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Metsämiesten Säätiö



• Hanke käynnistyi tilanteessa, jossa moni alalla toimiva koki, että alalla ei ole 

tulevaisuutta. Nyt alan tulevaisuus ja sen monet mahdollisuudet nähdään kirkkaammin.

Metsä Puhuu –hankkeessa on tehty hyvää työtä

BKT ja

hyvinvointi

Aika

Luontaistalous

Fossiilitalous

Biotalous



Tuotteet ja palvelut syntyvät osaavissa käsissä

Puut metsästä tehtaille kukin omaan jalostusprosessiinsa

Uusiutuvaa energiaa yhdistettynä sellun ja paperin, sähkön ja lämmön sekä 

paikalliseen kaukolämmön tuotantoon

Liikenteen uusiutuvaa polttoainetta sellun tuotannosta syntyvästä mäntyöljystä

Bioöljyä hakkuutähteistä yhdistettynä sähkön ja lämmön tuotantoon

Biokaasua kuoresta yhdistettynä sellun tuotantoon

Bioetanolia ja biokaasua talous- ja teollisuusjätteistä (esim. sahanpurusta)

Polttoainetta ja biotuotteita ligniinistä yhdistettynä sellun tuotantoon

Puu - muovikomposiittia yhdistettynä paperin ja sahatavaran tuotantoon

Tekstiilikuitua liukosellusta puuvillaa korvaamaan

Kosmeettisia aineita ja ruoan lisäaineita puusta ja muista metsän tuotteista

Puurakenteita asunnoissa ja kaupunkien ympäristörakentamisessa



• Työ on ollut hyvää, sitä tulee jatkaa.

• Jatkossa keskityttävä - sisäiseen viestintään

- verkoston aktivointiin

- verkoston toiminnan fasilitointiin.

Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeen 

evaluoinnin tulos



• Suomi tarvitsee merkittävimpään luonnonvaraansa – metsiin – perustuvan 

kilpailukykyisen yritystoiminnan, vientitulot ja tämän tuottavan työn osaavat tekijät.

• Ilman ylivertaista osaamista emme menesty kansainvälisessä kilpailussa.

• Nuoret tarvitsevat omakohtaisen konkreettisen kosketuksen alaan voidakseen 

kiinnostua siitä työpaikkana. Kenellä on tästä konkreettinen vastuu?

• Suomen Metsäyhdistys on tehnyt hyvää työtä metsäalan nuorisoviestinnän 

koordinaattorina ja siinä sitä tarvitaan edelleen. Mutta ala ei voi ulkoistaa

kouluyhteistyön toteutusta Suomen Metsäyhdistykselle.

• Metsäkeskus voisi alan yhteisenä organisaationa kantaa vastuun alueittain 

nuorisoviestinnän organisoinnista – toimijoina koko ala.

• Maa- ja metsätalousministeriön tulisi omassa tulosohjauksessaan asettaa 

nuorisoviestinnän konkreettiset tulostavoitteet Metsäkeskukselle (ja myös muille 

ohjaamilleen metsäalan organisaatioille) alueittain esimerkiksi näin:

• Työelämään tutustumis- eli TET-jaksojen määrä 

• Koululaisille järjestettävien metsäpäivien osallistujamäärä 

• Alan ammattilaisten tekemien koululaisvierailujen määrä 

Nuorisoviestinnässä on kirkastettava vastuut 

ja tavoitteet



• Tarvitsemme parhaat ja soveltuvimmat nuoret metsäalalle.

• Metsämiesten Säätiö on omassa lausunnossaan Kansallinen metsästrategia 

2025:stä esittänyt mm. että metsäalan rekrytointia palveleva nuorisoviestintä 

tulisi ottaa omaksi mittarikseen ja omaksi strategiseksi hankkeekseen 

kansallisen metsästrategian hankesalkkuun. 

• Tavoitteena nuorisoviestinnässä tulee olla ensisijaisten metsäalan 

koulutukseen hakeutuvien lukumäärän merkittävä kasvu. Tämä indikoi myös 

muuta muutosta alan kiinnostavuudessa ja imagossa.

• Alan ”pääjohtajatason” julkinen sitoutuminen nuorten alalle saamiseksi on 

ollut pitkään kuulematta. Tänään se kuultiin, kiitos Esa Härmälä. Tällaiset 

viestit kuunnellaan tarkkaan niin nuorten parissa, heidän kotonaan kuin 

myös omissa organisaatioissa.

• Metsähallituksen Rovaniemen tiedekeskus Pilke tekee arvokasta työtä alan 

kiinnostavuuden eteen, se pitäisi saada monistettua pääkaupunkiseudulle 

seutulipulla tavoitettavaksi.

Metsäalan on oltava terveen itsekäs työssään



Metsä Puhuu –tulevaisuushankkeella on ollut lukuisia rahoittajia 

Metsämiesten Säätiön lisäksi:

Suomen Metsäsäätiö Aili ja Yrjö Rasin säätiö

Puumiesten ammattikasvatus säätiö Kollinsäätiö

MMM TEM

Metsäteollisuus ry MTK

Metsähallitus Paperiliitto

Puuliitto METO

Metsänhoitajaliitto Suomen Sahat

Koneyrittäjät Nordea Pankki

Kiitos hyvästä työstä kuuluu monelle



pääjohtaja Jyrki Kangas, Metsähallitus (pj)

varapuheenjohtaja Håkan Nystrand, Suomen Metsäyhdistys  

puheenjohtaja Jouko Ahonen, Paperiliitto

toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry

pääjohtaja Timo Lankinen, Opetushallitus

toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, energiateollisuus

ylijohtaja Juha Ojala, Maa- ja metsätalousministeriö

lehtori Pirjo Piesala, Mäntynummen koulu, Lohja

puheenjohtaja Asko Piirainen, Koneyrittäjien liitto

metsävaltuuskunnan pj Mikko Tiirola, MTK

professori Paavo Pelkonen, Itä-Suomen yliopisto

strategiajohtaja Sixten Sunabacka, TEM/Metsäalan strateginen ohjelma

toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy

professori Tapani Vuorinen, Aalto-yliopisto

Kiitos kuuluu toiminnan alkua linjanneille



Markko Ihamuotila, Ulla Jones ja Hanna Kalliomäki, Hill&Knowlton

Lasse Lahtinen ja Anne Rauhamäki, MTK

Pirjo Korhonen, METO

Päivi Lazarov ja Kristiina Vuopala, Metsähallitus

Juha Mäkinen, Metsämiesten Säätiö

Erkki Kauhanen, Metsäntutkimuslaitos 

Helena Aatinen, Anne Kettunen  ja Anne Pirilä, Metsäteollisuus ry.

Mikko Viljakainen, Puuinfo

Ritva Varis, Puumiesten liitto

Soile Hiitola ja Tuovi Rautjoki, Suomen Metsäkeskus

Martta Fredrikson, Liisa Mäkijärvi ja Emilia Ylinen, Suomen Metsäsäätiö

Kai Merivuori, Suomen Sahat

Markku Karjalainen ja Sixten Sunabacka, TEM

Kiitos kuuluu ohjausryhmien jäsenille



Aktiiviset nuoret metsäalan Advisory Boardissa.

Projektityöntekijät Vilma Issakainen, Riikka Hurskainen, Emilia Ylinen ja 

Axel Röhr.

Kaikki tukipuut, koulukävijät, näytetavaroiden luovuttajat (salkku) ja muut 

metsäalan hyvien uutisten levittäjät ja positiivisen viestin viejät.

Ja ennen kaikkea Metsä Puhuu -hankkeesta Suomen Metsäyhdistyksessä 

vastanneet Sirpa Kärkkäinen ja Hannes Mäntyranta sekä heidän 

tiiminsä. 

Mutta myös tämän tilaisuuden toteuttajat: kaikki alustajat, kantaaottava 

yleisö, puheenjohtaja Juha Ojala sekä Aija, Hannes, Heidi, Sirpa ja Vilma.

Kiitos kuuluu varsinaisen työn tekijöille



Metsien käytöllä on edessään loistava 

tulevaisuus – myös maailman pelastajana.

Metsästä puhuminen erityisesti nuorille on 

tärkeää – se on avain nuorten, metsäalan ja 

koko maailman menestykseen.

Metsäala tarvitsee osaajia ja maailma 

metsäalaa.




