
NUORET 
ENNUSTAVAT 
UUDET TUOTTEET
 SIVU 3

METSÄALAN 
NUORET USKOVAT 
ALAAN
 SIVU 4

PÄÄTTÄJIEN 
METSÄAKATEMIA 
RANTAUTUI 
AFRIKKAAN
 SIVU 8

METSÄMIELIKUVAT 
JAPANISTA PÄTEVÄT 
MYÖS SUOMEEN
 SIVU 10

METSÄOPETUKSEN 
MONIPUOLISUUS 
YLLÄTTI 
VISAFINALISTIT
 SIVU 12

KOULUJEN 
TUNTIJAKO ON 
TAAS TYÖN ALLA
 SIVU 14

METSÄ PUHUU 
-HANKKEEN JATKOA 
SUUNNITELLAAN
 SIVU 6

1 •2012
15 .6 . 2012



L
E

H
T

IK
U

U
S

I

1 •  2012

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Tulevaisuudenusko nousee

K
U

V
A

: 
E

R
K

K
I 

O
K

S
A

N
E

N

Suomen Metsäyhdistyksen Taloustutkimuksella teettämä tuore Metsä ja Puu -barometri 
osoitti, että suomalaisten luottamus metsäalaan ja erityisesti metsäteollisuuden kilpailu-
kykyyn on palautumassa. 

Koko viime vuosikymmenen lievää alamäkeä 
kulkenut luottamuskäyrä muutti ilahduttavas-

ti suuntaa. Se on ilman muuta positiivinen asia, 
vaikka kaikki faktat eivät sen puolesta puhukaan. 
Päättäjien Metsäakatemian kevään kurssilla oli sa-
manlainen tunnelma; karuista luvuista huolimat-
ta usko metsäalan uusiutumiseen ja uuteen nou-
suun oli käsin kosketeltavaa. 

Kun tuotanto laskee ja yhtiöiden tulokset laa-
haavat kaukana tavoitteista, herää kysymys, mikä 
on lisännyt alan arvostusta kansalaisten silmis-
sä? Mieleen tulee montakin syytä: uutiset tehtai-
den sulkemisista eivät enää hallitse mediaa, isoja 
ja pieniä juttuja innovaatioista ja investoinneista 
uusiin tuotteisiin näkee viikoittain, yritysten näyt-
tävä mainonta, keskustelu metsälainsäädännön li-
beralisoitumisesta. 

Myös johtavien poliitikkojen ja yritysjohdon 
haastatteluissa on enemmän uskoa alan tulevaisuu-
teen kuin pari vuotta sitten. Eikä IT-alan jyrkkää 
alamäkeäkään voi sulkea pois. Metsään tämä kansa 
on ennenkin vaikeina aikoina turvautunut.

Metsäalan suurin huoli on vuosikymmenien 
aikana metsävarallisuuden kasvattamiseen tehty-
jen investointien laskeva käyttöaste. Puuvaranto 
ja hakkuumahdollisuudet kasvavat, mutta puun 
käyttö junnaa paikallaan tai jopa laskee, eikä no-
peaa kysynnän elpymistä ole näköpiirissä. Onnek-
si raaka-aine ei pilaannu kovin nopeasti.

Kotimaisen puun käytön ja sen jalostusarvon 
lisääminen ovat lähes jokaisen alan seminaarin 
pääaihe. Kaikki ovat yhtä mieltä, että metsäteol-
lisuuden tuotannon määrän pitäisi nousta ja kan-
nattavuuden parantua. Ajureita, joilla käyrät nou-
sisivat kohti koillista, tarvittaisiin kipeästi. Suuria 
odotuksia on ladattu uusiutuvan energian tuotan-
toon ja pakkausteollisuuden kasvuun. 

Samanlaisia odotuksia kohdistuu myös puu-
rakentamiseen etenkin kerrostalopuolella ja suu-
rissa julkis- ja liikerakennuksissa. Meneillään on 
jo jonkinasteinen hypetys. Lähtökohtaisesti se 
on tietenkin erinomainen asia. Puheita ja selvi-
tyksiä on syntynyt paljon. Asia on saanut kiitettä-
västi julkisuutta. Itse rakentamisbuumi antaa vie-
lä odottaa itseään. 

Toivottavasti tällä kertaa ei tule mahalaskua, 
kuten viisitoista vuotta sitten Puun vuosi ja Puun 

aika -kampanjoiden jälkeen. Silloinhan sahatava-
ran kotimainen käyttö lähes kaksinkertaistui, mut-
ta odotettua läpimurtoa jalostusarvon nostami-
sessa ei saavutettu. 

Valtionvallan tuki asialle on vankka, aina-
kin henkisellä tasolla. Hallitusohjelmassahan on 
valta kunnallinen puurakentamisohjelma. Tavoite 
on, että kolmen vuoden päästä puukerros talojen 
markkina osuus olisi kymmenen prosenttia. Ilman 
selvitysmies Jorma Elorannan peräänkuuluttamaa 
todellista tahtoa ja rohkeampia toimen piteitä tavoi-
te jää saavuttamatta. Pitäisikö vielä kerran miettiä 
Ranskan mallia, jossa valtio edellyttää 20 prosen-
tin osuutta puulle julkisessa rakentamisessa? 

Pakko ei ole aina paras ohjauskeino, mutta täs-
sä tapauksessa sellainen voisi toimia jäänsärkijä-
nä koko rakentamisen arvoketjussa. Puulle tuli-
si kysyntää ja se ohjautuisi markkinavoimien oh-
jauksessa sille parhaiten sopiviin kohteisiin. Sa-
malla syntyisi valtava määrä sovelluksia ja erilais-
ten käytäntöjen testauksia, jotka ovat ehdottoman 
välttämättömiä.

Tulevaisuudenuskoa sisältävä mielipideilmas-
to on erinomainen asia, kun metsäalan tulevai-
suutta rakennetaan. Perinteisen tukkilaislaulun 
sanat ”Me tulemme taas” sopivat erinomaisesti 
ajan henkeen. Siksi se on valittu myös ensi syk-
syn Metsäpäivien teemaksi.

Nautinnollista kesää!

JUHANI KARVONEN

p.s. Suomella on huikeita mahdollisuuksia, 
suurempia kuin koskaan. Voimme pelastaa maailman. 
(yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra)

http://www.smy.fi/smy/HRdeve.nsf/b7d23f3914e45e5ec22571560042f325/de21d63526b96957c22579dd0036390a?OpenDocument


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16  

Metsävisa

L
E

H
T

IK
U

U
S

I
1 •  2012

Vuonna 2006 Metsävisaan osallistuneet koululaiset miettivät mitä puusta ei vielä tehdä 
ja kirjasivat koepapereihin villeimmät visionsa puun ja paperin käytön tulevaisuudesta.

Metsävisalaisten kuusi vuotta sitten 
esittämät ideat ovat nyt arkipäivää

Yläkouluikäisten vastauksissa mainittiin muun 
muassa sähköä johtava paperi piirilevyn kor-

vikkeena, puupohjainen muovin korvaaja, puu-
peräinen laihdutustuote, lääke HI-virukseen, sellu-
loosan lujittaminen nanoteknologialla betonin 
kilpailijaksi sekä käsipyyhe, joka vaihtaa väriä, 
mikäli kädet ovat vielä likaiset pesun jälkeen ja 
niin edelleen.

Metsävisailijoiden visiot ovat nyt kuuden vuo-
den jälkeen pääosin arkipäivää, tai ainakin hyvin 
lähellä sitä.

Paperille voi painaa virtalähteen Pari vuotta 
sitten Åbo Akademin tutkijat hakivat patenttia val-
mistusmenetelmälle, jonka avulla sähköiseen pa-
periin voidaan painaa transistoreita ja virta lähteitä. 
Kevyt, taittuva ja kierrätyskelpoinen älypaperi voi 
olla todellisuutta vielä tällä vuosikymmenellä.

Jo nyt käytössä olevilla älypakkauksilla voidaan 
viestiä lääkärille, että lääke on otettu ajallaan, ja 
kertoa potilaan voinnista lääkkeenottohetkellä.

Vuonna 2010 VTT painoi paperiin vasta-ainei-
ta, jotka reagoivat paperille laitettavaan näytenes-
teeseen. Testin tulos on luettavissa paperilta esi-
merkiksi viivana, joka näytteestä riippuen joko 
näkyy tai ei näy – samalla tavoin kuin kuluttajille 
tutuissa raskaustesteissä.

Tekniikan sovelluksena voisi hyvin olla kauko-
näköisen koululaisen visioima, bakteerit tunnista-
va käsipyyhe.

Metallin vahvuinen mutta kevyempi Nano-
sellusta voidaan tulevaisuudessa valmistaa metal-
lin vahvuista materiaalia, joka kuitenkin on me-
tallia kevyempää. Nanoselluloosasta voidaan teh-
dä myös muovin kaltaisia ohuen ohuita kalvoja, 
joilla voidaan korvata muun muassa elintarvike-
pakkauksissa käytetty muovi.

Italialaisessa Istituto Italiano di Tecnologiassa 
on kehitetty nanoteknologiaa soveltavaa super-
paperia, jonka sellukuitujen nanopäällyste tekee 
paperista vesitiiviin, magneettisen, antibakteeri-
sen ja jopa heijastavan.

Tällaisesta paperista voisi valmistaa vaikeas-
ti väärennettäviä dokumentteja tai seteleitä. Ky-
ky vastustaa mikrobeja soveltuisi puolestaan lää-
ke- ja elintarvikepakkauksiin.

Koivun betuliinista lääkettä Erään yläkoululai-
sen povaama puuperäinen laihdutustuote voidaan 
ehkä tehdä koivun tuohen sisältämästä betuliinis-
ta. Kiinalaistutkimuksen mukaan betuliini toimii 

ainakin hiirillä tehokkaana veren kolesteroli tason 
alentajana. Betuliinia nauttineet hiiret myös lihoi-
vat kontrolliyksilöitä vähemmän.

Suomessa Helsingin yliopisto ja VTT tutkivat 
yhteis hankkeessa betuliinin käyttöä muun muas-
sa loissairauksien, alfavirusten ja keuhkoklamydian 
hoidossa. Betuliinin ja sen johdannaisten sopivuut-
ta syöpä- ja HIV-lääkkeiksi tutkitaan myös.

Koivun lisäksi loistamaan ovat päässeet muutkin 
kotimaiset puulajit. Aivan vähän aikaa sitten uuti-
soitiin suolla kasvaneiden mäntyjen juurista löyde-
tystä endofyyttisienestä, jonka avulla saatetaan tu-
levaisuudessa parantaa silmänpohjan rappeumaa.

Erilaisia uuteaineita, joilla puut puolustautu-
vat, on tutkittu viime vuosina vilkkaasti. Esimer-
kiksi jo 2000-luvun alussa kuusen sisäoksista löy-
tyi HRM-lignaani, jota nyt käytetään elintarvikeli-
sänä syövän ja sydän- ja verisuonitautiriskin pie-
nentämiseen.

Kuusen pihkan hoitaviin vaikutuksiin perustu-
vasta voiteesta tuli hiljattain ensimmäinen Lääke-
laitoksen hyväksynnän saanut luonnonhoito-
menetelmä.

Tulevaisuus näyttää, millaisia aarteita puista, 
saati kokonaisista metsäekosysteemeistä vielä löy-
detäänkään.

VILMA ISSAKAINEN

Nuorilta kysyttiin Metsävisassa tänäkin vuon-
na tulevaisuudenvisioita, tällä kertaa liittyen 
äly paperiin ja kartonkiin. Tässä muutama 
vinkki inno vaatiotiimeille:

• Yksinkertainen paperipuhelin, jonka voi 
taittaa tai rullata taskuun. Puhelimen ha-
jotessa tai hukkuessa voi helposti printata 
uuden. Toimii tietenkin aurinkoenergialla.

• Kierrätettävät oppikirjat: paperin kemikaalit 
hävittävät kynän jäljet tunnin jälkeen, mut-
ta kopio teksteistä tallentuu paperin muis-
tiin.

• Ravintoloihin ruokalistat, jotka kommuni-
koivat suoraan keittiön kanssa ilman tarjoi-
lijaa.

• Kierrättämään äänisignaalein pakottavat 
paperit ja kartongit.

• Älyn printtaaminen karttoihin.

http://www.metsavisa.fi/
http://www.metsavisa.fi/
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Vain joka kolmas nuori hakee perusteellisesti 
tietoa omaa alaa valitessaan. Metsäalan työ-

hyvinvoinnista, palkoista tai työnkuvista ei tiede-
tä oikein mitään, selviää Suomen Metsäyhdistyk-
sen ja Metsäteollisuus ry:n 15/30 Research Oy:llä 
teettämästä tutkimuksesta.

Google-hakupalvelu on tärkein työkalu, jol-
la nuoret hakevat tietoa erialoista. Verkko päihit-
tää tutkimuksen mukaan niin opettajat kuin van-
hemmatkin. 40 prosenttia juttelee alan valinnas-
ta kavereiden kanssa.

Nuoret valitsevat alansa keskimäärin vajaa 
20-vuotiaina, usein kiireen ja epätietoisuuden 
vallitessa.

”Tässä tilanteessa nuoret pyrkivät tekemään 
vähiten vääriä valintoja eli välttävät aloja, joista 
eivät tiedä mitään tai joista heillä on huono mieli-
kuva”, kertoo kehityspäällikkö Mikko Ampuja 
15/30 Researchilta.

Miksi alalle sitten tullaan? Metsäalan va-
linneille ala on tuttu perheen tai suvun kaut-
ta, nuori on kiinnostunut luonnosta ja maail-
man ja metsien tulevaisuudesta. Muun alan va-
linneilla taas valintaan ovat vaikuttaneet ystä-
vät, halu asua kaupungissa ja kiinnostus ihmi-
sen tulevaisuuteen.

Alan ulkopuoliset eivät pidä metsäalaa ihmis-
läheisenä, toisin kuin alan valinneet nuoret.

Kaikille nuorille työssä on tärkeää hyvä työ-
ilmapiiri, mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön 
ja monipuoliset tehtävät. Hyvä palkka ja hyvät 

Nuoret valitsevat oman 
alan kevyin perustein

Metsäalan valinneiden nuorten keskuudessa mielikuvat alasta ja alan tulevaisuudesta 
ovat huomattavasti positiivisemmat kuin muilla nuorilla.

työllisyysnäkymät ovat yhtä tärkeitä kuin itsen-
sä toteuttaminen.

”Tässä on käynyt muutos. Pitkästä aikaa va-
kaa ansio ei jää toiseksi itsensä toteuttamiselle”, 
Ampuja sanoo.

Metsäalan ja muiden alojen vastaajien välillä 
on eroja. Metsäalan vastaajat kokevat palkan, me-
nestymisen ja vastuullisuuden ja luonnossa työs-
kentelyn muita tärkeämmiksi. Muilla aloilla hei-
kompiosaisten auttaminen on tärkeää.

Osoita arvostusta Työelämään tutustuminen 
eli TET-jakso, harjoittelut ja kesätyöt ovat ensim-
mäisiä kosketuksia työelämään ja luovat mieli-
kuvaa alasta. Samassa elämänvaiheessa oma identi-
teetti ja itsetunto rakentuvat ja oma viiteryhmä 
löytyy.

Ampuja neuvoo nostamaan nuorisoviestinnän 
keskiöön hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin. 
Nuoret vaativat unelmatyöpaikalta paljon erityi-
sesti työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Unelmahommassa on mielenkiintoiset teh-
tävät, mukava työympäristö, haastavat tehtävät, 
hyvä ja samanhenkinen työporukka, rento ja lo-
jaali ilmapiiri, joustavuutta sekä työntekijän että 
työnantajan taholta. Lisäksi unelmatyössä talou-
dellinen toimeentulo on turvattu – ei niinkään 
korkea palkka.

Kiitoksen saaminen ja arvotuksen kokeminen 
on nuorille tärkeää. Haaste on se, että ensimmäi-
sessä työpaikassa korostuu rutiinit, eivät moni-
puoliset tehtävät.
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http://www.1530.fi/
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Vanhat mielikuvat ovat tallella Tutkimus vah-
visti vanhaa tuttua teemaa: mielikuvat metsä-
alasta ovat alan ulkopuolisilla nuorilla suorastaan 
historiallisia.

Heidän silmissään metsäalan valinta tarkoit-
taa muuttoa maalle. Alalla on parrakkaita paperi-
miehiä, metsureita ja maalaisia. Ala kuolee ja sen 
työt siirtyvät ulkomaille.

Muiden alojen ihmiset kuvittelet metsäalan 
koostuvan lähinnä suuryrityksistä. He eivät myös-
kään usko alan tarjoavan töitä luoville ihmisille.

Alan valinneilla nuorilla mielikuvat ovat pal-
jon myönteisempiä.

Alan nuorten mielestä metsäala on laajat mah-
dollisuudet omaava auringonnousun ala.  Alalla on 
rennon rempseitä ihmisiä, metsureista innovatii-
visiin tutkijoihin. Heidän mielestään ala soveltui-
si myös kavereille.

Epätietoisuus vallitsee Tutkimus kertoo myös 
suuresta epätietoisuudesta metsäalan ulkopuolis-
ten keskuudessa. Puolella tutkimukseen osallistu-
neista alan ulkopuolisista ei ollut käsitystä siitä, 
onko metsäala korkean teknologian ala.

52 prosenttia alan ulkopuolisista vastaajista ei 
osannut arvioida, tarjoaako metsäala mahdollisuu-
den työntekijöiden kehittymiseen. 68 prosenttia 
ei osannut sanoa mitään siitä, tukeeko metsäala 
työntekijöiden hyvinvointia.

54 prosenttia ei tiennyt, voiko metsäalalla 
vaikuttaa oman työnsä sisältöön. 60 ei pystynyt 
arvioimaan, tarjoaako metsäala hyvän työilma-
piirin vai ei. 

Tämä on sitäkin huolestuttavampaa, että nämä 
seikat ovat nuorille tärkeitä alaa valitessa.

Metsäalan ihmisillä on edellä kuvattua huo-
mattavasti positiivisempi ja monipuolisempi ku-
va alasta.

82 prosenttia metsäalan vastaajista kokee, et-
tä alalla on tarjolla työtä, jolla merkitystä. Työssä 
yhdistyvät ajatustyö ja luonnonläheisyys. Työ on 
ihmisläheistä ja alalla käytetään korkeaa teknolo-
giaa. 88 prosentti sanoo, että alalla on tarjolla mo-
nia erilaisia urapolkuja.

Työtä, jolla on tarkoitus Koska monen nuoren 
mielikuvat metsäalasta ovat yhä hämäriä ja tiedon-
haku on usein pinnallista, pitäisi muodostaa tii-
viitä, helposti omaksuttavia tarinoita tai nyrkki-
sääntöjä, joihin nuori voi tukeutua päätöksen-
teossaan, Ampuja sanoo.

Hän neuvoo myös panostamaan Google-op-
timointiin.

Mielikuvaa metsäalalla työskentelevistä ih-
misistä pitäisi myös monipuolistaa, jotta useam-
pi nuori kokisi metsäalalla työskentelevän hänen 
kaltaisiaan ihmisiä.

”Nuorten muistikuvissa on edelleen vahvas-
ti huonot uutiset mediasta. Tämän sivuuttaminen 
ei ole uskottavaa. Viestintään voidaan ottaa mu-
kaan elementtejä, joissa myönnetään alan olevan 
uusiutumisen edessä, jolloin kasvu kivuiltakaan ei 
vältytä”, Ampuja sanoo.

Hänen mukaansa yleisimmät sudenkuopat 
nuorille viestittäessä ovat nuoren yläpuolelle 
asettuminen tai epäuskottava viesti ja visuaali-
suus. Nuorille voi viestiä kuin aikuiselle, mutta 
nuorten avoimuus ja kokeilunhalu mahdollista-
vat rohkeamman otteen, jolla vedotaan sekä jär-
keen että tunteisiin.

KRISTA KIMMO
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Metsä puhuu -hankkeen alkusanat lausuttiin 
jo vuonna 2008. Seuraavana vuonna han-

ke suunniteltiin ja vuodesta 2010 alkaen hank-
keen aloitteentekijä, Metsämiesten säätiö, hyväk-
syi hankkeen strategiseksi kärkihankkeekseen 
kolmen vuoden ajaksi.

Se tarkoitti myös lupausta perusrahoituksesta 
samalle ajalle. Toinen hankkeen päärahoittaja on 
kaiken aikaa ollut Suomen Metsäsäätiö.

Metsäyhdistyksen toimistolla on keväästä al-
kaen valmisteltu hallitukselle tehtävää esitystä 
hankkeen jatkosta ja sen muuttamisesta määrä-
aikaisesta pysyväksi toiminnaksi. Esityksen perus-
teella hallituksen pitäisi elokuun kokouksessaan 
päättää esityksestä muulle metsäalalle: miltä osin 
hankkeen toimintoja jatketaan, kuka niitä jatkaa 
ja kenen resursseilla.

Päätöksiä varten on kerätty paljon tausta-
materiaalia.

Keväällä teetettiin Metsäyhdistyksen perintei-
nen Metsä ja puu –mielipidetiedustelu kansalais-
ten metsämielipiteistä. Hankkeen kannalta tulos 
oli likimain mahdollisimman hyvä: kansalaisten 
usko metsäalaan on palautumassa, mihin syynä 
voi pitää julkisuudessakin näkyvää alan uutta us-
koa tulevaisuuteensa. Metsä puhuu -hanke on ol-
lut osaltaan luomassa tätä uskoa.

Metsäyhdistyksen hallitus ja johtoryhmä pitivät 
huhtikuussa strategiapalaverin, jonka yksi tavoite 
oli löytää hankkeen jatkolle suuntaviivoja.

Keväällä Metsäyhdistys tilasi yhdessä Metsä-
teollisuus ry:n kanssa nuorisoon kohdistuvan tut-
kimuksen 15/30-tutkimuslaitokselta. Tavoitteena 
oli selvittää, mitä vetovoimaisuus itse asiassa tar-
koittaa ja millainen tässä valossa on metsäalan 
veto voima. Tutkimuksen tuloksista on kerrottu 
toisaalla tässä lehdessä.

Hankkeen verkkosivuja on testattu ja kehittämis-
mahdollisuuksia etsitty Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulun oppilaiden kanssa viestintäassis-
tentti Vilma Issakaisen vetämänä. Tämän työn 
tulokset ovat juuri valmistuneet.

Metsämiesten säätiön pyynnöstä ja osarahoi-
tuksella tilattiin myös hankkeen evaluointi. Tässä 
työssä evaluoidaan myös metsäalan osallistuminen 
hankkeeseen, koska koko alan osallistuminen on 
kaiken aikaa ymmärretty ratkaisevaksi hankkeen 
onnistumisen kannalta.

Metsä puhuu -hankkeen 
jatko on päätettävänä

Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen kolmivuotinen alkuvaihe päättyy tämän vuoden 
lopussa. Hankkeen onnistumista arvioidaan parhaillaan, mutta jo nyt on selvää, että 
metsäalan on jatkettava työtä maineensa ja vetovoimaisuutensa parantamiseksi.

Evaluoinnin ennakkotulokset ovat tiedossa 
näinä päivinä ja lopullisesti se valmistuu kesä-
kuun aikana.

Verkkosivu kaipaa uudistamista Metsä-
yhdistyksen hallitukselle tehtävä esitys ei ole 
vielä valmis, mutta siitä voidaan kertoa joitakui-
ta suuntaviivoja.

Hankkeen verkkosivulla ajan tasalla pidettä-
viä sisältöjä ovat ainakin metsäalan työntekijöi-
den haastatteluvideot ja oppilaitostiedot karttoi-
neen, samoin kuin esimerkiksi koulukäynneillä 
näytettäväksi tarkoitetut Mitä yhteistä on -esitys 
ja animaatiot.

Helsingin normaalikoululaisilta saadun pa-
lautteen mukaan verkkosivuja on kuitenkin syy-
tä uudistaa. Nuorisolle ja metsäalalle suunnattu-
jen tekstien sijoittelua täytyy järkeistää, etusivun 
tietosisältöjä lisätä ja ulkoasua muuttaa.

Yksi ajatus on, että viestintäassistentti Vilma 
Issakainen suunnittelee sivuston rakenteen ja 
ulkoasun omana työnä ja osana työhön sopivia 
opintojaan. Uudistuksen tekninen toteutus tila-
taan alihankkijalta.

Sivun ylläpitoa varten on löydettävä pysyvä 
toimintatapa. Metsäalan työnantajat ovat luonnol-
linen yhteistyökumppani sivun kehittämisessä ja 
pysyvässä ylläpidossa.

Tuotteille on jatkuva kysyntä Metsä puhuu 
-hankkeella on esimerkiksi messuilla ja muissa 
tilaisuuksissa jakoon tarkoitettuja tuotteita, joi-
ta kysytään kaiken aikaa. Hankkeen tunnuksel-
la varustettuja lasinalusien, purukumien, T-pai-
tojen, Tämä kynä on tehty puusta -kynien, Mik-
si met sien käyttö pelastaa maailman -esitteiden, 
paperi kassien, roll upien ja messuseinäkkeiden 
saatavuus kannattaa turvata, mutta niiden suh-
teen on ehkä mentävä enemmän tilaaja maksaa 
-periaatteen suuntaan.

Metsä puhuu -Facebookin ylläpitämistä kan-
nattaa jatkaa ja sen sisältöä pitäisi pyrkiä moni-
puolistamaan esimerkiksi opetusvälineenä yhteis-
työssä opettajien kanssa. Toinen tapa monipuolis-
taa Facebookin käyttöä on pienimuotoisten kil-
pailuiden systemaattinen järjestäminen.

Metsä puhuu -Twitterin päivittämistä kannat-
taa jatkaa metsäalaa koskevana ”uutispalveluna”. 

http://www.metsapuhuu.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/
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On esitetty myös palstan julkaisemista kahdella 
kielellä ja versioiden näyttämistä myös forest.fi -si-
vun kieliversioissa.

Blogikirjoitusten julkaiseminen edellyttää 
palvelun uudelleen miettimistä: ketkä kirjoitta-
vat – oma väki, ulkopuoliset, koululaiset, vakio-
kirjoittajat – ja mistä aiheista kirjoitetaan – koulu-
käynnit, metsäkäynnit, mielipiteet metsäasiois-
ta yleensä.

Myös linkkilista kannattaa pitää ajan tasalla, 
koska se on keino saada linkkejä muidenkin si-
vuille ja näin nostaa kävijämääriä ja esimerkiksi 
sijoitusta Google-hauissa.

Oppilaitokset ja opot mukaan Metsä puhuu 
-hankkeen tavoitteena on ollut käynnistää toimin-
ta, jossa metsäalan oppilaitosten opiskelijat kävi-
sivät peruskoulun yläkouluissa kertomassa opin-
noistaan ja samalla metsäalasta laajemminkin Met-
sä puhuu -hengessä. Toiminta ei ole saanut riittä-
västi siipiä alleen, koska sen käynnistäminen aine-
järjestöjen kanssa vie tavattomasti aikaa eivätkä 
koulutkaan ole oikein kiinnostuneet.

Suunnitelma on kuitenkin hyvä ja siihen pi-
täisi panostaa enemmän. Tavoitteena on järjestää 
vielä tänä vuonna metsäalan oppilaitosten kans-
sa yhteistapaaminen, jossa asiaa käsitellään. Ko-
koukseen pyritään saamaan myös ainejärjestö-
jen edustajia.

Hanke on käynnistänyt myös yhteistyön perus-
koulun opinto-ohjaajien eli opojen alueyhdistys-
ten kanssa. Tapaamisia ei ole ollut kovin paljon, 
mutta ne vähät ovat olleet hyödyllisiä.

Toimintaa kannattaa jatkaa, systematisoida ja 
kehittää brändin suuntaan niin, että Metsä puhuu 
-opotapaaminen olisi jotakin, jota opon kannat-
taisi odottaa.

Koulukäynneistä ja opo-tapaamisista saattaisi 
olla järkevää luoda Metsäyhdistykseen, esimerkik-
si osaksi nuorisoviestintää, oma toimintalohkonsa, 
jolle pyritään saamaan rahoitus metsäalalta.

Jos mikään, Metsä puhuu -hankkeen yhteistyö 
Metsävisan kanssa on ollut hyvä esimerkki metsä-
alalla tarvittavista innovaatioista. Metsävisa on lois-
tava keino saada yhteys peruskoulun yläkoulu-
laisiin, kun jopa kuudesosa heistä saa joka vuosi 
Metsä visa-tehtävät eteensä koulun kautta.

Myös opettajat ovat suhtautuneet yhteistyöhön 
positiivisesti. Koululaisten ”koukuttamista” Metsä 
puhuu -toimintaan kannattaa kuitenkin kehittää, 
jotta osallistuminen saataisiin suuremmaksi.

Tärkeimpiä asioita on TET Työelämään tutus-
tumis- eli TETjakso on todettu moneen kertaan 
lähes korvaamattomaksi kanavaksi luoda toimi-
alakuvaa tärkeän kohderyhmän parissa. Hyvissä 
hommissa -TET-kampanjan takana on nyt vuosi 
toimintaa, eikä menestys ole ollut riittävä. Erit-
täin monet tahot metsäalalla ovat kuitenkin ko-
rostaneet, että tällaista kampanjointia täytyy jat-
kaa pitkään, jotta tuloksia alkaisi näkyä.

TET-kampanjoinnin jatkamiselle on olemassa 
hyvä pohja. Sitä jatketaan tämän vuoden syksyl-

lä vähäisin muutoksin. Jatkossa TET-kampanjoin-
tiin osallistumista pyritään lisäämään metsäalan 
yhteistyökumppaneiden kesken.

Vaikka metsäala onko laajasti edustettuna mo-
nilla nuorille suunnatuille messuilla, myös yhteis-
ten merkkien alla liikkuva Metsä puhuu -osasto on 
osoittautunut tarpeelliseksi. Näin siksi, että koko 
alan opiskelu- ja työmahdollisuudet eivät oikein 
tule esille yksittäisten tahojen osastoilla.

Sama pätee myös muille kohderyhmille tar-
koitettuihin messuihin. Vaikka esimerkiksi Metsä-
messuilla on koululaispäivä, hyvin harva näytteille-
asettaja on ottanut sen huomioon omassa messu-
tarjonnassaan ainakaan siinä määrin kuin olisi 
hyödyllistä.

Metsäalan sisäistä kannustamista Metsä puhuu 
-toimintaan on syytä jatkaa, mutta ei niin syste-
maattisesti kuin vuoden 2011 Road Shown aika-
na. Puhujapyyntöihin on kuitenkin syytä vastata 
myöntävästi ja tilaisuuksissa esitettävää materiaa-
lia kannattaa parantaa ja pitää ajan tasalla.

HANNES MÄNTYRANTA

Lisätietoja:
•  Metsä ja puu -mielipidetiedustelu: 

www.smy.fi  > Barometrit > Metsä ja puu

•  Metsäalan vetovoimaisuustutkimus: sivu 4

http://www.smy.fi/smy/HRdeve.nsf/b7d23f3914e45e5ec22571560042f325/de21d63526b96957c22579dd0036390a?OpenDocument
http://www.forest.fi/
http://www.forest.fi/
http://www.metsapuhuu.fi/
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Metsäakatemia on yksi keino kehittää vihreää taloutta Tansaniassa. Maata uhkaa 
puupula.

Afrikan ensimmäinen 
metsäakatemia onnistui
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Tansanian metsät hupenevat, ja väestö kasvaa. 
Puita pitäisi istuttaa viisinkertainen määrä ny-

kyiseen verrattuna, jotta lisääntyvä puuntarve pys-
tyttäisiin tyydyttämään. Mutta metsätalouteen ei 
panosteta riittävästi. Siksi puuttuu sekä tarvittavaa 
pääomaa että siemeniä, tietotaitoa ja ajanmukaista 
teknologiaa. Tansaniaa uhkaa pula puusta.

Tämä Sokoinen yliopiston professorin Yonika 
Ngagan analyysi oli pohjana, kun Tansanian ja ko-
ko Afrikan ensimmäinen Päättäjien Metsä akatemia 
kokoontui huhtikuussa Iringan ylänköalueella Tan-
sanian eteläosassa. Tapahtuman ohjelma oli laa-
dittu korostamaan niitä taloudellisia hyötyjä, joi-
ta metsien kestävällä käytöllä on.

Tilaisuuden toteutti Institute of African Leader-
ship for Sustainable Development. Dar es Sa-
laamissa toimiva laitos on Suomen ja Tansanian 
yhteis hanke. Instituutti osti viime vuonna Suo-
men Metsä yhdistyksen kehittämän Metsäakate-
mia-konseptin osana Suomen Ulkoministeriön 
rahoittamaa kehitysyhteistyöhanketta.

Monen vuoden tavoite Kauppaan kuului myös 
kolmen tansanialaisen fasilitaattorin kouluttami-

nen Helsingissä. Suomen Dar es Salaamin -suur-
lähetystö on ajanut Metsäakatemian järjestämis-
tä usean vuoden ajan ja Tansanian metsähallin-
to on ollut jo pidempään vakuuttunut asian tär-
keydestä.

Tansaniassa Päättäjien Metsäakatemia on osa 
laajempaa Green Growth Platformia, jonka piiris-
sä voidaan käsitellä metsän lisäksi muitakin vih-
reään talouteen liittyviä kysymyksiä. Ympäristö-
asioista vastaava maan varapresidentti on hank-
keen suojelija.

Ensimmäinen Metsäakatemia vietiin Iringaan, 
koska suuri osa Tansanian metsäteollisuudesta on 
keskittynyt tälle alueelle. Dar es Salaamista tullei-
den osanottajien istumalihakset olivat koetuksel-
la, sillä ajomatka Iringaan kesti yhdeksän tuntia. 
Mutta matkan aikana itse kukin saattoi nähdä yh-
den Tansanian metsien kutistumisen syyn: puu-
hiiltä kaupataan pitkin teiden varsia.

Tukkipuuta päätyy selluksi Metsäakatemian 
konseptin mukaisesti seminaarityöskentelyn lisäksi 
osanottajat tutustuivat kenttäkohteisiin. Kierrok-
sen alkuun oli valittu valtiollinen Sao Hill Forest 

Sao Hill Forest Plantation -alue on Tansanian teollisuudelle tärkeä raaka-aineen tuottaja. Kuvassa paikallista sahausta.

http://www.smy.fi/pma
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Plantation, joka edustaa puolta Tansanian valtion 
istuttamista metsistä ja tuottaa noin 70 prosenttia 
teollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta.

Kävi ilmi, että plantaasilla ei harjoiteta lain-
kaan apteerausta eli jaeta runkoa kuitu- ja tukki-
puuhun. Tukkipuuta myydään paperintekoa var-
ten ja suuri osa puuaineesta jää makaamaan maa-
han käyttämättömänä. Lisäksi pistäydyttiin yksi-
tyisen puunkasvattajan kahdensadan hehtaarin ti-
lalla. Suomi tukee paikallisten puunkasvatta jien 
metsänhoitoyhdistyksiä.

Kolmas kohde oli norjalaisen Green Resources 
-yhtiön omistama saha, joka alun perin rakennet-
tiin 1970-luvulla Norjan kehitysyhteistyön turvin. 
Kun Tansania sittemmin ryhtyi yksityistämään 
valtion omaisuutta, Green Resources osti sahan. 
Metsäakatemian vierailun hetkellä sahalla oltiin 
viimeistelemässä kokonaan uuden tuotanto linjan 
käyttöönottoa.

Neljännellä käyntikohteella, paperitehtaalla, 
on samantapainen historia. Yksityistämispolitiikan 
seurauksena Mufi ndi Paper Mills on nyt kenialais-
omistuksessa. Tehtaaseen ollaan investoimassa li-
sää, jotta tuotantoa pystytään lisäämään.

Verkostoituminen on haaste Mufi ndi Paper 
Mills on myös esimerkki Afrikan kehitystä hidas-

Yksi Metsäakatemian osanottajista, runoilija Mrisho Mpoto, ja puuntaimet.

tavasta infrastruktuurin puutteesta. Tehdas raken-
nettiin aikoinaan Dar es Salaamista Lusakaan vie-
vän Tazara-rautatien varteen, mutta radan kunto 
on päästetty niin huonoksi, että tehdas joutuu 
kuljettamaan tuottamansa paperin soratietä pit-
kin autoilla.

Päättäjien Metsäakatemian yksi tarkoitus on 
tuoda yhteen eri yhteiskuntapiirien edustajia. 
Tällaista verkostoitumista tarvitaan Afrikassa. 
Sen edistäminen ei kuitenkaan ole yhtä helppoa 
kuin Suomessa. Metsäakatemiaan osallistuneet 
kansanedustajat kulkivat kenttämatkan omalla 
maasturillaan muiden osanottajien tullessa pikku-
busseilla perässä.

Oli tärkeää, että Afrikan ensimmäinen Metsä-
akatemia onnistui. Paljon jäi tietysti parannetta-
vaa. Kun kokemukset on analysoitu, Institute of 
African Leadership for Sustainable Development 
on valmis virheistä oppineena järjestämään toi-
sen Metsäakatemian.

TAPANI VAAHTORANTA

ohjelmajohtaja, Institute of African Leadership for 
Sustainable Development (UONGOZI Institute), 
Dar es Salaam, Tansania

Kuvat: Tapani Vaahtoranta

Metsäakatemia tutustui Green Resources -sahan 
uuteen tuotantolinjaan.

Mufi ndi Paper Millsin varatoimitusjohtaja G.F. Chogo 

esittelee sellun raaka-ainetta, haketta. 

Metsäakatemia
Päättäjien

http://www.smy.fi/pma
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Sirpa Kärkkäinen mietti Japanissa, vastaavatko mielikuvat todellisuutta.

Kirsikkapuiden maassa
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Käsitykseni japanilaisista ja heidän suhteestaan 
luontoon on kirjaimellisesti ollut mielikuva, 

jonka olen varmaan muodostanut satunnaisista 
lehtijutuista, elokuvista ja ties mistä tarinoista.

Viimeksi lukemani artikkeli Japanista oli tätä 
stereotypiaa vahvistava juttu Suomen luonnossa 
(3/12). Artikkelissa kerrottiin japanilaisten elä-
mästä, joka noudattelee vuodenaikojen vaihtu-
mista. Luonto nähdään erottamattomana osana 
arki elämää. Asenne pohjautuu paikalliseen shinto-
kulttiin, jossa kaikkialla nähdään henkiä ja juma-
luuksia. Puilla, kivillä, tuulella, vuorilla ja merellä 
on omat henkensä. Ihmiset elävät niiden kanssa 
sulassa sovussa.

Learning about Forests eli LEAF-ohjelman 
koordinaattoreiden kokous järjestettiin maalis-
kuussa Japanissa. Lähdin matkalle kiinnostunee-
na näkemään ja kuulemaan, miten japanilaiset 
ihmiset ja metsä kohtaavat toisensa. Miten ihmi-
set maassa, joka on yksi maailman teollistuneim-
mista ja tiheimmin asutuista, ovat noin yhtä luon-
non kanssa? 

Puistoilla on aukioloajat Hiukan Suomea suu-
remmassa Japanissa asuu 127 miljoonaa ihmistä. 
Pinta-alasta noin 70 prosenttia on metsien peitos-
sa. Suurin osa metsistä on vuoristossa, loppuosa 
maata on erittäin tiheästi asuttua.

Tokio on silmän kantamattomiin rakennettua 
betonierämaata. Välissä on pieniä puistoja, joilla 
on aukioloajat. Lähipuistomme meni kiinni kello 
neljä iltapäivällä. Milloin työssäkäyvä tai opiskele-
va tokiolainen ennättää lähiluontoon?

Odotan mielenkiinnolla japanilais-suomalaista, 
metsien terveysvaikutuksia mittaavan tutkimuk-
sen tuloksia. Poikkeavatko suomalaisista tehdyt 
mittaustulokset japanilaisista? Elämmehän maas-
sa, jossa metsät ympäröivät kaupungit eikä päin-
vastoin. Metsät ja puistot ovat avoinna vuorokau-
den ympäri ja niihin on lyhyt matka piipahtaa, 
vaikka eläisi Helsingin ydinkeskustassa.

Puunkäyttö nojaa tuontiin Japanilaiset käyt-
tävät pääasiassa muiden maiden kasvattamaa ja 
kaatamaa puuta. 70 prosenttia vuosittaisesta noin 
65 miljoonan kuution puun tarpeesta tyydyte-
tään tuontipuulla.

Nyt tehdään voimakkaasti töitä uuden metsä-
kulttuurin syntymisen puolesta. Kotimainen puu 
halutaan liikkeelle ja sille kaivataan kysyntää. 
Melkein puolet Japanin metsien puista on istu-
tettuja.

Valtio tukee yrityksiä, jotka hoitavat ja hakkaa-
vat useamman pientilan muodostamia yhtenäisiä 
metsäalueita. Tukea saavat myös ne metsänomista-
jat, jotka lähtevät mukaan tähän yhteistyöhön.

Suur-Tokio on maailman suurin metropoli, jonka asukasluku on yli 30 miljoonaa. Puistoilla on aukioloajat.
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Fukushiman säteily rajoittaa lasten ulkoilua ja luonto-
kokemuksia.
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Metsien hoidon tärkeyteen ovat heränneet 
myös tavalliset ihmiset. Kolme miljoonaa ihmis-
tä tekee vapaaehtoistyönä metsien hoitotöitä. Yri-
tykset hoitavat ja suojelevat metsiä osana yhteis-
kuntavastuuta.

Valtio kannustaa koulujen metsäopetusta. Kou-
lulaiset pääsevät istuttamaan ja harventamaan 
metsiä luonnontarkkailun ohessa. Ennen oli kou-
lulaisten käyttöön tarkoitettuja metsiä. Nyt niitä 
herätellään uudelleen henkiin.

Metsien tuotto tulee sienistä 60 prosenttia 
metsistä on yksityisten omistuksessa. Tyypillinen 
tila on noin 50 hehtaaria. Metsää omistavat van-
hemmat antavat lapsilleen metsään liittyviä nimiä. 
Isäntämme etunimi suomeksi käännettynä on Pa-
ras Puu. Hän omistaa metsää 1500 hehtaaria.

Paljon metsää omistavat pyörittävät usein yri-
tyksiä, jotka myös hoitavat muiden metsiä ja ovat 
mukana puun jatkojalostuksessa. Metsien tuotos-
ta peräti 53 prosenttia tulee sienistä.

Historiasta löytyy mielenkiintoinen maitam-
me yhdistävä asia. 1800-luvun puolivälissä sak-
salaiset metsäammattilaiset tulivat Japaniin tut-

Toisen maailmansodan jälkeen Japaniin istutettiin seetri-
puita ja sypressejä, joita voidaan nyt korjata.

kimaan metsien tilaa. He kauhistuivat rappiota 
ja johdattivat japanilaiset metsien kestävän käy-
tön suunnittelun ja hoidon saloihin. Aivan ku-
ten Suomessa.

Oliko saksalaisilla tuohon aikaan jokin metsän-
hoidollinen lähetysliike käynnissä?

Säteily rajoittaa luontokokemuksia Tokio pa-
loi toisessa maailmansodassa. Silloin päätettiin, et-
tä kaupunki rakennetaan uudelleen betonista. Vii-
me vuoden maaliskuun tsunamin jälkeen on tu-
houtuneiden alueiden jälleenrakentamisessa pää-
tetty käyttää puuta.

Valtio edistää ylipäätänsä puun käyttöä julki-
sessa rakentamisessa, kuten kouluissa. Tällä het-
kellä ongelmana on keski- ja paikallishallinnon 
haluttomuus edistää puurakentamista.

Fukushimassa ihmiset evakuoitiin 20 kilomet-
rin säteeltä tsunamin vuoksi vaurioituneesta ydin-
voimalasta. Japanin LEAF -koordinaattori Shoko 
kertoi, että evakuoidulla alueella ja sen ulkopuo-
lella on paljon päiväkoteja. Säteilyn vuoksi lapset 
saavat näillä alueilla olla ulkona vain puoli tun-
tia vuorokaudessa.

Metsien tuotosta peräti 53 prosenttia tulee sienistä.

Shoko kaipaa ideoita siihen, miten lapsille 
voitaisiin tällaisissa poikkeusoloissa tarjota kos-
ketusta luontoon. Panasonic Japanin avustuksel-
la päiväkotien ympäristöön istutetaan kirsikka-
puita tuomaan iloa.

Palasin matkalta. Mietin, mitä meistä voisi 
kertoa.

”Suomalaisten elämä noudattelee vuoden-
aikojen vaihtumista. Vappuna Ullanlinnanmäellä 
on viltit levitetty kevään kunniaksi nurmikolle ja 
siellä nautitaan lounasta vaikka räntää vihmoisi. 
Juhannuksesta lähtien kaupungit tyhjenevät, kun 
suomalaiset lähtevät mökeille metsiin. Luonto on 
suomalaisille erottumaton osa arkea. Se ympäröi 
heidät ja sen tuotteita he käyttävät päivittäin.”

Ihan hyvin voisi näin kertoa. Onhan tuo tieten-
kin kovin konkreettista. Henget puuttuvat.

SIRPA KÄRKKÄINEN

Kuvat: Sirpa Kärkkäinen ja Bert De Somviele
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Kisan jälkeen vierailtiin Metsäteollisuus ry:ssä jossa tutki-
mus- ja koulutusasiantuntija Anne Kettunen kollegoineen 
esitteli metsäalan uusia tuulia, kuten pakkaus- ja materiaali-
innovaatioita.

Metsävisan fi naali käytiin Luukissa Espoossa. Visassa poh-
dittiin muun muassa kasvi- ja eläinlajeja, monimuotoisuuden 
merkkejä, talousmetsän hoitotoimenpiteitä ja eri puulajien 
käyttöä. Vaikeaksi tehtäväksi osoittautui kuusen hede- ja emi-
kukintojen tunnistaminen. Biologian ja maantieteen opetta-
jien yhdistyksen hallituksen jäsen Jukka Talvitie innostui-
kin myöhemmin pitämään pienimuotoisen luen non kukista 
ja mehiläisistä palkintojenjaon yhteydessä.
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Loppukilpailu on itse kisan lisäksi palkintomatka hyvästä suorituksesta.
TEKSTI JA KUVAT: VILMA ISSAKAINEN

1 •  2012

METSÄVISA KÄYTIIN 
MUKAVASSA HENGESSÄ

Ennen aamukymmentä 
tiistaina 29. toukokuuta 
alkoi Metsävisan fi na-
listeja tipahdella Kias-
man eteen Manner-
heimin patsaan juurel-
le. Maakuntiensa par-
haat metsävisailijat kan-
nustusjoukkoineen saa-
tiin kasaan aikataulus-
sa ja joukko suunnattiin 
aloitus tilaisuuden ja lou-
naan kautta metsään.

Iltapäivän päätteeksi pakkauduttiin Suomenlinnan 
lauttaan. Suomen Nuorisokeskukset ry:n kehittämis-
päällikkö Mikko Niipala lähti majoittumisen jälkeen 
valloittamaan Suomenlinnaa visailijoiden kanssa 
kartan ja tehtävien avulla.

Porukan piti muun muassa täyttää vuotavaa kanisteria meri-
vedellä, lennättää nallea tykinkuulana Angry Birds -henges-
sä, etsiä pommia silmät sidottuina ja seikkailla linnoituksen 
pimeissä luolissa ilman taskulamppua.

Metsävisa

http://www.metsavisa.fi/
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Gardenia-Helsingissä yritettiin syöttää sormet karpeille, kuultiin 
maailman bambujen kasvavan keskimäärin 30 senttiä vuoro-
kaudessa ja opittiin, että maailman kolmanneksi kallein maus-
te on kaneli, toiseksi kallein vanilja ja kallein tietysti sahrami. 
Kuvassa Mikaela Honkala ja Eetu Lehtinen.

Toisen päivän aamu aloitettiin Viikissä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa metsä-
tieteiden laitoksen vieraana. Tohtorikoulutettavat ja yliopistolehtorit kertoivat tiedekunnassa tehtävästä tutki-
muksesta ja opetuksesta laidasta laitaan, kaupunkipuiden hoidosta ja fotosynteesimittauksista kaarnakuoriai-
siin ja riistaeläimiin. Kuvassa Lauri Lindfors esittelee kyvettiä visailijoille.

”Tämähän on joka pojan unelma”, hihkaisi Iiro Leiviskä Mikko Vastarannan kertoessa laserkeilauksen 
tutkimusmenetelmistä kauko-ohjattavine helikoptereineen. Tyttöihin suurimman vaikutuksen teki trooppinen 
metsän hoito.

Niin kilpailijat kuin mukana olleet tukijoukot yllättyivät laitoksen opetustarjonnan laaja-alaisuudesta. Ehkäpä 
joku visafi nalisteista aloittaa muutaman vuoden päästä opinnot metsätieteellisessä tiedekunnassa.
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1 •  2012Palkintojen jaon lähestyessä ja jännityksen tiivistyes-
sä koukattiin vielä Viikin moderniin, mutta vanhoja 
menetelmiä hyödyntävään Metsäkirkkoon. Kanttori 
Marja sisko Varha kertoi, että rakenteissa, kalusteis-
sa ja alttari taulussa on käytetty muun muassa haapaa, 
kuusta ja mahonkia.

Palkinnot jaettiin OP-Pohjolan pääkonttorissa. Kilpai-
lijoiden kisasuorituksia ylistäneiden sekä ystävien ja 
verkostojen tärkeyttä korostaneiden juhlapuheiden jäl-
keen voittajaksi julistettiin Venla Lindströn Hyrylän 
yläasteelta.

Toisen palkinnon sai Ilmari Vauhkonen Helsingin 
Suomalaisesta Yhteiskoulusta ja kolmannella sijalla pal-
kittiin Mikaela Honkala Haapajärven yläasteelta. Loput 
kaksitoista ylsivät jaetulle neljännelle sijalle.

Kakkukahvien jälkeen väsyneet, mutta tyytyväisen 
oloiset kilpailijat kuljetettiin takaisin monta kokemusta 
ja uutta kaveria rikkaampina. 

Metsävisa

http://www.metsavisa.fi/
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Hallitus kaatoi edellisen ehdotuksen, 
uudesta päätetään viimeistään syksyllä.

Tuntijakoa 
pohditaan taas

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on 
antanut esityksensä valtakunnallisista ope-

tuksen tavoitteista ja tuntijaosta valtioneuvostol-
le. Hallituksen odotetaan tekevän päätöksensä esi-
tyksen pohjalta syksyyn mennessä.

Uudistusprosessissa on jo kerran oltu tässä 
vaiheessa, mutta hallitus ei silloin hyväksynyt 
esitystä. Kesälomille lähtiessä tiedämme, paljon-
ko eri oppiaineille on annettu tunteja. Mielen-
kiinnolla odotan myös, millaisia tietoja ja taito-
ja hallitus ajattelee kansalaistensa tarvitsevan tu-
levaisuudessa.

Suomen Metsäyhdistys lausui toistamiseen 
näkö kulmansa siitä, mikä on kriittistä osaamis-
ta.

Työryhmän esityksessä nostettiin esille kou-
lun kasvatustehtävänä muun muassa luonnon kun-
nioittaminen ja oppilaan tukeminen kasvamaan 
aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi, joka kykenee 
toimimaan demokraattisessa yhteiskunnassa.

Metsäyhdistyksen mielestä opetuksessa on 
erityisen tärkeää antaa valmiuksia ymmärtää kes-
tävä luonnonvarojen käyttö. 

Kun ne nuoret, jotka ovat kasvaneet näiden 
opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti, tu-
levat ratkaisemaan maailman ongelmia työelämäs-
sä ja päättäjinä, on meitä ihmisiä ennusteiden mu-
kaan jo kahdeksan miljardia.

Demokratisoituneessa maailmassa he kaikki ha-
luavat osansa hyvinvoinnista. Tämä lisää väistämät-
tä kasvavaa painetta luonnonvarojen käytölle.

Ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
pohditaan usein uhkien, menetysten ja katastro-
fi en näkökulmasta. Pahimmillaan ongelmien ai-
noana ratkaisuna nähdään luonnonvarojen käy-
tön lopettaminen.

Kestävän kehityksen haasteita ei kuitenkaan 
ratkaista luonnonvarojen käytöstä luopumalla vaan 
lisäämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja 
käyttämällä niitä vastuullisesti ja kestävästi.

Mielestämme opetuksen tulee vahvistaa nuor-
ten luottamusta tulevaisuuteen ja heidän elämän-
uskoaan. Siksi on tärkeää ymmärtää uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävän käytön tarjoamat suu-
ret mahdollisuudet.

Kun valtioneuvosto on päättänyt yleistavoit-
teista, alkaa oppiainekohtaisten tavoitteiden laa-
dinta Opetushallituksessa. Ne ovat valmiita ensi 
vuonna.

SIRPA KÄRKKÄINEN

Oikea rivi: d b c a d

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

-taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1)  Suomen kansallispuistojen 
 hoidosta vastaa
 a) Suomen Metsäyhdistys
 b) Suomen ympäristökeskus
 c) Metsäntutkimuslaitos
 d) Metsähallitus

2)  Suomen kansalliseläin on
 a) susi
 b) karhu
 c) ilves
 d) kettu

3)  Suomen kansallispuu on
 a) mänty
 b) kuusi
 c) rauduskoivu
 d) hieskoivu

4)  Suomen kansalliskukka on
 a) kielo
 b) valkovuokko
 c) juhannusruusu
 d) maitohorsma

5)  Suomen kansallislintu on
 a) metsähanhi 
 b) metsäkirvinen
 c) laulurastas
 d) laulujoutsen
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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
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Olen uusin tulokas Suomen Metsäyhdistyksessä 
– aloitin työt Suvi Pessalan äitiyslomansijai-
sena Nuorisoviestintä-tiimissä huhtikuun alus-
sa. Olen hyvin innoissani uusista tuulista ja työ-
tehtävistä! Mielestäni Metsäyhdistyksen tekemä 
metsäkasvatus työ on tärkeä asia, ja koen, että saan 
tehdä työtä, jolla on merkitystä. Olen koulutuksel-
tani metsänhoitaja ja pidän siitä, että saan työssä-
ni mennä joskus myös metsään.

Työpäivät sujuvat siis monipuolisten tehtä vien 
parissa ja työpäivän jälkeenkin jatkan puuhaste-
lua siellä sun täällä. Liikunta on ehdoton henki-
reikä ja näin kesällä heilun kuokanvarressa puu-
tarhapalstallani. Pidän kuitenkin arvossa myös 
joutenoloa, hyvässä asennossa taivaalle tuijotte-
lemista. Maija Kovanen

MAIJA KOVANEN ON ALOITTANUT SUUNNITTELIJANA NUORISOTIIMISSÄ
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Lämpimät kiitokset teille Mikko Vasta-

ranta, Anu Riikonen, Lauri Lindfors, 
Liisa Vihervuori, Veli-Matti Väänä-

nen ja Maarit Kallio Helsingin yliopis-
ton metsä tieteiden laitoksella! Osasit-
te kertoa alastanne juuri oikealla taval-
la eli käytännönläheisesti ja innostavasti. 
Tässä tulevat parhaat kiitokset: vierailun 
jälkeen opettajat puhuivat jatko-opin-
noista ja eräskin keittiöpuolta harkinnut 
tyttö heräsi huomaamaan trooppisten met-
sien tarjoamat mahdollisuudet tulevaisuu-
den ammatinvalinnassa. 
Metsävisan järjestäjät

Metsävisan järjestäjät kiittävät kant-
tori Marjasisko Varhaa Viikin Metsä-
kirkon esittelystä. Kirkko oli sykähdyt-
tävän vaikuttava ja upea päätösetap-
pi Metsävisan loppukilpailumatkalla. Rei-
pas ja iloinen otteesi oppilasryhmän edes-
sä oli opettajienkin mieleen. Suosittelemme 
esitystäsi ja Viikin kirkkoa kaikille, jot-
ka ovat kiinnostuneita modernista puu-
rakentamisesta.

Mikko Niipala, Suomen Nuorisokes-
kukset ry: kiitos, että Metsävisan loppu-
kilpailijat pääsivät testaamaan seikkailu-
ohjelmaanne Suomenlinnassa! Hauskaa oli 
ja upeita muistoja kertyi kotiin vietäväksi. 
Tätä haluamme lisää Metsävisassa 2013! 
Terveisin Sirpa, Maija ja Anne

Kiitokset Kristiina Vuopalalle ja koko 
Metsähallituksen tiimille hienoista
hakkuukohteen järjestelyistä Päättäjien 32. Metsäakatemian maastojaksolla Rovaniemellä! Annamari, Harri ja Tarja

Kiitos Juha Laiho, Metsähallitus, 

loistavasta avustasi taustamateriaalin 

hankinnassa juttuun. Krista

Kiitokset Lappset Group Oy:lle mieleen-
painuvasta yritysvierailusta Päättäjien 32. 
Metsäakatemian maastojaksolla Rovaniemellä! 
Annamari, Harri ja Tarja
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Mukavaa kesää kaikille!

Metsäyhdistyksen toimisto lomailee 9.-27.7.
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LEHT I KUUSI

Lehtikuusi on Suomen Metsäyhdistyksen lehti. Sen tarkoitus on vastata ennen muuta kysymykseen, mikä yhdistykselle esite-
tään 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 kumppaneil-
lemmekin.

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: Krista Kimmo
Taitto ja ulkoasu: gravision   •   Kannen kuvat: Krista Kimmo  •   Palkkien kuvat: Krista Kimmo ja gravision
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