/pma/eng
http://www.catie.ac.cr/Magazin_ENG.asp?CodIdioma=ENG
http://www.catie.ac.cr/Magazin_ENG.asp?CodIdioma=ENG
http://www.kantapuu.fi
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Metsäalan valtakunnalli-
nen tapahtuma Metsäpäi-
vät järjestetään tänäkin 
vuonna Helsingin Messu-
keskuksessa, 25.–26. mar-
raskuuta. Uutta tilaisuu-

dessa on se, että Metsäpäivien avajaiset siirtyvät 
torstaiaamusta iltapäivään.

Avajaisten uusi ajankohta on 25.11. klo 
13–15 ja paikka on Messukeskuksen hallisali 5. 
Muutoksen takana on yhteistyökumppaneilta ja 
Metsäpäivien 2009 kävijöiltä kerätty palaute ja 

METSÄPÄIVIEN AVAJAISET SIIRTYVÄT ILTAPÄIVÄÄN

halu tiivistää Metsäyhdistyksen Metsäpäivillä tar-
joamaa ohjelmaa.

Metsäpäivien perjantaille on tiedossa met-
säalan tulevaisuuteen suuntautuneita seminaa-
reja. Metsäpäivät jatkaa myös rinnakkaiseloaan 
Vihreän viikonlopun messujen kanssa – Metsä-
päivien lipulla pääsee tutustumaan Metsämessujen 
avajaisiin torstaina 25.11. klo 17–19 ja koko messu-
tarjontaan perjantaina 26.11. klo 9–18. Messu-
tarjontaan kuuluvat Metsämessut, Elma-maaseutu-
messut sekä Kädentaito ja Tee Se Itse -messut.

Metsäpäivät

Opettajien metsäkurssit
Skutsi Stadissa 10.5.2010

Monipuolinen ja elämyksellinen metsä 8.-9.6.2010 
Puun käytön uudet tuulet 4.-5.8.2010 

Tutustu lisää:

www.oppimispolku.fi > Tapahtumakalenteri

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 pääkuva: gravision, Hill and Knowlton (pikkukuva)   •   Palkkien kuvat: gravision

Metsäpäivien alustava ohjelma: 

Torstai 25.11.

8–13  Sidosryhmätilaisuuksia, 
metsänhoitajien kurssilounaita

13–15  Metsäpäivien avajaiset, 
(Hallisali 5)

15–17  Sidosryhmätilaisuuksia, 
muuta ohjelmaa

17–19  Metsämessujen avajaiset 
(Hallit 1–2)

19–23.30 Metsäpäivien iltamat 
(Talvipuutarha)

Perjantai 26.11.

9–15  Metsäpäivien 
seminaarit

13–18  Sidosryhmätilaisuuksia, 
metsänhoitajien kurssilounaita

9–18  Vihreä viikonloppu: Metsämessut, 
Elma-maaseutumessut, Kädentaito-
messut ja Tee Se Itse -messut

METSÄPÄIVÄT 2010

Lisätietoja Metsäpäivistä: www.metsapaivat.fi . Lisätietoja Metsämessuista: www.fi nnexpo.fi /metsa 
Elina Antila

http://www.metsapaivat.fi
http://www.metsapaivat.fi
http://www.finnexpo.fi/metsa
http://www.metsapaivat.fi
http://www.oppimispolku.fi
http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/polku.nsf/nTapahtumaaika?openview&count=999&p1=1
http://www.smy.fi/lehtikuusi
mailto:lehtikuusi@smy.fi



