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It is too late to form a network  

when you need one. 

 

- Harry Mildh, Nokia 



Mitä päättäjät odottavat metsäalalta? 



“Osallistuminen tulee vaikuttamaan toimintaan ja valintoihini pitkällä aikavälillä. 
Erittäin hieno tilaisuus osallistua tärkeiden asioiden pohtimiseen.” 

” Metsäalan tietämys kasvoi valtavasti”       ”Hyvä ja keskusteleva ilmapiiri”  

      ”Tiivis, mutta hyödyllinen kurssi, joka laajensi näkökulmaa”  
  
”Upeaa päästä näkemään suomalaista osaamista ja ihmisiä, jotka ovat ylpeitä työstään” 
  

    ”Teorian ja käytännön vuorottelu tuki oppimista” 

 ”Upea metsäkylpy”              ”Metsäakatemia avasi silmiä minulle vieraalle alalle” 

    

"Huippukurssi!”                     "Keskustelut kurssilaisten kanssa olivat antoisia!" 
  

”Osallistujien osaamista hyödynnettiin hienosti”  
       ”Loistava ja visionäärinen puheenvuoro” 
   



Metsäakatemian toiminta-ajatus 

Metsäakatemia haluaa vahvistaa 
edellytyksiä hyödyntää metsän tarjoamia 
mahdollisuuksia yhteiskunnan hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. 
 

Keinona on tarjota kohtaamispaikka, jossa on 
mahdollista saada tietoa, luoda kontakteja sekä 
muodostaa monipuolinen kokonaisnäkemys metsien 
ja metsäalan tilasta, haasteista ja mahdollisuuksista. 
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Metsä on erittäin 
tai melko tärkeä 83 

prosentille 
suomalaisista 

Kiinnostus metsiin yhdistää suomalaisia 

© Kantar TNS - julkaistaessa lähde mainittava 
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Kuinka usein käyt metsässä?
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Kuinka kiinnostunut olet metsästä ja siihen liittyvistä asioista ylipäänsä?

(%)   
ka. 

2,97

Total (n=1236)
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Metsäsuhde 

• Jokaisella on yksilöllinen metsäsuhde 

• NeedScope –menetelmällä saatu 6 erilaista 
tunnetyyppiä, joita metsäsuhteessa esiintyy  

• Jokaisen metsäsuhde rakentuu kaikista 
tunnetyypeistä 

• Tunnetyyppien painotukset riippuvat siitä, 
missä   
• roolissa,  tilanteessa  jopa metsässä yksilö on 
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Millaisista tunnetyypeistä oma metsäsuhteesi muodostuu?  
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Merkitse kuvaan, minkä 
verran sinussa on kutakin 
tunnetyyppiä asteikolla  
1-5:  
 
1=oma metsäsuhteeni ei 
sisällä tätä tunnetyyppiä 
juuri lainkaan. 
 
5= oma metsäsuhteeni 
sisältää eniten tätä 
tunnetyyppiä.  
 



Tunnetyypille luonteenomaiset 
vaikuttamistavat 
 
 
Lue lisää osoitteesta 
www.metsasuhteita.fi 
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http://www.metsasuhteita.fi/


Keskustelu Päättäjien Metsäakatemian 47. kurssilla: 
 

• Mitä metsien käyttöä koskevia tärkeitä kysymyksiä ja 
väitteitä on esillä julkisessa keskustelussa? 

 

• Mihin niistä ei ole saatu tyydyttävää vastausta, mutta pitäisi 
saada? 



Mistä erimielisyys metsien käytöstä suhteessa ilmastonmuutokseen johtuu? 

• Miksi metsätalous ja ilmastonmuutos ovat keskustelussa vastakkain? 

• Miksi metsäkeskustelu henkilöityy ja näkökulmat poteroituvat? 

• Mihin tietoon voi luottaa?  

 

Mikä on kestävä hakkuumäärä Suomessa?  

• Miksi kestävästä hakkuutasosta on erimielisyyttä?  

• Eikö ole perusteltavissa tieteellisillä faktoilla? Miksei keskustelu perustu tieteelliseen tietoon? 

 

Kuka päättää Suomen metsien käytöstä? 

• Miten metsiä käytetään tulevaisuudessa? 

• Pitäisikö metsäteollisuuden investoida suomeen vai muualle? 

 

Miten varmistetaan, että monimuotoisuuden hupeneminen pysähtyy? 

 

 

” 
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SIEMENKAMPANJA  

METSÄALAN YHTEINEN VIESTINTÄHANKE  



1. 

Haluamme herätellä kaikissa 

suomalaisissa sen laajan skaalan tunteita,  
joita metsä heissä herättää. 



2. 

Haluamme päivittää suomalaisten  

mielikuvan siitä, mitä moderni metsän 
hyödyntäminen on. 



SE ON KAIKESSA MUKANA.  



TOIMENPITEET 2020 
Siemenkiekkokampanja keväällä 2020 

TV-kampanja keväällä 2020 

Radiokampanja keväällä 2020 

Ulkomainoskampanja keväällä 2020 

Some- ja somevaikuttajakampanja keväällä 2020  

Crossmarketingkampanja keväällä 2020 

Erilaiset yhteistyökampanjat vuoden 2020 aikana  

Ulkomainoskampanja toistuu syksyllä 2020  

Radiokampanja toistuu keväällä 2020 



SIEMENKAMPANJA  

 

TULE KUULEMAAN LISÄÄ KAMPAJASTA 

ROADSHOW-TILAISUUTEEN  

2.3. Kajaani, Kajaanin kaupungintalo  
3.3. Oulu, Kulttuuritalo Valve  
16.3. Rovaniemi, Tiedekeskus Pilke  
7.4. Turku (paikka vielä auki)  
21.4. Pori (paikka vielä auki) 
 
Ilmoittautumisohjeet flyerissa ja 
kaarina.aro@smy.fi  

mailto:kaarina.aro@smy.fi


Suomen Metsäsäätiö  
Metsäteollisuus ry  

MTK 
Metsähallitus 

maa- ja metsätalousministeriö  

Suomen metsäkeskus  

Puunjalostusinsinöörit ry  
Metsämiesten säätiö 

Vetovastuussa Suomen Metsäyhdistys 



22.−23.10.2020  
Clarion-hotelli Helsinki 

 

www.metsapaivat.fi 



12.2.2020 

Lisätietoja: www.smy.fi/pma #Metsäakatemia #Forestacademy 
 

elina.antila@smy.fi 

http://www.smy.fi/pma

