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Uutiset metsäalalta ovat viime vuoden ajan 
olleet kovin mollivoittoisia ja epäilemättä 

sävellaji säilyy samanlaisena vielä jonkin aikaa. 
Ennustihan Metsäntutkimuslaitos hiljakkoin Suo-
messa sijaitsevalle puunjalostukselle ja sitä kaut-
ta koko arvoketjulle edelleen heikkeneviä tule-
vaisuudennäkymiä.

Kansallinen metsäohjelma 2015:n tavoitte-
lema 10–15 miljoonan kuutiometrin lisäys ko-
timaisessa puun käytössä uhkaa realisoitua – ei 
suinkaan nousuna, vaan jopa pudotuksena. Näin 
ainakin metsäteollisuuden perinteisen puun käy-
tön osalta.

Samaan aikaan ilmastonmuutoksen torjun-
nasta käytävä keskustelu ennustaa ennennäke-
mätöntä lisäystä puun käytössä. Yksi syy on puun 
energiakäytön kasvu. Toinen osa tavoittelee puun 
käyttöä kohteissa, joissa nyt käytetään sellaisia 
raaka-aineita, joiden hiilijalanjälki on suuri.

Ei ole yllätys, jos tavallinen kansalainen ja 
puuntuottaja ovat ihmeissään.

Suomalaisten luottamus metsäalaan ja sen 
kykyyn selviytyä tulevaisuuden haasteista on säi-
lynyt vahvana ja vakaana. Sen osoittavat Metsä-
yhdistyksen teettämien Metsä ja puu -mielipide-
tiedustelujen aikasarjat, jotka alkavat jo 1990-lu-
vun alkupuolelta.

Tänä päivänä lienee kuitenkin viisasta varoa. 
On mahdollista, että kesälomien jälkeen julkistet-
tavan uusimman metsä ja puu -kyselyn tulokset 
kertovat jonkinasteisesta muutoksesta.

Olisin kovasti yllättynyt, jos niin ei kävisi. 
Tämän kevään hakijamäärät alan oppilaitoksiin 
kertovat, että ainakin nuorten usko metsäalaan 
tulevaisuuden työpaikkana on kokenut melkoi-
sen kolauksen.

Mutta vaikka suomalaisten usko metsäperus-
teiseen hyvinvointiin säilyisikin, kansainvälisessä 
keskustelussa metsien käyttö nähdään edelleen 
enemmän uhkana kuin ratkaisuna. Valitettavan 
moni ajattelee, että hakkuut tuhoavat maa-
pallon.

Suurin osa ihmisistä ei juuri tiedä, millaisia 
mahdollisuuksia metsäala pystyy tarjoamaan maa-

ilmanlaajuisten ongelmien kestävässä ratkaisemi-
sessa. Tarvittaisiin paljon ja hyvää viestintää, et-
tä sanoma vaikkapa metsäsektorin merkittäväs-
tä roolista ilmastopolitiikassa saataisiin läpi. Vies-
tintä on kuitenkin ainoa keino antaa kasvot met-
sien kestävälle käytölle ja puuta jalostavalle teol-
lisuudelle.

Muutama viikko sitten ajatushautomo Demos 
Oy:n kehitysjohtaja Roope Mokka kiteytti metsä-
alan viestinnällisen mission mielestäni erinomai-
sesti: ”Metsäalan pitää osoittaa, kuinka se auttaa 
tekemään hyvää hyvin. Tämä sopii erinomaisesti 
esimerkiksi ilmastopolitiikan haasteisiin.”

Mokan mukaan olemme hyvinvointi-, kulu-
tus- ja osaamisyhteiskuntien jälkeen siirtymässä 
2010-luvulla vertaisyhteiskuntaan, jossa työ ei ole 
työntekijöille pelkästään työtä, vaan he odottavat 
sen myös vastaavan yhteiskunnallisiin ja globaalei-
hin haasteisiin. Samansuuntainen tulos tuli myös 
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen maalis-
kuussa julkistetusta Tulevaisuuden metsänomis-
taja 2030 –tutkimuksesta. Sen mukaan tuleviin 
metsänomistajiin ei kannata vedota työllisyydel-
lä tai kansantalouden menestyksellä. Sen sijaan 
nuoret pohtivat sitä, mikä on hyväksi minulle ja 
mikä maailmalle.

Suomalaisella metsäalalla on jo nyt ja eten-
kin tulevaisuudessa hyvä tarina kerrottavana niin 
kansainvälisesti kuin vaikkapa nuorison suun-
taan. Se pitäisi vain muo-
toilla hyvää hyvin -ajatus-
mallin mukaiseksi.

Toivotan virkistävää 

kesää kaikille metsän 
ystäville. Lomilta palat-
tuamme metsissämme on 
taas kymmeniä miljoonia 
motteja enemmän puuta. 
Sillä määrällä voimme 
tehdä paljon hyvää.

JUHANI KARVONEN K
U

V
A

: 
E

R
K

K
I 

O
K

S
A

N
E

N

Hyvää hyvin
Metsien käyttöä ei kannata perustella työllisyydellä tai kansantalouden menestyksellä sen kummemmin 
kansalaisille kuin esimerkiksi tuleville metsänomistajillekaan – siis nuorille. Sen sijaan kannattaa puhua 
siitä, miten teemme hyvää, ja miten teemme sen hyvin.
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Metsän oppimispolun aiheeksi vuoteen 
2011 asti on valittu Metsät ja ilmaston-

muutos. Valinnan tehneen oppimispolun valta-
kunnallisen ohjausryhmän mukaan teema on 
ajankohtainen ja antaa uuden, mielenkiintoisen 
näkökulman sekä metsien hoidon ja käytön että 
ilmastonmuutoksen käsittelyyn.

Teema käynnistyi tämän vuoden keväällä 
puiden istutuksella. 4H-liitto ja metsänhoito-
yhdistykset ovat olleet keväällä toiminnassa ak-
tiivisia. Ilmastonmuutosteeman voi hyvin liittää 
myös perinteisiin koululaisten ja päiväkotilasten 
metsäpäiviin.

Lasten ja nuorten metsänistutusta tukee yl-
lättävä taho: Panasonic Japani. Sen antama tuki 
on 40 senttiä istutettua tainta kohti. Tukea voi 
hakea vielä syksynkin tapahtumiin ottamalla yh-
teyttä Metsäyhdistykseen.

Metsämessutkin valmistavat teemapäivään 
Istutustyö nivotaan suurempaan kokonaisuuteen 
pohtimalla, mikä metsien rooli on hiilenkierros-
sa ja millainen merkitys niillä on ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Tätä varten on tehty valmis 
materiaalipaketti.

Käytettävissä on tarina, joka on tarkoitettu tu-
kemaan koulussa tai päiväkodissa metsäasiantun-

tijavoimin pidettyä esitystä. Siihen liittyvät Power-
Point-esitykset voi imuroida myös verkosta.

Esityksiä on kolme erilaista, jotka soveltuvat 
esitettäväksi alakoulun viidesluokkalaisille ja si-
tä vanhemmille lapsille aina lukioon asti. Pienim-
pien kanssa esityksen voi käydä läpi myös leikki-
mällä puun kasvusta kertovan leikin.

Alun perin brittiläisessä Forestry Commis-
sionissa ja YK:n maatalous ja elintarvikejärjestö 
FAOssa tehdystä ilmastonmuutosaiheisesta 
DVD-esityksestä on tehty myös suomeksi teks-
titetty, verkosta ladattava versio. Kaikki nämä 
materiaalit löytyvät oppimispolun sivulta 
www.oppimispolku.fi  esimerkiksi hakemalla haku-
sanalla ”Ilmastonmuutos”.

Syyslukukauden alkuun mennessä materiaa-
lit on saatavissa myös ruotsiksi.  

Marraskuun 11. päivä kaikissa Pohjoismaiden 
kouluissa on ilmastopäivä. Syksyn aikana kouluil-
le tarjotaan ilmaston käsittelyn yhteyteen liitettä-
väksi metsäteemaa.

Materiaalin lisäksi oppilailla on käytössä Met-
säntutkimuslaitoksen ilmastotutkijoiden asian-
tuntemusta verkossa, ja myös marraskuun alus-
sa Messukeskuksessa pidettävien Metsämessu-
jen Metsäklinikalla.

SIRPA KÄRKKÄINEN 

Kouluyhteistyö

Marraskuun alussa kaikissa pohjoismaisissa kouluissa vietetään ilmastopäivää. Päivän 
yhteyteen tarjotaan käsiteltäväksi myös metsäteemaa, mitä on jo valmisteltu Metsä-
yhdistyksessä.

Oppimispolun uudeksi aiheeksi 
Metsät ja ilmastonmuutos

http://www.oppimispolku.fi
http://www.smy.fi/koulut
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”Metsätoimintaohjelman arviointi, syksyllä 
valittavan uuden komission työohjelma, 

julkiset hankinnat, bioenergian ja biopolttoainei-
den kestävyyskriteerit, laitonta puuntuontia vas-
taan kamppaileva FLEGT-hanke,” luettelee metsä-
asiantuntija Lea Jylhä MTK:sta unionissa työn 
alla tai keskusteluissa olevia prosesseja.

Päälle tulevat vielä pohdinnassa oleva Euroo-
pan metsäsopimus ja kansainväliset metsiä kosket-
tavat ohjelmat, kuten YK:n ilmastosopimus. 

Unionin metsäohjelma ja Euroopan met-

säsopimus Unionin metsäsektoriin vaikutta-
van päätöksenteon hajanaisuutta on yritetty kor-
jata vuosiksi 2007–11 hyväksytyn metsäohjel-
man avulla. Ensi syksyyn mennessä arvioidaan, 
kuinka hyvin metsäohjelman neljässä päätavoit-
teessa ja 18 avaintoimenpiteessä on tähän men-
nessä onnistuttu. Arvioinnin tuloksia käsitellään 
Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa en-
si heinäkuun alussa. 

Jylhän mukaan metsätoimintasuunnitelman 
toteuttaminen on jäänyt lähinnä erilaisten tutki-
musten ja selvitysten teettämiseksi. Metsäohjel-
man tärkeimmässä tavoitteessa, eli metsiä koske-
van päätöksenteon paremmassa valmistelussa ja 
koordinoinnissa on edistytty vain vähän.

Metsäohjelmalla on tavallaan myös ”kilpaili-
ja”. Unionin päätöksenteon hajanaisuus sai Eu-
roopan metsäministerit perustamaan toukokuus-
sa 2008 asiantuntijaryhmän, jonka pitäisi pohtia, 
olisiko Eurooppaan mahdollista luoda laillisesti 
sitovaa metsäsopimusta. 

Tällä hetkellä tarkastellaan kahta erilaista mal-
lia, puitesopimusta ja yksityiskohtaisempaa sopi-
musta. Itävallan vetämä pienryhmä on laatinut niil-
le sisältöehdotukset sekä ehdotuksen siitä, miten 
sopimusmalleja tulisi vertailla ja arvioida.

Tämä metsäohjelman kanssa kilpaileva han-
ke on täysin irrallaan unionista. Jos se toteutuu, 
sillä ei välttämättä olisi minkäänlaista vaikusta 
unionin päätöksentekoon. Mutta sopimuksen 
synty loisi kyllä unionille painetta luoda oma 
metsäpolitiikka.

Uuden komission työohjelma Paraikaa Brysse-
lissä tehdään myös syksyllä aloittavan uuden ko-

mission työohjelmaa.  Suomessa on maa- ja metsä-
talousministeriön johdolla valmisteltu metsäisiä 
teemoja, joita Suomi voisi esittää ohjelmaan. 

”Yleisenä tavoitteena on, että komission työ-
ohjelmassa otettaisiin esille unionin metsästra-
tegia ja metsätyöohjelman jatko”, kertoo metsä-
neuvos Heikki Granholm maa- ja metsätalous-
ministeriöstä. Hän sanoo, että keskeistä on met-
siin ja metsäsektoriin vaikuttavien asioiden pa-
rempi koordinointi.

Suomen metsäsektorilla ollaan avoimia kes-
kustelulle siitä, onko unionin yhteiselle metsä-
politiikalle tarvetta. Tämä johtuu siitä, että nyky-
tilannetta ei pidetä hyvänä – käytännössä unionil-
la on jo yksittäisistä metsiin vaikuttavista päätök-
sistä muodostuva ”metsäpolitiikka”, joka ei kui-
tenkaan ota huomioon metsätalouden ja -sekto-
rin näkökulmia.

Konkreettisia metsäisiä asioita, joita mielellään 
nähtäisiin komission työohjelmassa, ovat Gran-
holmin mukaan puun käytön edistäminen, metsä-
informaatio- ja seurantajärjestelmien kehittämi-
nen sekä sen kehittäminen, miten EU:n ulkopuo-
liseen metsäpolitiikkaan suhtaudutaan.

Vihreämmät julkiset hankinnat Unionissa on 
voitu ottaa ympäristönäkökulmat huomioon jul-
kisissa hankinnoissa vuodesta 2004 alkaen ilman 
että sen katsotaan vääristävän markkinoita. Komis-
sio on määrittänyt kymmenen alaa, joilla on kat-
sottu olevan suurimmat ympäristövaikutukset jul-
kisissa hankinnoissa. Näistä neljä koskettaa puun 
käyttöä: rakentaminen, energia, paperi ja paino-
tuotteet sekä huonekalut.

Julkisissa hankinnoissa käytetyn puun on tul-
tava kestävästi ja laillisesti hoidetuista ja käyte-
tyistä metsistä. Viime vuoden lopulla komissio 
perusti jäsenmaiden ja sidosryhmien edustajista 
koostuvan asiantuntijaryhmän, joka pohtii muun 
muassa sitä, miten näiden kriteerien täyttyminen 
osoitetaan.

Jylhä kertoo, että tällä hetkellä työryhmä poh-
tii lähinnä metsänhoidon laillisuutta. Puutuottei-
den kierrätettävyyden, puun uusiutuvuuden ja 
hiilensidontakyvyn ottaminen huomioon tuntuu 
vaikealta, Jylhä sanoo.

Metsäasioita myllerretään 
paitsi Suomessa, myös 
Euroopan unionissa

Euroopan unionilta on lähiaikoina tulossa monia metsiä koskevia päätöksiä. Ne vaikuttavat 
suoraan kotimaan metsäpolitiikkaan.
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Jylhän mukaan metsänomistajat ovat korosta-
neet, että metsänhoidolle tulevia laillisuutta ja kes-
tävyyttä mittaavia kriteerejä pitää verrata muiden 
tuotteiden ja raaka-aineiden vastaaviin kriteerei-
hin. Tavoitteena on, että puun kilpailukyky suh-
teessa muihin materiaaleihin säilyy.

Biomassaa on tuotettava kestävästi Euroo-
pan unioni on asettanut jäsenmailleen kovat ta-
voitteet bioenergian käytön lisäämiseksi. Valtion-
johtajista koostuva ministerineuvosto, Eurooppa-
neuvosto, hyväksyi viime joulukuussa kriteerit, jot-
ka määrittävät, miten biopolttonesteiden valmis-
tukseen käytettävä biomassa, kuten puu, on tuo-
tettava, jotta se täyttää kestävyyden kriteerit.

Komission pitää esittää tämän vuoden lop-
puun mennessä, millaisilla kriteereillä arvioitai-
siin lämpö- ja sähköenergian tuotantoon käyte-
tyn biomassan tuotannon kestävyyttä. Jylhän mu-
kaan olisi outoa, jos vaatimukset olisivat erilaiset 
kuin biopolttonesteille asetetut.

Myös keskustelut puun alkuperän laillisuu-
den varmistavasta FLEGT-järjestelmästä jatkuvat. 
Työn alla on komission lokakuussa 2008 ehdot-
tama lisäasetus. Siinä esitetään, että se, joka tuo 
puuta tai puutuotteita ensimmäistä kertaa unio-
nin markkinoille, joutuisi todistamaan puun ole-
van peräisin laillisista lähteistä. Sitä, miten tämä 
tehtäisiin, ei ole vielä ratkaistu.

Aiemmista esityksistä poiketen järjestelmä 
koskisi myös unionissa itsessään tuotettua puuta. 
Näin myös suomalainen metsänomistaja joutuisi 
todistamaan, että hänen metsäyhtiölle myymän-
sä puu on peräisin laillisista lähteistä.

Jylhä kertoo, että Suomen kantoja valmistel-
laan hyvässä yhteistyössä maa- ja metsätalous-
ministeriön, Metsäteollisuus ry:n ja MTK:n kes-
ken. Suomesta on toimitettu komissioon esi-
merkkejä siitä, miten puukauppa toimii ja kuinka 
puun laillisuus todennetaan kotimaisen ja tuonti-
puun kanssa.

Suomen esitys on, että todentamiseen käyte-
täisiin jo olemassa olevia mekanismeja. Tämä tar-
koittaa, että esimerkiksi Suomessa metsänkäyttö-
ilmoitus todistaisi hakatun puun lailliseksi.

FLEGTiä käsitellään niin sanotulla yhteis-
päätösmenettelyllä Euroopan parlamentissa ja mi-
nisterineuvostossa. Parlamentti sai omat linjauk-
sensa valmiiksi keväällä. Ministerineuvostossa ei 
ole saatu aikaan päätöksiä tämän vuoden alku-
puolen Tšekin puheenjohtajuuskaudella, joten 
asian eteneminen jää Ruotsin kaudelle. 

”20 % lisää metsähyvää” Ruotsin metsäteolli-
suus on julkaissut manifestin Ruotsin EU-puheen-
johtajuuskautta varten. Manifestilla teollisuus ha-
luaa painottaa, miten olennainen ja positiivinen 
vaikutus metsillä ja metsän tuotteilla on ilmaston-
muutoksen torjunnassa.

Manifestissa Ruotsin metsäteollisuus linjaa 
muun muassa, että Euroopan metsätalouden pi-
täisi tavoitella 20 prosentin kasvua vuoteen 2020 
mennessä – mutta onko kyse alan vai esimerkiksi 

puuston kasvusta, ei ole tiedossa. Metsätalous on 
kuitenkin ilmiselvä osa kestävää yhteiskunnallis-
ta kehitystä, manifestissa todetaan.

YK:n ilmastosopimuksen jatkosta päätetään 
Kööpenhaminassa joulukuussa. Metsät ovat nous-
seet esille uuden sopimuksen valmisteluissa. Se, 
miten metsien rooli ilmastonmuutoksen torjun-
nassa määritetään, on tärkeää niin Suomelle kuin 
Ruotsille. 

Haaste on, nähdäänkö metsät uudessa sopimuk-
sessa vain hiilinieluina ja -varastoina, vai onko esi-
merkiksi kestävällä metsätaloudella ja hiilivaras-
toina toimivilla puutuotteilla jatkossa roolit.

KRISTA KIMMO

Oikea rivi: a c d b c

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

-taloudesta löytyy osoitteesta

www.alypaa.com/metsa

Oletko älypää?
Testaa tietosi.

1. Puun paksuuskasvuun liittyy termi
 a) jälsi 
 b) nila
 c) sydänpuu
 d) nämä kaikki yhdessä

2. Mikä on konttilukki?
 a) kenttäkerroksen juoksuhämähäkki 
 b) pitkäjalkainen petohämähäkki 
 c) sataman kuljetuslaite 
 d) harvinainen lehtohämähäkki 

3. Minkä puun kuva oli viimeisessä Suomen 
 50 pennin kolikossa?
 a) tammen
 b) kuusen 
 c) koivun
 d) männyn

4. Miksi metsämaan pintaa muokataan?
 a) korvasienisadon parantamiseksi
 b) metsänviljelyn onnistumiseksi 
 c) tulevan kulotuksen rajaamiseksi
 d) siemenpuiden juurien katkomiseksi

5. Märkäpää on
 a) saunasta tullut ihminen
 b) finni
 c) paperikoneen alkupää
 d) paperikoneen loppupää

http://www.alypaa.com/metsa
http://www.alypaa.com/metsa
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Oppia tultiin hakemaan Savonlinnaan opet-
tajankoulutuslaitokselle, menetelmän synty-

sijoille. Keskeisellä sijalla menetelmässä ovat uu-
denlaiset opintovierailut, joissa koululaisilla on ak-
tiivinen rooli oppijina ja tiedonhakijoina. Savon-
linnassa järjestettiin menetelmän mukainen malli-
kurssi, jossa tällä kertaa vierailukohteena olivat 
metsämuseo Lusto ja Metsäntutkimuslaitoksen 
tutkimuspuisto Punkaharjulla.

Kurssi aloitettiin tutustumalla menetelmän 
taustateoriaan kasvatustieteen professori Jorma 
Enkenbergin johdolla. Tämän jälkeen osallis-
tujat hyppäsivät koululaisten saappaisiin, testaa-
maan menetelmää.

Mallikurssilla yhteiseksi tutkimusteemaksi oli 
valittu metsät ja kestävä kehitys. Teeman ja yhtei-
sen kysymyksen, onko metsien käyttö kestävää, 

pohjalta lähdettiin ryhmittäin miettimään yksityis-
kohtaisempia avainkysymyksiä tutkimukselle.

Innoituksen lähteenä toimivat muun muas-
sa ajankohtaiset lehtileikkeet, jotka jostain näkö-
kulmasta käsittelivät valittua teemaa. Kysymys-
tä tarkennettiin edelleen keskustellen ryhmässä; 
mistä kestävyyden näkökulmasta kysymystä tar-
kastellaan ja miten: painotetaanko tutkimuksessa 
ekologista, taloudellista, sosiaalista vai kulttuuris-
ta näkökulmaa vai onko valitun kysymyksen koh-
dalla ylipäänsä mahdollista rajata näkökulma kos-
kemaan vain yhtä kestävyyden osa-aluetta?

Ilmastonmuutos kiinnosti Kurssilaisia kiin-
nostaneita kysymyksiä olivat muun muassa, mi-
kä on metsien rooli ilmastonmuutoksen torjumi-
sessa, mikä on kuolleen puun merkitys metsässä 

Slovakian ja Tšekin opettajat sekä metsäammattilaiset pohtimassa avainkysymyksiä.

Kansainvälinen opetusalan ja metsäalan ihmisistä koostuva ryhmä kokoontui toukokuun 
alussa Suomessa nelipäiväiseen koulutukseen opettelemaan käytännössä uudenlaista 
kestävän kehityksen opetusmetodia.

Metsäpedagogiikan uusia 
tuulia Savonlinnasta

http://www.smy.fi/koulut
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tai miten tulisi jakaa työt metsurin ja harveste-
rin välillä kestävän kehityksen tavoitteiden täyt-
tymiseksi. Tutkimusprosessissa oppijat voivat ot-
taa myös omia rooleja, kuten biologi, ekonomi, so-
siologi tai antropologi, ja lähteä tarkastelemaan 
kysymystä tätä kautta. 

Kurssin toisena päivänä suunnattiin Punka-
harjun vierailukohteille Lustoon ja Metsäntut-
kimuslaitoksen tutkimuspuistoon. Pitkä ja pe-
rinteinen opastus oli korvattu Luston ja Metsän-
tutkimuslaitoksen asiantuntijoiden tiiviillä esityk-
sillä sekä lyhyillä kierroksilla museossa ja met-
sässä. Alkuesittelyn tarkoituksena oli antaa op-
pijoille kuva siitä, mitä kaikkea museosta ja met-
sästä löytyy, jotta he osaavat myöhemmin palata 
paikalle tekemään tarkempaa tutkimusta valitse-
mistaan kohteista.

Tämän jälkeen ryhmät palasivat tarkentamaan 
ensimmäisenä päivänä tehtyjä tutkimussuunnitel-
miaan, miettimään uudestaan, mitä yksittäisiä koh-
teita tutkimalla saataisiin vastauksia valittuun ky-
symykseen, miten aineistoa kerätään ja miten se 
esitetään sekä mitä fyysisiä ja ajattelun välineitä 
tarvitaan kyseisiin tutkimuksiin.

Seuraavaksi ryhdyttiin keräämään aineis-
toa suunnitelman mukaisesti. Oppijoiden hyö-
dynnettävissä olivat myös museon ja tutkimus-
puiston asiantuntijat, jotka pääsivätkin vastaa-
maan muutaman ryhmän vaikeisiin ky-
symyksiin. Ryhmät videoivat haastat-
telut ja lisäsivät ne osaksi lopullis-
ta esitystään. 

Valittuihin kohteisiin tu-
tustumisen ja aineiston ke-
ruun jälkeen oli vuorossa 
aineiston järjestäminen, 
analyysi ja esityksen 

kokoaminen. Tämän vaiheen vieraileva koululais-
ryhmä tekee koulussa opettajan johdolla. 

Perinteisemmän tulosten esittämisen sijaan 
vastaukset voivat olla myös tarinoita, omakohtai-
sia raportteja tutkimusprosessista. Raportit käy-
dään yhdessä läpi ja näin jokainen oppii eri näkö-
kulmista tarkastelemaan yhtä yhteistä ongelmaa.

Vierailun keskeisimmällä sijalla oli siis vas-
tausten hakeminen itse tehtyihin kysymyksiin. Sen 
sijaan, että opas olisi esitellyt itse valitsemansa 
kohteet, antoi hän vastauksia ryhmien esittämiin 
kysymyksiin heitä kiinnostavista aiheista.

Menetelmä innosti tekemään ja jo keskuste-
lun aikana oppi toisilta paljon, kun joutui pohti-
maan asiaa eri näkökulmista. Kaiken kaikkiaan 
prosessi on hyvin kokonaisvaltaista oppimista, 
jossa taide ja tiede yhdistyvät.

Suomessa järjestetty kurssi toteutettiin osa-
na Euroopan unionin rahoittamaa Case Forest 
– Pedagogics towards sustainable development  
-hanketta, jossa kehitetään kestävän kehityksen 
opetusta 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille kou-
lulaisille.

Kaksivuotisen hankkeen seuraavana vaiheena 
on opetusmetodin levittäminen osallistujamaissa.  
Kaikissa projektin osallistujamaissa, Bulgariassa, 
Latviassa, Liettuassa, Ruotsissa, Slovakiassa, Suo-
messa sekä Tšekin tasavallassa järjestetään ensi 
syksyn aikana vastaavanlaiset opettajakurssit.

Suomen kurssi järjestetään loppu syksystä, jäl-
leen kauniissa Punkaharjun maisemissa.

SUVI PESSALA

Lisätietoja: www.skogsstyrelsen.se/

caseforest.

http://www.smy.fi/koulut
http://www.skogsstyrelsen.se/caseforest
http://www.skogsstyrelsen.se/caseforest
http://www.skogsstyrelsen.se/caseforest
http://www.skogsstyrelsen.se/caseforest
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Metsä on suuri mahdollisuus tulevaisuudessakin, mutta tarvitaan riskinottoa ja loikkauksia 
uusiin toimintatapoihin ja rakenteisiin, arvioi Päättäjien Metsäakatemian 26. kurssi.

Päättäjien Metsäakatemia toi tänäkin kevää-
nä neljän päivän ajaksi yhteen kolmisenkym-

mentä päättäjää yhteiskunnan eri aloilta. Kurs-
sin työpajassa pohdittiin, kuinka Suomen metsä-
ala uudistuu. Liikkeelle lähdettiin kysymällä, mil-
lainen on metsään perustuva hyvinvointimme 
vuonna 2020.

Vastauksista koostettiin viisi visiota. Ensimmäi-
sen mukaan metsä on kansallinen voimavara ja 
mahdollisuus, jota käytetään entistä monipuoli-
semmin. Toisen mukaan vastakkainasettelun aika 
on ohi; metsien kestävä hoito ja käyttö mahdol-
listavat niin talouskäytön, virkistyskäytön, luonto-
arvojen suojelun kuin puun riittävyyden eri käyttö-
tarkoituksiin.

Kolmannen vision mukaan puuta ja siitä teh-
tyjä tuotteita arvostetaan ilmastoystävällisinä. 
Neljännessä metsäalaa pidettiin maaseudun elin-
voimaisuuden ja yrittäjyyden merkittävänä yllä-
pitäjänä. Viidennessä arvioitiin, että uudet tuot-
teet, kuten biomuovit, biopolttoaineet ja ympä-
ristöpalvelut sekä monipuolinen metsäosaaminen 
ovat luoneet uudentyyppistä vientiä.

Visioiden pohjalta tunnistettiin metsäalan uu-
distumista jarruttavia jäykkyyksiä. Institutionaa-
lisia jäykkyyksiä voimakkaammin esille nousivat 
metsäalan henkiset jäykkyydet. Metsäalalta kai-
vattiin innostunutta tarttumista uusiin ratkaisui-
hin ja peräänkuulutettiin uudistumisen liikkeel-
lepanevia henkisiä muutoksia.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että metsäteollisuu-
dessa on tultu yhden tuotantokulttuurin päähän 
ja uuden aloittaminen on vääjäämätöntä. Monet 
nykyisistä paperituotteista ovat tulleet elinkaa-
rensa loppuun.

Vanhassa ei ole parempi vara Suomen metsä-
ala on kohdannut menestyjän ongelman: kun on 
oltu maailman kärjessä monilla mittareilla arvioi-
den, on maailman parhaat sellu- ja paperitekniikat, 
onkin yhtäkkiä jouduttu miettimään, mitä pitäisi 
vielä tehdä, miksi maailma ei ymmärrä.

PMA:n kurssille osallistuneiden mielestä van-
hat toimintatavat ovat muodostuneet metsäalan 
uudistumista estäväksi jarruksi. Asenne on johta-

nut siilipuolustukseen, jossa kokeilunhalulle ei ole 
tilaa ja epävarmaa tulevaisuutta pelätään.

Virikkeitä pitäisi hakea enemmän alan ulko-
puolelta. Vaikka viime vuosina on avauduttu uu-
denlaisille verkostoille ja yhteistyölle, tarvitaan li-
sää mielipiteitä ja kyseenalaistamista.

Suomen nykyinen toimintamalli on keskitty-
nyt insinöörimäisen tarkasti huipputekniikan ke-
hittämiseen, mutta tulevaisuus ei rakennu enää 
yksin insinööritieteisiin. Aalto-yliopisto on esi-
merkki insinöörien, teknologian ja design-alan 
yhdistymisestä.

Keskusteluissa todettiin, että metsäteollisuus ei 
ole pystynyt innovoimaan silloin, kun on mennyt 
hyvin. Rahat ovat nyt kiinni olemassa olevissa ra-
kenteissa ja uudistuminen on pientä ja hidasta.

Tehdasintegraateissa tuotanto optimoidaan 
viimeiseen saakka. Tällaisilla tehtailla ei kannata 
tehdä pienimuotoisia kokeiluja. Jos halutaan ke-
hittää uutta liiketoimintaa, joka voisi tuottaa jo-
takin markkinoille esimerkiksi jo kahden vuoden 
kuluttua, perinteistä toimintamallia pitää pystyä 
purkamaan.

Metsäakateemikkojen mielestä Suomen metsä-
alalta puuttuu innovaatioiden syntymiselle suo-
tuisa paikka, esimerkiksi pienemmän kokoluo-
kan yritykset. Kokeileva toiminta ei ole alusta 
lähtien tuottavaa, mutta suurille yrityksille jopa 
10–20 miljoonan euron hintaiset innovaatiot ovat 
usein liian pieniä.

Yksi keskusteluissa herännyt ajatus oli, että 
suuryritysten näkökulmasta liian pienten inno-
vaatioiden patentteja tulisi avata pienten yritys-
ten toteutettavaksi. 

Puhetta jäykkyyksien poistamisesta Työ-
pajassa korostettiin, että metsäalan on keskityt-
tävä muutamaan uuteen kasvualaan, joita on läh-
dettävä viemään määrätietoisesti eteenpäin. Täl-
laisiksi on tunnistettu esimerkiksi pakkausala ja 
bioenergia. Myös tutkimuksen ja koulutuksen 
painopistettä pitäisi suunnata enemmän tuottei-
den loppukäyttöön niin pakkauspuolella kuin ra-
kentamisessakin.

Metsäalan osaaminen on 
kanavoitava kansainväliseksi 
vaikutusvallaksi

http://www.smy.fi/pma
http://www.smy.fi/pma
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Metsäakatemia
Päättäjien

Tavoitteena on avoin innovaatioympäristö, 
jossa raja-aitoja on kaadettu sektoreiden välillä ja 
eri sidosryhmät on otettu suunnittelutoimintaan 
mukaan. Tästä yhteistyöstä seuraisi myös uuden-
laisia kanavia ja rakenteita, joiden kautta innovaa-
tioita viedään eteenpäin. Insinööritoimistojen ja 
arkkitehtitoimistojen kanssa pitäisi päästä syste-
maattiseen yhteistyöhön ja designiin pitäisi pa-
nostaa enemmän.

Loppukäyttäjien mielipiteet ja tarpeet pitäisi 
tuntea paremmin. Miksi huonekaluteollisuudella 
on hyvä imago, mutta sille raaka-ainetta tuottaval-
la puutuoteteollisuudella ei?

Uusien ideoiden ja tuotteiden markkinointi 
ei ole suomalaisen metsäalan vahvuus. Markki-
nointia vaikeuttaa esimerkiksi se, että Euroopan 
maissa on hyvin erilainen metsäkulttuuri ja -pe-
rinteet kuin Suomessa.

Ajattelutavasta ”metsä on osa kulttuuriamme” 
pitäisi tulla kansallinen tunnus Euroopan maihin. 
Toisaalta kansainvälisillä markkinoilla ei välttämät-
tä kannata pyrkiä tuomaan esiin tuotteiden suo-
maisuutta, vaan niiden laadun ja ulkonäön tulee 
puhua puolestaan. 

Tarvitaan uutta ajattelutapaa Kurssilaiset kai-
pasivat uutta ajattelua tuotteisiin ja tuotantoon 
panostavan ajatusmallin rinnalle. Metsäkeskus-
telussa tulisi entistä voimakkaammin laajentaa 
hyödyn käsitettä, jos halutaan hyödyntää met-
sien tarjoamat mahdollisuudet. Pelkkä talous-
näkökulma ei riitä.

Tuotekin tulisi ymmärtää laajasti, myös yhteis-
kunnallisena innovaationa tai immateriaalisena 
käsitteenä. Suomea ei pelasteta tuotteilla vaan 
palveluilla, joita on pystyttävä tarjoamaan myös 
kansainvälisesti. Metsään liittyvää osaamistamme 
tulisi tuotteistaa ja markkinoida.

Julkisessa keskustelussa korostuu usein 
vastakkainasettelu. Metsäalan ulkopuolelta nähty-
nä alalta löytyy liian usein keskenään kiisteleviä 
taistelupareja. Tämä heijastuu siihen, että esimer-
kiksi poliittiset päättäjät saavat hyvin vastakkais-
ta tietoa ja toiveita alan eri toimijoilta.

Mistä löytyisi yhteistä viestintää? 

TIINA RYTILÄ

ELINA ANTILA

Päättäjien Metsäakatemian 26. kurssin osallistujat Juha Poikola, Kirsti Vallinheimo, Tuomo Yli-Huttula ja Anneli 

Karhula Puijolla. Kuva: Saku Ruusila

http://www.smy.fi/pma


Metsävisan loppukilpailu pidettiin maanan-
taina 25.5.2009 Metsäntutkimuslaitoksen, 

Metsämuseo Luston ja Metsähallituksen upeissa 
puitteissa Punkaharjulla. 

Loppukilpailuun osallistui 15 nuorta eri maa-
kunnista. He olivat karsiutuneet kilpaan 30 000 
osallistujan joukosta.

Metsävisassa menestyminen kertoo koulu-
laisen erinomaisista metsäbiologian, -talouden, 
-teollisuuden ja ympäristöasioiden tiedoista ja 
taidoista. Tänä vuonna Metsävisa järjestettiin 28. 
kerran ja siihen on ottanut osaa jo lähes 850 000 
suomalaista.

Kilpailu toteutettiin maastokilpailuna, jossa 
metsävisailijat esimerkiksi tunnistavat kasveja 
ja miettivät, mikä on metsikön seuraava metsän-
hoidollinen toimenpide, metsien monikäyttöä ja 
miten hiili kiertää metsässä. Maastokilpailun ra-
ta kulki valtionmaalla Metsämuseo Luston lähei-
syydessä.
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Yläkoulujen valtakunnallisen Metsävisan loppukilpailun ja samalla koko valtakunnallisen 
Metsävisan voitti Keski-Suomen edustaja Otso Huttunen Saarijärven keskuskoulusta.

Järjestäjät yllättyivät siitä, että jotkut perus-
biologian asiat olivat tällä kertaa vaikeita myös 
Suomen parhaille metsävisailijoille. Muun muas-
sa maaperän kerroksia ei tunnettu.

Ilmastonmuutokseen liittyvä hiilen kierto 
luonnossa sen sijaan oli melko hyvin hallussa. 
Nuorta koivikkoa tosin pidettiin vain hiilivaras-
tona, ei hiilinieluna.

Lajisto puolestaan tunnettiin hyvin. Lahotta-
jien tunnistaminen ja männikön tiheyden vaiku-
tus puutavaran laatuun sen sijaan osoittautuivat 
hieman vaikeammiksi. Myös metsien monikäyt-
tö oli tuttua kilpailijoille.

Maakuntien välillä ei ollut eroja. Lapin edus-
taja Sunna Kokkonen tunsi lajiston yhtä hy-
vin kuin muutkin kilpailijat. 

Valtiovalta tervehti 150 vuoden takaa Maasto-
kilpailun lisäksi ohjelmassa oli kierros Metsä-
museo Lustossa museoisäntä Eero Knaapin opas-
tuksella. Kilpailijat tutustuivat myös Metsäntutki-
muslaitoksen toimintaan Punkaharjulla vanhem-
man tutkijan Teijo Nikkasen johdolla. 

Metsävisan voittajan, saarijärveläisen Otso 
Huttusen lisäksi palkittiin kakkoseksi tullut, 
Jalasjärven yläastetta edustanut Heidi Kaski ja 
kolmanneksi sijoittunut Amanda Haga, jonka 
koulu on Ådalens skola Kruunupyyssä.

Muut kilpailijat jakoivat neljännen sijan.
Palkintojenjakotilaisuudessa Luston auditorios-

sa nähtiin upea draamallinen juhlapuhe, jossa ”val-
tiovallan tervehdyksen” nuorille metsätaitajille 150 
vuoden takaa toi ylimetsänhoitaja Timgren Metsä-
hallituksesta, jota näytteli SiemenForelia Oy:n 
markkinointijohtaja Kari Lehtinen. Illan kruu-
nasi tukkilaistyöpaja, josta kaikki osallistujat eivät 
selvinneet kuivin nahoin, olihan ohjelmassa myös 
tukilla sestomista – mikä tarkoittaa tukilla liikku-
mista veden päällä tukinuitossa käytettävän pit-
kävartisen työkalun, eli keksin avulla.

Metsävisa ei tänäkään vuonna olisi onnistu-
nut ilman suurta yhteistyöverkostoa ja tukijoi-
ta: Biologian ja maantieteen opettajat, Nordea 
Pankki Suomi Oyj, Metsähallitus, metsäkeskukset, 
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäliitto, 
Metsäteollisuus ry, Stora Enso Metsä, Suomen 
Metsäsäätiö ja UPM Metsä.

ANU SUOMALAINEN

Metsävisan voitosta 
kilpailtiin Punkaharjulla 

Kuvassa pääkaupunkiseudun edustaja Kata Ha-

lonen pohtimassa, mitä tuotteita metsästä saa ja 
mitkä niistä kuuluvat jokamiehenoikeuksien piiriin. 
Kuva: Anu Suomalainen

Metsävisa

http://www.metsavisa.fi
http://www.metsavisa.fi
http://www.metsavisa.fi
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Metsäpäivillä pohditaan rakennemuutoksen mahdollisuuksia, ja aineksia antaa muun 
muassa kansainväliseen metsäkeskusteluun innokkaasti osallistuva metsänomistaja, 
Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson.

Göran Persson on 
Metsäpäivien pääpuhuja

Ensi syksyn Metsäpäivien avajaisten pääpuhu-
ja on Ruotsin valtiollisen metsäyhtiön Sveas-

kogin hallituksen puheenjohtaja ja entinen päämi-
nisteri Göran Persson. Avajaiset ja niihin kuu-
luvan paneelin juontaa ulkoasiainministeriön EU-
edustuston lehdistöneuvos Jussi Seppälä. Pa-
neeliin osallistuu Perssonin ohella muun muassa 
MTK:n uusi puheenjohtaja Juha Marttila.

Metsäpäivien kävijöiden toiveiden mukaisesti 
Metsäpäivien seminaaritarjonta laajenee torstail-
le. Torstai-iltapäivällä tarjolla on metsäkulttuuri-
aiheinen seminaari Metsäammattilaiset Veikko 
Huovisen tuotannossa. Seminaari järjestetään 
yhteistyössä Veikko Huovinen -seuran kanssa.

Metsänhoitajaliitto järjestää metsänhoitajien 
yhteiset kurssilounaat tällä kertaa kahtena ajan-
kohtana, ensimmäisen klo 12–14 Messukeskuk-
sen Talvipuutarhassa ja toisen klo 14–16 Klubi-
ravintolassa. Lisäksi liitto järjestää jäsenilleen 
cocktail-tilaisuuden Akavatalon aulassa Messu-
keskusta vastapäätä (Rautatieläisenkatu 6) en-
nen Metsämessujen avajaisia ja Metsäpäivien 
iltamia.

Perjantain seminaaritarjontaan kuuluu nel-
jä ajankohtaisseminaaria. Yksi seminaareista on 
suunnattu metsäalan opiskelijoille ja vastavalmis-
tuneille. Seminaareissa pohditaan muun muassa 
metsähallinnon rakenteiden uudistamisen vaiku-
tuksia metsäsektorille, metsänomistuksen pirsta-
loitumisen vaikutuksia metsänomistuksen muo-
toihin ja siihen, mitä toimia tilanne edellyttää, si-
tä, miten Suomesta saataisiin puurakentamisen 
suurvalta sekä metsäalan tarjoamia työllistymis-
mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Metsäpäivät jatkaa Metsämessujen yhtey-

dessä Metsäpäivät pidetään 5.–6. marraskuu-
ta ja tilaisuus pidetään jälleen Messukeskuksen 
Vihreä Viikonloppu -messutapahtuman yhtey-
dessä. Tapahtumaan kuuluvat Metsä 2009, EL-
MA 2009 Helsingin maaseutumessut, Kädentaito 
sekä uutuutena Tee se itse -messut.

Metsäpäivien lipulla pääsee perjantaina 6.11. 
näihin messutapahtumiin sekä Metsä 2009 -mes-
sujen avajaisiin torstaina 5.11. klo 17. 

Metsäpäivien Metsäklinikka järjestetään osa-
na Metsämessuja ja yhteistyössä Metsäntutkimus-
laitoksen kanssa. Metsäklinikka on auki koko 
messuviikonlopun vaihtuvin teemoin.

Metsäklinikalla voi tavata eri alojen metsän-
tutkijoita: paikalla on niin metsätautien, ilmaston-
muutoksen, metsien hoidon menetelmien ja kan-
nattavuuden kuin metsien terveysvaikutustenkin 
asiantuntijoita. Niin että jos taimiasi vaivaa tunnis-
tamaton tuholainen tai hiilen sitoutuminen askar-
ruttaa, vastauksia löytyy metsäklinikalta – ota vaik-
ka tuholaisnäyte tai valokuva mukaasi!  

ELINA ANTILA

Lisätietoja Metsäpäivistä: www.metsapaivat.fi 

Lisätietoja Metsämessuista: www.fi nnexpo.fi /metsa

Torstai 5.11.
10–12 Metsäpäivien avajaiset
12– Metsänhoitajien kurssilounaat ja 

sidosryhmätilaisuudet
14–15:30 Seminaari: Metsäammattilaiset 

Veikko Huovisen tuotannossa
17–19 Metsämessujen avajaiset
19–23 Metsäpäivien iltamat
 – J. Karjalaisen ja Veli-Matti 

 Järvenpään Paratiisin pojat -duo

 – Metsäsektorin oma Liimapalkki- 
 rockyhtye

 – Erikoisvieraana UKK

Perjantai 6.11.
9–15 Metsäpäivien seminaarit
9–19 Metsämessut ja muut Vihreän 

viikonlopun messut avoinna
 – Tutkijat tavattavissa Metsä-

 päivien Metsäklinikalla 
 messuhallissa

METSÄPÄIVIEN 2009 OHJELMA

Metsäpäivät

Göran Persson nousee lavalle Metsä-
päivien avajaisissa Messukeskukses-
sa 5.11. 

http://www.metsapaivat.fi
http://www.metsapaivat.fi
http://www.finnexpo.fi/metsa
http://fi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ran_Persson
http://fi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ran_Persson
http://www.metsapaivat.fi
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Kyseessä on ensimmäinen hanke, jossa Metsämuseo Luston Kantapuu-museotieto-
kantaan tallennetaan lähihistoriaa ja nykypäivää edustavia kuvia.

SMY:n uudet kuvat siirtyvät 
Luston Kantapuuhun

Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsä-
museo Luston yhteistyöhanke SMY:n uusien 

kuvien tallentamiseksi tuli tarpeeseen. Metsäyhdis-
tyksen digitaalinen kuva-arkisto kasvaa lähes vii-
koittain. Digitaalisen kuvauksen yleistyttyä otet-
tujen kuvien määrä lähti selvään kasvuun, ja yh-
distyksessä törmättiinkin hyvin pian ongelmaan, 
mitä tehdä kaikelle kuvamateriaalille. Ratkaisu löy-
tyi Lustosta, ja hanke kuvien arkistoimiseksi käyn-
nistyi toukokuussa 2008.

Hankkeen tavoitteena oli paitsi arkistoida sii-
hen mennessä otetut kuvat tai ainakin mahdol-
lisimman suuri osa niistä, myös luoda menetel-
mät, jolla uudet kuvat arkistoidaan rutiininomai-
sesti. Hanke on päättynyt viime huhtikuun lo-
pulla ja Metsäyhdistyksen arkiston käyttö Kanta-
puussa voi alkaa.

Hankkeesta vastasi Metsäyhdistyksessä kuva-
arkistoassistentti, fi l.yo. Veikko Grönroos yh-
dessä informaatikko Harri Hypénin kanssa. 
Grönroosin tallennus- ja luettelointityön tulokse-
na Kantapuu -museotietokannassa on nyt talletet-
tuna Metsäyhdistyksen lähihistoriaa vajaan kuu-
den tuhannen kuvan verran.

Osa kuvista on julkisia, osa vain Metsäyhdistyk-
sen käytössä. Julkisia, kaikkien katseltavissa olevia, 
kuvia on tällä hetkellä noin kuusisataa.

Metsäalan lähihistoriaa Kantapuu-museotieto-
kanta toimii siis Metsäyhdistyksen omana käyttö-
kuvapalveluna. Kantapuun monipuoliset hakumah-
dollisuudet helpottavat koko ajan kasvavan digitaa-
lisen kuvakokoelman hallinnointia ja käyttöä.

Jatkossa Metsäyhdistyksen kuvia tallennetaan 
ja julkaistaan Kantapuussa sitä mukaa, kun uutta 
materiaalia syntyy. Metsäyhdistyksen kokoelman 
julkisia kuvia on päässyt katselemaan marraskuus-
ta 2008 lähtien. Tällä hetkellä selattavissa olevat 
tuvat ovat vuosien 2002 ja 2008 väliltä.

Kuvavalikoima sisältää otoksia maastosta, ret-
keilyiltä ja tehdasvierailuilta, mutta myös seminaa-
reista ja juhlatilaisuuksista. Kuvia on kertynyt ja 
kertyy muun muassa Päättäjien Metsäakatemias-
ta, Metsäpäiviltä, kouluyhteistyöstä ja esimerkik-
si forest.fi -verkkosivulta.

Metsämuseo Luston kanssa tehtyyn sopimuk-
seen kuuluu myös kuvien pitkäaikaisesta arkistoin-
nista huolehtiminen. Lusto myös myy Metsäyhdis-
tyksen kokoelman kuvien käyttöoikeuksia niistä 
kiinnostuneille hyvinkin edulliseen hintaan.

HARRI HYPÉN

KRISTA KIMMO

Lisätietoja: www.kantapuu.fi 

Tässä Metsäyhdistyksen kokoelman kuvassa Päättäjien 
Metsäakatemia on tutustumassa energiapuun kor-
juuseen ja uuteen korjuuteknologiaan vuonna 2007. 
Kuva: Saku Ruusila

Myös tämä opettajien kesäkurssilla otettu kuva on 
Kantapuussa Metsäyhdistyksen kokoelmassa. Ku-
vassa ollaan heinätöissä Metsätalous ja ympäristö 
-kurssilla Kuusamossa, Närängän vanhojen metsien 
suojelualueella sijaitsevalla perinnetilalla. Kuva: Sir-
pa Kärkkäinen

http://www.kantapuu.fi
http://www.forest.fi
http://www.lusto.fi
http://www.kantapuu.fi
http://www.lusto.fi
http://www.kantapuu.fi
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Metsäavain on kattava 
metsäalan osoitteisto kä-
tevässä taskukirjakoossa 
ja kierrekannalla. Vuoden 
2009 Metsäavainta on nyt 
saatavilla Metsäyhdistyk-

sestä hintaan 13 €/kpl. Hintaan lisätään 22 pro-
sentin arvonlisävero ja postikulut.

Suosittu Metsäyhdistyksen puulajien näyte-
laatikko sisältää kuorelliset näytteet 17–18 puu-
lajista. Laatikosta on olemassa kaksi versiota, va-
nerinen ja puinen. Vanerinen maksaa 80 euroa ja 
puinen 65 euroa. Molempiin hintoihin lisätään 
10,05 euron postikulut. Hintaan kuuluu myös 
Puulajit-vihko.

Vaikka te lomailette, me valvomme. Suomen 
Metsäyhdistyksen toimisto on auki koko kesän, 
vaikka välillä aika harvalukuisin voimin.

Ilmastonmuutosta sanotaan Yhdysvaltain entisen varapre-
sidentti Al Goren sanoin epämiellyttäväksi totuudek-
si, mutta onneksi asiaan liittyy myös miellyttäviä totuuk-
sia, kuten metsän puiden kyky kasvaessaan sitoa ja varas-
toida ilmakehän hiiltä itseensä ja sitä kautta puista tehtyi-
hin tuotteisiin.

Tätä seikkaa valaistaan taitavasti Miellyttävä totuus 
-DVD:llä, jonka ovat tehneet Britannian valtionmetsien hal-
linnosta vastaava Forestry Commission ja YK:n maatalous- 
ja elintarvikejärjestö FAO. DVD:stä on valmistettu myös 
suomeksi tekstitetty versio, joka näytettiin muun muassa 
viime Metsäpäivien avajaisissa.

Nyt tämä DVD on ladattavissa myös Metsäyhdistyksen 
verkkosivulta. DVD kertoo, miten yhteiskunta voi hidas-

taa ilmastonmuutosta hoitamalla metsiä kestävästi, suoje-
lemalla niitä ja puuttumalla metsien hävittämisen syihin 
sekä viljelemällä uusia metsiä. DVD tuo esille myös puu-
tuotteiden merkityksen hiilen varastoinnissa läpi tuot-
teiden elinkaaren. Puulla voidaan myös korvata fossiili-
sia polttoaineita. 

Windows Media Video (WMV) -muotoista videotiedos-
toa voi katsoa esimerkiksi Windows Media Player -ohjel-
malla. Hitailla verkkoyhteyksillä tiedosto kannattaa ladata 
valmiiksi omalle koneelle ennen sen katsomista.

DVD:n selostus on englanniksi, tekstitys ja graafi t ovat 
suomeksi. FAOn sivuilta löytyvät myös DVD:n arabian-, kii-
nan-, venäjän-, espanjan-, italian- ja ranskankieliset versiot, 
joita voi hyödyntää vaikkapa kieliopinnoissa.

MIELLYTTÄVÄ TOTUUS -VIDEO SMY:N SIVUILLA

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

Aineistot > Puulajinäytelaatikko.

Kaikesta huolimatta Metsäyhdistyksen väki 
toivottaa kaikille Lehtikuusen lukijoille ja yhteis-
työkumppaneilleen oikein hyvää kesää.

METSÄAVAINTA JA PUULAJIEN NÄYTELAATIKKOA SAA YHÄ

METSÄYHDISTYKSEN TOIMISTO ON AUKI KOKO KESÄN

Kouluyhteistyö

LEHT I KUUSI

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

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

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

Julkaisija: Suomen Metsäyhdistys   •   Päätoimittaja: Juhani Karvonen   •   Toimitussihteeri: Hannes Mäntyranta
Taitto ja ulkoasu: gravision   •   Kannen kuvat: www.oppimispolku.fi , Sirpa Kärkkäinen (pikkukuva)   •   
Palkkien kuvat: gravision

mailto:lehtikuusi@smy.fi
http://www.smy.fi/lehtikuusi
http://www.oppimispolku.fi
http://www.smy.fi/koulut
http://www.smy.fi/koulut
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/WebMateriaalit2KYT?OpenView&Name=Koulumateriaalit!!db=smy/Kouluyhteistyodeve.nsf!!view=WebMateriaalit2KYT&RestricttoCategory=2-4-5
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid-KY/CF1C325977C4135EC22573D800340738?Opendocument
http://www.smy.fi/smy/Materiaalitdeve.nsf/allbyid/2C377DA6804D6944C22575A800205C59?Opendocument
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