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1. TIIVISTELMÄ

Opetusmateriaalit - Tuotenäytesalkut

Tuotenäytesalkut pakattiin valmiiksi tammikuun alussa 2021. Suomen Metsäyhdistys on seitsemän

vuoden ajan valmistanut materiaalinäytesalkkuja, jotka esittelevät puun käytön monia

mahdollisuuksia yläkouluikäisille nuorille. Metsäyhdistys  keräsi salkuissa olevat näytteet eri

tuotteista, joissa on käytetty puuta. Puurakentamisesta kerrotaan koko salkun sisäosan täyttävällä

piirroksella ja infoteksteillä puukerrostalosta. Salkussa olevassa julisteessa kerrotaan myös

rakentamiseen liittyvistä ammateista.

Salkkuja on jaettu kouluihin Metsäteollisuus ry:n Mahdollisuuksien metsä -koulukäyntikampanjan

yhteydessä. Salkkuja valmistettiin tällä kertaa 800 kappaletta.  Salkkuja menee myös kampanjan

ulkopuolisissa yhteyksissä kouluille ja niitä jaetaan opettajien tapahtumissa. Niitä käytetään myös

eri toimijoiden koululaisille suunnatuissa tilaisuuksissa ja harrastuksissa mm. 4H:n ja Partion

toiminnassa.

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumi

Nuorten tulevaisuuden vaikuttajien metsäfoorumi järjestettiin Imatran ja Lappeenrannan seuduilla

7.-9.10.2020. Foorumi on kutsutilaisuus, johon valikoidaan nuoria vaikuttajia poliittisista

nuorisojärjestöistä, harrastus- ja ympäristöjärjestöistä, sosiaalisen median maailmasta sekä metsä- 

ja puualan opiskelijoista. Tällä kertaa foorumiin osallistui 18 nuorta. Osallistujat kutsuttiin vielä

marraskuussa Erätauko -keskusteluun aiheesta ”Kestävästi metsästä”.

2. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Nuorilla on usein hyvin kapea käsitys niistä tuotteista, joihin käytetään puuta. Puun käyttöön

rakennuksissa ja huonekaluissa suhtaudutaan erittäin myönteisesti, mutta alan koulutus ei

kiinnosta. Metsien ja puun käytöstä on paljon negatiivista keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Tietoa on vähemmän kuin mielipiteitä ja mielikuvia. Salkku on konkreettinen viestinnän väline

kertoa laajasti ja monipuolisesti puusta raaka-aineena, ammateista ja koulutuspoluista.

On myös tärkeää, että eri nuorten ryhmät omissa kuplissaan törmäytetään, kuten Nuuorten

vaikuttajien foorumissa tehdään. Oman ikäryhmän henkilöitä kuunnellaan herkemmin. Aidoilla

kokemuksilla ja vierailuilla metsään sekä yrityksiin puun käyttö ja sen merkitys konkretisoituvat

kiinnostavalla tavalla.

Tämä hanke kytkeytyi selkeästi hallitusohjelmaan ja Puurakentamisen ohjelmaan levittämällä tietoa

puun käytön mahdollisuuksista. Tulevaisuuden kuluttajien ja päätöksentekijöiden tietopohja ja

mielikuvat puurakentamista kohtaan ovat keskeisiä. Molemmissa osakokonaisuuksissa - kouluihin

jaettavilla tuotesalkuilla ja Nuorten vaikuttajien metsäfoorumin -  puurakentamisen osuudella

vaikutetaan ja käynnistetään keskustelua tulevaisuuden päättäjien ja kuluttajien keskuudessa.

Samalla herätetään kiinnostusta puurakentamisen ammatteihin ja koulutukseen, jolloin

vahvistetaan alan osaamista.

Tavoitteet:

- Vahvistetaan koululaisten, opettajien ja nuorten vaikuttajien tietopohjaa puun käytöstä ja

erityisesti rakentamisessa.

- Lisätään puurakentamisen tunnettuutta ja merkitystä kohderyhmän keskuudessa.
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- Käynnistää keskustelua ja vaikuttaa mielipiteisiin tulevaisuuden kuluttajien ja

päätöksentekijöiden keskuudessa koskien puurakentamista.

- Herätetään kiinnostusta puurakentamiseen liittyvään koulutukseen ja ammatteihin.

3. HANKKEEN OSAPUOLET JA MENETELMÄT

Salkku on osa Metsäteollisuus ry:n Mahdollisuukisen metsä  - kampanjaa. Ohjausryhmässä on

edustettuna yrityksiä, joilta Metsäyhdistys kerää edustavan joukon tuotteita.  Salkussa esitellään

myös muiden kuin ohjausryhmän jäsenyritysten tuotteita. Tuotteiden hankkimisen lisäksi

Metsäyhdistys päivittää tuotteista kertovat kortit, hoitaa painatukset, salkun layoutin ja jakamisen

lähettiläille. Koronan vuoksi osa lähettiläistä on esiintynyt etänä ja salkut toimitetaan suoran

kouluihin.

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumissa vierailujen asiantuntijat tulevat eri tahoilta. Foorumi on

dialogia edistävä menetelmä.

4. HANKKEEN TULOKSET

800 kappaletta salkkuja on matkalla lähettiläille ja kouluille (360 yläkoulua). Niitä hyödynnetään

opetuksessa ja puun monipuolisesta käytöstä viestimisessä.

Kahdeksantoista nuoren vaikuttajan joukko poliittisista nuorisojärjestöistä, ympäristöjärjestöistä,

nuorten kansainvälisistä yhteistyöverkostoista sekä metsä- ja puualan opiskelijoista kokoontui

Etelä-Karjalaan korona-ajan rajoituksia ja suosituksia noudattaen. Ryhmä kahden Metsäyhdistyksen

henkilön kanssa oli juuri se ryhmäkoko, joka tuolloin sallittiin. Osa vierailuista toteutui hiukan

supistetussa muodossa. Yöpyminen järjestettiin yhden hengen huoneissa kahden hengen

huoneiden sijaan. Suusuojat ja desinfiointiaine sekä muut järjestelyt edesauttoivat sitä, ettei

tartuntoja tullut eikä niitä aiheutettu.

Metsäfoorumi aloitettiin tutustumalla metsänhoitoyhdistyksen hakkuukohteella

metsänomistukseen, puunhankintaan ja metsäkoneen työskentelyyn. Puun matkaa seurattiin UPM

Kaukaan tehtaalle, missä kuultiin, miten integraatti jalostaa puuta kuluttajatuotteiksi ja omalla

tutkimuskeskuksella uusiksi innovaatioiksi. Puun matkaa seurattiin lopulta Suomen suurimpaan

puukouluun, Imatran Mansikkalan koulukeskukseen. Teemoina oli myös ilmastonmuutos ja puun

käyttö sekä monimuotoisuus.

Nuorten vaikuttajien metsäfoorumissa toteutui tavoitteiden mukainen osallistujien

verkostoituminen sekä tiedon ja ajatusten vaihtaminen ajankohtaisista metsäteemoista. Mukaan

kutsutut tulevaisuuden päättäjät saivat runsaasti tietoa sekä kontakteja niin metsä- ja puualan

toimijoihin että osallistujien edustamiin organisaatioihin.

5. HANKKEEN VAIKUTTAVUUS

Hankkeella on lisätty nuorten tietoa puunkäytöstä ja puurakentamisen merkityksestä sekä niihin

liittyvistä ammateista. Hankkeet edistävät metsä – ja puualan positiivista imagoa. Lisäksi Nuorten

vaikuttajien metsäfoorumissa nuoret saavat uusia kontakteja alaan ja osallistujien kesken eri

nuorisoryhmiin, joiden kanssa heillä ei muutoin välttämättä ole tekemistä. Tämä edesauttaa
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nuorten osallistumismahdollisuutta alan keskusteluun ja eri näkökulmien kuuleminen kehittää 

dialogia.   

6. VIESTINNÄN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET

Hanke itsessään on viestintää välineinä salkku ja foorumi.

Mahdollisuuksien metsä -kampanjan aikana salkusta viestitään eri kanavissa. Foorumista viestittiin

sosiaalisessa mediassa Suomen Metsäyhdistyksen ja Metsä puhuu -hankkeen kanavilla.

Viestinnässä käytettiin tunnistetta #metässä2020.

Metsäfoorumin osallistujat antoivat tapahtumalle arvosanaksi 9,5. Osallistujille tarjottiin 
mahdollisimman laaja kuva puun ja metsien kestävästä käytöstä Suomessa. Koska he halusivat 
paneutua lisää aiheeseen, järjestettiin foorumille osallistuneille Erätauko-keskustelu. Keskustelu 
käytiin 9.12.2020 teemalla ”Kestävästi metsästä” yhteistyössä Erätauko-säätiön, PEFC- ja FSC-
metsäsertifiointijärjestöjen alustajien kanssa. Keskustelu sai osallistujilta paljon kiitosta ja se 
päätettiin ottaa osaksi myös tuleviin nuorten metsäfoorumeihin. 

7. TULOSTEN KESTÄVYYS JA HYÖDYNTÄMINEN

Sekä salkku että foorumi on otettu eri tahoilla positiivisesti vastaan. Opettajat arvostavat

konkreettista, ajankohtaista opetusmateriaalia, mitä kouluun jäävä salkku edustaa.  Foorumissa on

hyvin eritahojen edustajia sekä osallistujissa että asiantuntijoissa. Se on nykyisen keskustelun

polarisoitumisen aikana hyvä väline edesauttaa dialogia.

Jatkossa Foorumissa tullaan järjestämään ennen vierailua verkkotapahtuma, jossa kerrotaan

perusfaktoja metsistä ja puun käytöstä. Vierailuiden jälkeen tehdään Erätauko – keskustelu,

jostakin paljon erilaisia mielipiteitä herättäneestä ja nuorten toivomasta aiheesta.

8. TALOUSRAPORTTI

rahoitussuunnitelma € toteutunut € 

   

Yleiskustannukset 35 800 (sis. 
ostopalvelut) 

 41 573 (sis. 1649 v.21) matkakulut, 
ostopalvelut, 
muut kulut 

yhteensä 66 400 73 748   (sis. 4 643 v.21) 

Ympäristöministeriöltä haettu ja myönnetty 20 000 € hankkeelle Suomen Metsäyhdistys toimii 

projektirahoituksella.

Yhdistys on arvonlisävelvollinen, joten arvonlisävero jää yhdistyksen kustannukseksi.  

Liitteenä kohdetiliotteet kustannuspaikoilta 414 ja 427 sekä tilintarkastajan lausunto. 
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9. SUOSITUKSET TULEVIA HANKKEITA JA OHJELMIA VARTEN 

Kouluopetukseen integroidulla viestinnällä saavutetaan suuria massoja. Nuorten osallistaminen ja 

sen vahvistaminen hankkeissa on tärkeää. 

 

 

 

 

Kirkkonummi 25.2.2021 

 

 
 

Sirpa Kärkkäinen 
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