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26.11.2018 

SUOMEN PARTIOLAISET – FINLANDS SCOUTER RY:N 

LAUSUNTO KANSALLINEN METSÄSTRATEGIA 2025:N 

PÄIVITYKSESTÄ 

Suomen Partiolaiset kiittää mahdollisuudesta lausua kansallinen metsästrategia 
2025:n päivityksestä. Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jolle metsät ovat 
tärkeä toimintaympäristö. Partiossa tutustutaan metsiin monipuolisesti 
ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Partiolaiset viettävät 
vuosittain noin 150 000 vuorokautta retkillä ja leireillä. 
  
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n lausunto keskittyy kansallinen 
metsästrategia 2025:n päivitettävään hankesalkkuun. 
  
Yleisesti metsästrategiasta: 
Kansallisen metsästrategian hankesalkku ottaa huomioon kaikki strategiassa 
mainitut painopisteet. Ilmastonmuutoksen hallinta ja luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen tulee ottaa huomioon kaikissa hankkeissa. Kantavana ajatuksena 
tulee olla myös se, että metsillä on itseisarvo. Suomen Partiolaiset on tyytyväinen 
siihen, että metsästrategiassa on poikkileikkaava hanke metsäalan viestinnästä ja 
vuorovaikutuksesta. On hyvä, että hankkeessa otetaan huomioon nimenomaan 
lapset ja nuoret. He ovat tulevaisuuden kuluttajia, päättäjiä, metsäammattilaisia ja 
metsänomistajia.  
  
Lasten ja nuorten osallistaminen:  
Suomen Partiolaiset pitää hyvänä sitä, että strategiassa aiotaan osallistaa lapsia ja 
nuoria kaikissa hankkeissa. Lasten ja nuorten osallistamisen toteuttamiseksi on 
esitettävä uskottava suunnitelma ja osoitettava riittävä resursointi. Esimerkiksi 
harrastusjärjestöt ja koulut ovat kanavia, joita pitkin hankkeita toteuttavat tahot 
tavoittavat lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten osallistamiseen on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota hankesuunnitelmissa.  
  
Erityisesti kiinnitämme huomiota seuraaviin hankkeisiin:  
  
Hanke B: Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä 
Suomen Partiolaiset katsoo, että kansallinen metsästrategia 2025:n hankkeessa B 
kiinnitetään kiitettävästi huomiota viestintään lapsille ja nuorille. Kuten 
strategiassa todetaan, vaatii metsäalan nuorisoviestinnän tehokas toteuttaminen 
valtakunnallista koordinaatiota. Suomen Partiolaiset haluaa, että strategiassa 
linjataan selkeästi, mikä taho ottaa vastuulleen metsäalan nuorisoviestinnän 
koordinoinnin. Koordinaation lisäksi tarvitaan riittävä resursointi. Nykytilassa 
rahoituksesta ja toteuttamisesta ovat vastanneet pääosin kentän toimijat itse.  
  
Metsäalan nuorisoviestintää tulee tehdä nuorilta nuorille. Kohderyhmän 
osallistuminen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen edistää viestinnän 
tavoittavuutta. On huolehdittava, että nuorisoviestintä on kaksisuuntaista sekä 
vuorovaikutteista ja että kaikki metsäalan tahot saadaan mukaan viestinnän 
toteutukseen. Erityisen tärkeää on viestiminen kestävyyden huomioimisesta 
toiminnassa. 
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Hankkeessa B on kiinnitettävä enemmän huomiota lasten ja nuorten metsäsuhteen 
kehittymiseen. Metsäsuhteen kehittyminen antaa nuorille valmiuksia työelämään 
ja metsäalan kehittämiseen omaehtoisesti. Metsäsuhteen kehittymistä on tuettava 
kaikilla nuorilla, ei ainoastaan niillä, jotka hakeutuvat metsäalalle. Jokaisen lapsen 
ja nuoren metsäsuhde on arvokas. Kuten strategiassa linjataan, tarvitsemme lisää 
tutkimusta metsäsuhteesta ja sen kehittymisestä erityisesti lapsilla ja nuorilla.  
  
Metsäkulttuurisessa näkökulmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
metsäkulttuuri on ajassa elävä ja muuttuva käsite. Lapset ja nuoret luovat koko 
ajan uutta metsäkulttuuria, hyvänä esimerkkinä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
metsä-kino ja luonnon esittäminen sosiaalisessa mediassa.  
  
Hankkeessa B -jokamiehenoikeudet liitetään metsäkulttuuriseen näkökulmaan. 
Jokamiehenoikeuksien nojalla tapahtuvaa luonnon virkistyskäyttöä tulee edistää ja 
jokamiehenoikeuksista tulee viestiä arvokkaana osana suomalaista metsien käytön 
kokonaisuutta. Jokamiehenoikeuksien sisältöä ja niiden mukanaan tuomia 
velvollisuuksia opetetaan esimerkiksi partiossa jo lapsesta asti. 
  
Hanke F: Metsätiet ja metsien saavutettavuus 
Suomen Partiolaiset katsoo, että hankkeen F tavoite valtion 
virkistyskäyttöalueiden sekä kansallispuistojen korjausvelan pienentämisestä on 
ensiarvoisen tärkeä. Tavoite kuitenkin pitää olla kunnianhimoisempi eli 
korjausvelan kurominen kokonaan umpeen. Tähän tulee liittää mukaan uskottava 
suunnitelma.  
  
Hanke I: Osaaminen ja koulutus  
Hankkeessa I on huomioitava uusien non-formaalien oppimistapojen lisäksi 
vanhat non-formaalin oppimisen tavat. Non-formaali oppiminen käsittää kaiken 
oppilaitosten eli formaalin koulutuksen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen. Tämä 
tarkoittaa myös harrastuksissa kertyvää osaamista. Partiossa lapset ja nuoret 
saavat runsaasti tietoja ja taitoja, joista on hyötyä metsäalalla. Näitä taitoja 
voidaan osoittaa esimerkiksi järjestöjen kehittämillä osaamismerkeillä. 
Esimerkkinä partiolaiset ovat tehneet metsäalalla tarvittavan osaamisen 
kuvaamiseen liittyviä merkkejä yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun 
luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelman kanssa.  
 
Suomen Partiolaiset ehdottaa, että hankkeessa I tuetaan non-formaalin oppimisen 
tunnistamista ja tunnustamista sekä harrastusten, oppilaitosten ja työelämän 
yhteyden syventämistä. 
 
Tämän lausunnon suunnittelussa hyödynnettiin 30:n 16–25-vuotiaan partiolaisen 
työpajatyöskentelyn tuloksia.  
  
Helsingissä 26.11.2018 
 
Maria Ruohola           Kaisa Leikola  
Puheenjohtaja            Toiminnanjohtaja 
 
Lisätietoja antaa Suomen Partiolaisten Metsäryhmän puheenjohtaja Mikko Jalo. 
mikko.jalo@partio.fi  
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