METSÄOPINTOPIIRI
- osaamisen vahvistamista yhdessä

PILOTTIRAPORTTI

SISÄLTÖ
ESIPUHE ....................................................................................................................1
TIIVISTELMÄ .............................................................................................................3
JOHDANTO................................................................................................................5
SISÄLTÖ JA SUUNNITTELU ....................................................................................5
TOTEUTUS ................................................................................................................6
Kurssin valmistelu ..................................................................................................... 6
Arviointi ..................................................................................................................... 8
TULOKSET ................................................................................................................9
POHDINTA .............................................................................................................. 13
Viestintää kohdennetusti .......................................................................................... 13
Naisten huomioon ottaminen ja aktivointi .............................................................. 14
Tietoa oikeassa muodossa ........................................................................................ 15
Ilmastonmuutos, luonnonhoito ja luonnontuotteet kiinteäksi osaksi kurssia ........ 15
Kurssin rakenne........................................................................................................ 15
Metsään.fi -palvelun opastaminen osallistavasti ..................................................... 16
Metsäkurssista liikeideaksi....................................................................................... 16
LIITTEET ................................................................................................................. 17
Liite 1. Ohjelma......................................................................................................... 17
Liite 2. Metsäsanasto ................................................................................................ 18
Liite 3. Metsästrategia-pohjakaavio .........................................................................27
Liite 4. Kurssipalautelomake ................................................................................... 28
Liite 5. Kysely yksityisille metsänomistajille -lomake............................................. 30
Liite 6. Ilkka 10.11.2019 ........................................................................................... 34

KUVAT
Kuva 1. - Ilmoitus Oma metsä tutuksi-kurssista. ......................................................... 6
Kuva 2. - Mainos Oma metsä tutuksi-kurssista ............................................................ 7
Kuva 3. - Kuva kurssilta 24.9.2019. ..............................................................................8
Kuva 4. - Kuinka hyvin olet perillä metsäsi taloudellisista arvoista? ......................... 10
Kuva 5. - Kuinka hyvin tunnet eri metsänkäsittelytavat? .......................................... 10
Kuva 6. - Kuinka hyvin olet perillä metsäsi luontoarvoista?. ......................................11
Kuva 7. - Kuinka hyvin olet/olit perillä metsäsi kulttuurisista ja virkistysarvoista?. .11
Kuva 8. - Kuinka hyvin olet perillä ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin?. ..... 12
Kuva 9. - Kuinka hyvin tunnet metsäsuunnitelmasi? ................................................ 12
Kuva 10 - Kuinka varmasti teet päätöksiä metsääsi koskien?.................................... 13

ESIPUHE
Enemmän metsästä hanketta rahoittaa Botnia-Atlantica ohjelma (Interreg) yhdessä
Västerbottenin ja Västernorrlandin läänien, Pohjanmaan liiton sekä hankkeeseen
osallistuvien yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Hanke kestää vuoden 2018 elokuusta
vuoden

2021

loppuun

saakka.

Hanketta

toteuttavat

yhteistyössä

Ruotsin

maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Ruotsin metsäkeskus (Skogstyrelsen), Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutti sekä Suomen metsäkeskus. Tavoitteena on selvittää
mahdollisuuksia kehittää uudenlaisten metsäpalveluita, joiden avulla voitaisiin
mahdollisesti houkutella laajempia metsänomistajaryhmiä ja siten edesauttaa
metsäalalla aktiivisesti toimivia tai sinne pyrkiviä yrityksiä lisäämään kilpailukykyään ja
kannattavuuttaan. Uuden tiedon avulla hanke määrittelee haasteita ja mahdollisuuksia
metsäpalveluiden kehityksessä, mikä toisaalta vahvistaa metsäsektorin innovaatiokykyä.
Hyvin kehittyneistä palvelumarkkinoista on hyötyä resurssitehokkaassa ja kestävässä
metsien käytössä hankkeen toiminta-alueella: Västerbottenissa, Västernorrlandissa sekä
Pohjanmaalla.
Hanke on jaettu kolmeen osaan. Ensiksi tarkastellaan millaista uutta tietoa ja
palvelukonsepteja tarvitaan, jotta voidaan vastata metsänomistajien tarpeisiin (WP1).
Tämä saatu tieto muodostaa perustan toiselle osalle (WP2), jossa potentiaalisia uusia
palvelukonsepteja tarkastellaan ja kehitetään erilaisten pilottien muodossa. Näistä
saatuja tietoja ja kokemuksia jaetaan erilaisten koulutusten muodossa (WP3).
Tämä raportti esittelee tuloksia perustuen projektin toiseen osaan (WP2), jossa tiettyä
palvelukonseptia on testattu pilotin muodossa. Koska painopiste on uusien tai nykyisten
palvelukonseptien innovatiivisten mahdollisuuksien tutkimisessa, pilotti voidaan nähdä
myös konkreettisena ja käytännössä toteutettuna pilottitutkimuksena. Hankkeen
pilottien päätavoite on saavuttaa syvempää ymmärrystä palvelumarkkinoista yleisesti
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sekä uusien palveluiden kehityspotentiaalista. Pilottien avulla hanke kehittää tietoa
yksittäisistä palveluista, jotka yhdessä muodostavat laajempaa kuvaa ja ymmärrystä.
Lisäksi kokemuksista Ruotsista ja Suomesta saadaan vertailevaa analyysiä maiden välillä
Suomen metsäkeskus on vastannut tämän pilotin toteutuksesta yhteistyössä Helsingin
yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.
Lisää tietoa hankkeesta, sen muista piloteista ja tuloksista:
www.slu.se/rikareskog
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TIIVISTELMÄ
Rikare skog/Enemmän metsästä - asiakaslähtöisiä palveluita metsänomistajan
päätöksentekoon - projektin tarkoituksena on ollut lisätä ymmärrystä metsänomistajan
päätöksenteosta ja kehittää uusia palveluita yritysten kanssa. Syksyllä 2019 järjestettiin
metsäopintopiiri, jonka tavoitteena oli vahvistaa metsänomistajan päätöksentekoa.
Kurssin paikaksi valikoitui Seinäjoen kansalaisopisto. Kurssille osallistui 11 opiskelijaa
ja kurssi kesti kaksi kuukautta.

Palautteen perusteella osallistujat kokivat

päätöksentekonsa vahvistuneen ja tietonsa lisääntyneen metsäasioista.
Tulevat metsänomistajat ovat haasteellinen ryhmä, koska heillä ei vielä ole virallista
statusta metsänomistajana. Viestintä kursseista ja metsäopetuksesta ei tällä hetkellä
tavoita riittävän hyvin sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä olevia metsänomistajia.
Metsäasioissa naiset ovat helposti altavastaajan roolissa, sillä he eivät perinteisesti ole
olleet päättämässä metsäasioista perheissä. Metsänomistajina naisia kiinnostaa yhä
enemmän metsäasiat ja yhä useampi uusista metsänomistajista on nainen. Tämä tulisi
ottaa paremmin huomioon viestinnässä ja koulutuksessa. Kursseja ja opintomateriaaleja
suunniteltaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon, että kurssinvetäjissä olisi kaikkia
sukupuolta edustavia ja eri-ikäisiä henkilöitä. Lisäksi mahdolliset painotukset
kurssinvetäjien taidoissa ja arvoissa tulisi ottaa huomioon, jotta kurssilaiset saisivat
mahdollisimman monipuolisen kuvan metsäalasta. Metsäalalla on käytössä oma
ammattisanasto, joka saattaa hankaloittaa oppimista. Tämän vuoksi metsäsanastoa
tulisi välttää ja puhuessa avata termejä mahdollisimman hyvin. Metsät ja niiden yhteys
sekä vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat tutkimuksen ja julkisen keskustelun
ytimessä, mutta koulutuspalvelut eivät osaa vastata tähän kysyntään vielä tarpeeksi
hyvin.

Lisäksi

metsien

monimuotoisuus

vaikutuksia

tulisi

käsitellä kurssilla

kokonaisvaltaisemmin.
Fyysisesti

tapahtuva

kurssimuotoinen

oppiminen

mahdollistaa

helpon

vuorovaikutuksen kurssilaisten kesken ja kynnys kysymysten esittämiselle on matala.
Kasvotusten tapahtuva opetus sopii erityisesti oppijoille, jotka ovat tottuneet perinteisiin
opetusmenetelmiin ja arvostavat henkilökohtaista opetusta sekä asiakaspalvelua.
Erityisesti opintoretki metsässä mahdollistaa moniaistillisen oppimiskokemuksen, mikä
verkko-oppimisympäristössä ei ole mahdollista.
Metsäsisältöisten kurssin kaupallistaminen on erinomainen liikeidea, sillä monia
ihmisiä kiinnostaa metsäasiat. Kurssi tulisi suunnitella niin, että se olisi tarpeeksi tiivis,
informatiivinen

ja

visuaalinen.

Verkko-opetuspalveluita

metsäkursseina

metsänomistajille ei ole vielä paljoa tarjolla, joten markkinoille mahtuu toimijoita, jotka
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tarjoavat puolueetonta, laadukasta ja metsäopetusta, jossa huomioidaan erilaiset
metsänomistajat ja erilaiset metsänomistamisen tavoitteet. Erilaisille oppija- ja
metsänomistajaryhmille

tulisi

suunnitella

kohdennetusti

metsäopetuspalveluita.

Metsäasiat kilpailevat muun vapaa-ajan kanssa, joten metsäoppimiseen tulisi lisätä
elämyksellisyyttä, laadun ja irtioton tunnetta muusta arjesta.
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JOHDANTO
Raportissa kerrotaan metsäopintopiirin suunnittelusta, toteuttamisesta, palautteesta ja
jatkotoimenpiteistä. Seinäjoella syksyllä 2019 järjestettiin opintopiiri, jonka tavoitteena
oli vahvistaa metsänomistajien päätöksentekoa ja lisätä heidän metsätietouttaan. Kurssi
pyrkii vastaamaan ongelmaan, jossa metsäopetus ei välttämättä ole kaikille saatavilla
yhtä helposti, erityisesti nuorille ja naisille. Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan
järjestämällä

kurssi

kansalaisopistokurssipohjaisena

yhteistyössä

Seinäjoen

kansalaisopiston kanssa. Koska kansalaisopisto on tunnettu ja laajalle ulottuva, valittiin
se opintopiirin paikaksi. Lisäksi naiset käyttävät kansalaisopistojen palveluita
aktiivisesti ja opinto-oppaat jaetaan ilmaisjakeluna laajalti.
Ongelmana monilla vallitsevilla metsäkursseilla on, että monet osallistujista ovat jo
osaavia ja kokeneita metsänomistajia. Tällaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa
kokemattomammat
metsänomistajien

metsänomistajat
hallitessa

jäävät

keskusteluita

helposti

ja

opetusta.

varjoon

kokeneempien

Tyypillinen

osallistuja

metsäkurssille on yleensä ollut vanhempi mies. Tähän pyrimme saamaan vaihtelua tällä
opintokokonaisuudella. Tavoitteena oli toteuttaa uudenlainen ja erilainen metsäkurssi,
joka olisi erityisesti suunnattu uusille metsänomistajille, nuorille ja naisille.
Kurssiosallistujien määrä haluttiin pitää maltillisena (10-20 osallistujaa), jotta
aktiivinen ja osallistava vuorovaikutus olisi mahdollista.
Tämä kurssi järjestettiin Rikare skog -hankkeen (2018-2021) puitteissa. Hanke on
rahoitettu EU:n Botnia-Atlantica 2014-2020 ohjelman kautta ja kumppaneina
hankkeessa

toimivat

Lantbruksuniversitet

Helsingin

(SLU)

ja

yliopiston

Ruotsin

Ruralia-instituutti,

metsäkeskus

Skogsstyrelsen.

Sveriges
Ruotsin

opintopiirien vetämisestä vastasi Skogsstyrelsen. Hankkeen tavoitteena on kehittää
metsänomistajien

päätöksentekoa

vahvistavia

palveluita

ja

aktivoida

sellaisia

metsänomistajia, jotka eivät normaalisti tee päätöksiä metsäänsä koskien lainkaan tai
kovin varmasti.

SISÄLTÖ JA SUUNNITTELU
Kurssin tavoitteena on antaa hyvä kokonaiskuva metsänomistamisen eri puolista,
metsänkasvun kiertokulusta sekä metsänomistamisen erilaisista mahdollisista arvoista
ja

tavoitteesta

kuten

taloudellisista,

luonnon

monimuotoisuuteen

maisemallisista, virkistyksellisistä ja sukuun ja perinteisiin liittyvistä.
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liittyvistä,

Kurssin tavoitteena oli, että jokainen kurssilainen tekee oman metsästrategiansa eli
tavoitetilakartan omasta metsästään, minkä jälkeen hänellä olisi selkeämmät tavoitteet
metsänomistamisessa. Kurssi koostui kahdeksasta kahden tunnin kokoontumisesta,
jossa jokaisella oli oma aiheensa. Lisäksi kurssin lopuksi järjestettiin kolmen tunnin
opintoretki metsään (liite 1).
Kurssimateriaali koostettiin Metsäkeskuksen Metsään -peruskurssien pohjalta, mikä on
koostettu asiantuntijoiden ja koulutusvastaavien toimesta. Kurssisisältöä muokattiin
osin tälle kurssille ja opiskelijoille sopivaksi. Kurssilla jaettiin kurssimateriaalit
printattuina sekä lisämateriaalia oli saatavana, esim. raportti Etelä-Pohjanmaan metsien
tilasta, kotimainen metsälehti Aarre, kirjavinkkejä sekä nettisivuja lisätiedoista
kiinnostuneille.
Kurssilaisille jaettiin ensimmäisellä kerralla A3-kokoinen oma metsästrategia -paperi
(liite 3), jota täytettiin kurssin aikana. Lisäksi ensimmäisellä kerralla osallistujille jaettiin
kurssia varten tehty metsäaiheinen sanasto (liite 2). Kurssin luonne oli hyvin
keskusteleva ja kysymyksiä muodostui luentojen aikana paljon.

TOTEUTUS
Kurssin valmistelu
Kurssi järjestettiin yhteistyössä Seinäjoen kansalaisopiston kanssa. Ilmoitus kurssista
julkaistiin Seinäjoen kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2019-2020 -oppaassa (kuva 1),
joka julkaistiin koko Seinäjoen alueella elokuun 2019 alussa. Lisäksi kurssista
ilmoitettiin Seinäjoen alueen ilmaisjakelulehti Eparissa 21.8.2019 (kuva 2).

Kuva 1. Ilmoitus Oma metsä tutuksi-kurssista Seinäjoen kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2019-2020oppaassa.
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Kuva 2. Mainos Oma metsä tutuksi-kurssista julkaistu Epari-lehdessä 21.8.2019

Kurssin suunnitteluun kului keväällä ja kesällä 2019 useita tunteja projektipäälliköltä.
Kurssiohjelma

(liite

1)

pyrittiin

koostamaan

monipuolisesti

ajankohtaisilla

metsäaiheilla, harjoituksilla, videoilla ja kuvilla. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin
löytämään paras asiantuntija kertomaan asiasta. Lisäksi kurssin suunnitteluun
osallistuivat Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen, joka suunnitteli ja veti
metsästrategiamatriisin.
suunnitteli

Metsätilarakenteen

metsänomistamisesta,

johtava

metsäverotuksesta

asiantuntija
ja

Antti

Pajula

sukupolvenvaihdoksesta

kertovat luennot ja avusti metsäopintoretken suunnittelussa.
Metsäkeskuksen asiakkuuspäällikkö Jouni Aila suunnitteli ja toteutti kasvatushakkuisiin
ja eri-ikäismetsätalouteen liittyvän luennon ja projektipäällikkö Iida Viholainen
suunnitteli

ja

veti

luennot

metsätalouden

lähtökohdista

ja

metsätalouden

toimenpiteiden suunnittelusta.
Metsäkeskuksen projektineuvoja Kyösti Sipilä koosti ja veti luennon puukauppaan
liittyen. Metsäneuvoja Tapio Kurkikangas koosti keskustelevan luennon metsien
suojelun eri vaihtoehdoista. Lopuksi Metsäkeskuksen asiakas- ja luonnonhoidon
asiantuntija Ari Louhivaara piti luennon metsään.fi -palvelun käytöstä, jotta jokainen
kurssilla oleva pääsisi käsiksi metsätietoihinsa ja osaisi käyttää palvelua.
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Viimeisen kerran jälkeen järjestettiin vielä marraskuun alussa opintoretki metsään, jossa
tutustuimme eri-ikäismetsäkohteeseen, raivaukseen sekä suojelualueeseen. Näiden
esimerkkien oli tarkoitus havainnollistaa luokassa opittuja asioita. Maastokohteessa
opiskelijat olivat todella aktiivisia ja kyselivät paljon kysymyksiä. Myös alueen lehden
toimittaja oli mukana retkellä tekemässä kurssista ja opituista metsäasioista juttua (liite
6).
Kurssipaikkana toimi Seinäjoen kaupungintalon kokoustila, joka kokonsa puolesta sopi
kurssille hyvin. Huoneen pieni koko mahdollisti helpon vuorovaikutuksen ja
osallistumisen (kuva 3).

Arviointi
Ensimmäisellä kerralla opiskelijoille jaettiin kaksi kyselylomaketta (liite 4 ja 5), jotka
jaettiin myös kurssin lopuksi osallistujille. Kurssipalautteen (liite 4) oli tarkoitus mitata
oppimista, päätöksenteon vahvistumista ja opetuksen laatua. Toinen kyselylomake (liite
5) mittasi enemmän osallistujien mahdollisia muutoksia metsänomistajuussuhteessa.
Kurssipalaute (liite 4) on tehty yhteistyössä SLU:n projektiyhteistyökumppaneiden Gun
Lidestavin ja Elias Anderssonin kanssa. Toisen kyselylomakkeen (liite 5) laatimisesta
vastasi Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti Anne Matilaisen ja Merja Lähdesmäen
johdolla.

Kuva 3. Metsäkeskuksen metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula kertoi kurssilaisille
metsätilan verotukseen liittyvistä asioista 24.9.2019.
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TULOKSET
Kurssille osallistui 11 ihmistä, joista 10 vastasi palautekyselyyn (liite 4). Lisäksi
osallistujat vastasivat ennen (3.9.2019) ja jälkeen (29.10.2019) ”Kysely yksityisille
metsänomistajille” -lomakkeeseen (liite 5), jonka ovat laatineet Anne Matilainen ja
Merja Lähdesmäki. Kyselyn tavoitteena on selvittää, miten metsänomistajan
metsäsuhde kehittyy ja mahdollisesti muuttuu kurssin myötä. Aineistoa ei oltu vielä
23.4.2020 mennessä syvällisesti arvioitu, mutta lyhyellä tarkastelulla on havaittavissa,
että kurssin osallistujien metsäsuhde vahvistui kurssin aikana.
Kurssille osallistujista 50 % oli naisia ja 50 % miehiä. Osallistujien keski-ikä oli 28 vuotta.
Osallistujat olivat keskimäärin olleet 4,5 vuotta metsänomistajina. Osallistujissa oli
ihmisiä, jotka eivät vielä virallisesti olleet metsänomistajia, mutta heistä oli tulossa pian
sukupolvenvaihdoksen kautta metsänomistajia. Keskiarvosanaksi kurssi sai 4 eli hyvä.
Kurssilaiset kokivat, että he oppivat metsien eri käyttömuodoista (kuva 4, kuva 5, kuva 6)
sekä oppivat metsien taloudellisesta, kulttuurisista ja virkistysarvoista (kuva 7), vaikka
esimerkiksi kurssilla ei kovin hyvin ehdittykään käydä läpi metsien virkistys- ja
kulttuuriarvoja. Lisäksi kurssilaiset kokivat, että kurssin jälkeen he ovat paremmin
perillä ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiinsä (kuva 8). Tulosten perusteella
kurssilaisten päätöksenteko metsäänsä koskien vahvistui (kuva 10). Ennen kurssia
suurin osa kurssilaisista teki päätöksiä (kuva 10) metsäänsä koskien arvosanalla 1,8 eli
aika epävarmasti, kun taas kurssin jälkeen päätöksen teon tasoksi arvioitiin 3 eli
varmasti. Lisäksi kurssilaiset kokivat, että kurssin kautta he tutustuivat omaan
metsäsuunnitelmaansa paremmin (kuva 9).
Kurssilaisten mukaan kurssi oli hyvä kokonaisuus, jossa asioita käsiteltiin laajasti sekä
tuotiin esille erilaisia näkökulmia.

Kurssilaisten mukaan luennoitsijat olivat

asiantuntevia ja käydyt keskustelut hyvä, minkä perusteella osallistujat saivat
”ahaa” -elämyksiä. Kehitysideoiksi osallistujat listasivat mm. kurssiajan pidentämisen,
sillä he kokivat, että asiaa oli liikaa aikaan nähden. Lisäksi kertausta toivottiin, sillä uutta
asiaa tuli niin paljon jokaisella luennolla. Lisäksi metsään.fi -osio koettiin liian nopeaksi
ja intensiiviseksi. Tämä on ongelma, kun osallistujina on erilaisia ihmisiä. Toisille
palvelu oli tuttu ennestään ja toiset tutustuivat palveluun ensimmäistä kertaa.
Kukaan ei jättänyt kurssia kesken ja ainoastaan yksi ei vastannut palautteeseen. Kurssi
kehittyi aikaa myöten hyvin - jotkut osallistujista olivat aluksi ujompia ja vähemmän
osallistuvia, mutta loppua kohden aktivoituivat ja alkoivat kysyä enemmän kysymyksiä.
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Kuva 4. Kuinka hyvin olet perillä metsäsi taloudellisista arvoista? Sininen pylväs = ennen kurssia ja
punainen pylväs = jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1= Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti, 3 = Hyvin,
4 = Todella hyvin

Kuva 5. Kuinka hyvin tunnet eri metsänkäsittelytavat? Sininen pylväs = ennen kurssia ja punainen pylväs
= jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1= Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti, 3 = Hyvin, 4 = Todella
hyvin.
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Kuva 6. Kuinka hyvin olet perillä metsäsi luontoarvoista? Sininen pylväs = ennen kurssia ja punainen
pylväs = jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1= Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti, 3 = Hyvin, 4 =
Todella hyvin.

Kuva 7. Kuinka hyvin olet/olit perillä metsäsi kulttuurisista ja virkistysarvoista? Sininen pylväs = ennen
kurssia ja punainen pylväs = jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1= Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti,
3 = Hyvin, 4 = Todella hyvin.
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Kuva 8. Kuinka hyvin olet perillä ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin? Sininen pylväs = ennen
kurssia ja punainen pylväs = jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti,
3 = Hyvin, 4 = Todella hyvin.

Kuva 9. Kuinka hyvin tunnet metsäsuunnitelmasi? Sininen pylväs = ennen kurssia ja punainen pylväs =
jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti, 3 = Hyvin, 4 = Todella hyvin,
5 = En omista metsäsuunnitelmaa
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Kuva 10. Kuinka varmasti teet päätöksiä metsääsi koskien? Sininen pylväs = ennen kurssia ja punainen
pylväs = jälkeen kurssin. Selosteet numeroille: 1 = Erittäin huonosti, 2 = Aika huonosti, 3 = Hyvin, 4 =
Todella hyvin.

POHDINTA
Viestintää kohdennetusti
Viestintä kursseista ja metsäopetuksesta ei tällä hetkellä tavoita riittävän hyvin
sukupolvenvaihdoksen kynnyksellä olevia metsänomistajia. Monia nuoria kiinnostaa
metsäasiat, mutta tieto metsistä ei tavoita heitä, koska heillä ei vielä ole virallista statusta
metsänomistajana. Metsään.fi -palveluun on mahdollista saada selaustunnukset, jos
esimerkiksi omilla vanhemmilla on metsää, mutta tämä mahdollisuus ei ole kovin
tunnettu. Tämä palvelu valmistaa tulevaa metsänomistajaa hyvin sekä kasvattaa
metsänomistajuussuhdetta, joten sen tunnettavuutta pitäisi ehdottomasti kasvattaa.
Kurssin viestinnässä olisi voinut käyttää paremmin sosiaalista mediaa, jolloin viestiä
kurssista olisi pystynyt kohdentamaan nuorille metsäasioista kiinnostuneille paremmin.
Kurssin kohdeyleisöksi valittiin uudet metsänomistajat ja metsänomistajat, jotka eivät
tee päätöksiä metsäänsä koskien kovinkaan varmasti sekä naiset ja nuoret. Tämän
kohdeyleisön perusteella kohdennettua markkinointia olisi voinut tehdä vieläkin
kohdennetummin ja harkitummin.
Viestiminen kurssista ja uusista oppimisen tavoista kannattaa. Tiedotimme kurssista ja
opintoretkestä paikallismedioille ja Ilkka-lehti osallistui opintoretkelle, mistä julkaistiin
10.11.2019 (liite 6) etusivun juttu, jossa kansalaisopistomuotoinen kurssi metsäretkineen
nähtiin hyvänä sijoituksena ajalle (ei rahalle, sillä kurssi oli ilmainen osallistujille).
Kurssilaiset kommentoivat lehtijutussa mm. seuraavasti kurssin antia: ”Kun asioista
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oppii, se muuttaa katsontatapaa.” sekä ”Jos ei tiedä asioista, niin ei osaa pitää puoliaan
ja voi helposti viilata linssiin.” ja ”Monesti sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta tässä
tapauksessa ehkä ei.” Lehtijutun avulla metsäkurssin tunnettavuutta pystytiin
levittämään ja miten tiedolla saa valtaa metsässä, mitkä olivat todella positiivisia viestejä
hankkeen tavoitteiden osalta.

Naisten huomioon ottaminen ja aktivointi
Metsäasioissa naiset ovat helposti altavastaajan roolissa, sillä he eivät perinteisesti ole
olleet päättämässä metsäasioista perheissä. Muutenkin metsäsektori metsäneuvojineen
ja asiantuntijoineen on ollut metsävaltainen, mikä on vaikuttanut miehisen mielikuvan
syntymiseen, mutta metsäala on muuttunut ja nykyään monia naisia työskentelee
metsäalalla. Metsänomistajina naisia kiinnostaa yhä enemmän metsäasiat ja yhä
useampi uusista metsänomistajista on nainen. Tämä tulisi ottaa huomioon viestinnässä
ja koulutuksessa. Esimerkiksikoulutusmateriaalien esimerkeissä, kuvissa ja videoissa
voisi olla enemmän naisia, jolloin samaistumispinta olisi läheisempi.
Kursseja

ja

opintomateriaaleja

suunniteltaessa

tulisi

ottaa

huomioon,

että

kurssinvetäjissä olisi molempaa sukupuolta edustavia ja eri-ikäisiä henkilöitä. Lisäksi
mahdolliset painotukset kurssinvetäjien taidoissa ja arvoissa tulisi ottaa huomioon, jotta
kurssilaiset

saisivat

mahdollisimman

monipuolisen

kuvan

metsäalasta.

Jos

opintopiirissä tai kurssilla on osallistujia, jotka helposti pätevät, saattaa tilanteessa
muodostua ilmapiiri, jossa kysyminen ei ole enää niin luontevaa ja tilanteen
ratkaiseminen

saattaa

olla

hankalaa.

Tilanne

kannattaa

kuitenkin

ratkaista

mahdollisimman pian hyvässä hengessä, ettei koko kurssi mene pilalle muilta
osallisuijilta. Lisäksi ryhmien koon tulisi olla sopivan pieni (10-20 henkilöä), jotta aitoa
vuorovaikutusta olisi mahdollista syntyä.
Alusta lähtien kurssilla tulisi painottaa, että kaikki kysymykset ovat tervetulleita, eikä
ketään tuomita mistään kysymyksestä. Lisäksi opettajan tulisi harjoituksin ja
aktivointien sekä kyselyiden kautta osallistaa opiskelijoita. Kurssilla ei ollut käytössä
puhelimella käytettäviä palaute- ja kyselypohjia, mutta ne olisivat olleet ehdottomasti
hyvä lisä aktivoida, opettaa ja kerätä tietoa osallistujista.
Kurssilla ei ollut käytössä mitään verkko-oppimisympäristöä. Tämä olisi ollut hyvä lisä
kurssilla. Alustalla olisi voinut hyvin jakaa kaikki materiaalit, lukuvinkit, videot sekä
pitää keskustelukanavaa ja nimetöntä palstaa niin sanotuille tyhmille kysymyksille, joita
ei välttämättä uskalla kysyä luokkatilanteessa tai henkilökohtaisesti.
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Tietoa oikeassa muodossa
Metsäalalla on käytössä lukuisia erilaisia termejä, joiden käyttö estää metsäasioihin
sisälle

pääsemisen.

Metsäammattilaiset

viljelevät

puheessaan

aivan

liikaa

ammattitermejä, jotka eivät aukea uusille tai hieman kokemattomille metsänomistajille,
minkä vuoksi ymmärrys ja oppiminen ei onnistu halutulla tavalla. Tämän vuoksi
”metsäjargonia” tulisi välttää ja puhuessa avata termejä mahdollisimman hyvin. Lisäksi
liian numeerisen ja nippelitiedon jakamista tulisi välttää, tai tiedon määrä tulisi aina
suhteuttaa

osallistujien

taitoihin.

Tällä

kurssilla

tietoa

ja

numerotietoa

luentomateriaaleissa tarjottiin ehkä liikaakin. Kurssilaisille jaettiin monisivuinen
metsäsanasto, mikä keräsi kiitosta osallistujilta. Osa kurssin luennoitsijoista kuitenkin
käytti valitettavasti liikaa metsätermejä, jolloin perässä pysyminen ymmärtäminen ja
saattoi olla vaikeaa.

Ilmastonmuutos, luonnonhoito ja luonnontuotteet kiinteäksi osaksi kurssia
Metsät ja niiden yhteys sekä vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat tutkimuksen ja
julkisen keskustelun ytimessä tänä päivänä. Kurssimateriaali ei vastaa riittävästi tähän.
Osallistujia myös kiinnosti tämä teema, mutta kurssimateriaalin kautta siihen ei tarjottu
riittävän hyvin vastauksia. Lisäksi luonnonhoito, monimuotisuusvaikutukset ja suojelu
pitäisi olla kiinteästi mukana jokaisessa luennon aihepiirissä. Tällä hetkellä se on
eriytetty yhdeksi luennoksi. Esimerkiksi Monimetsä-hankkeen materiaaleja ja
luonnonhoidon tarkastuslistan asioista pitäisi sisällyttää paremmin metsänhoidon
jokaiseen luentoon.
Kurssimateriaali ei myöskään vastannut kovinkaan hyvin metsien sosiaalisista ja
virkistysarvoista. Lisäksi luonnontuotteista ja niiden kaupallisesta toiminnasta ei ollut
juurikaan tietoa kurssimateriaalissa. Luennoitsijat tarjosivat näistä esimerkkejä, kun
kysymyksiä nousi esimerkiksi pakurikäävän kasvatuksesta.

Kurssin rakenne
Kurssi koostui kahdeksasta kahden tunnin jaksosta. Aikaa olisi silti pitänyt varata
enemmän käsiteltävälle tiedon määrälle tai karsia sitä. Lisäksi 1-2 kurssikertaa voisi olla
ns. syventäviä opintoja, joissa käsiteltäisiin enemmän yksityiskohtia ja numeroita sekä
niitä asioita, mitkä osallistujia erityisesti askarruttivat. Syventävä opinto-osuus tarjoaisi
osallistujille näin enemmän, koska kaikilla metsänomistajilla on erilaiset lähtötiedot.
Viimeinen kurssitapaaminen tulisi olla sellainen, jossa voidaan vielä käydä läpi ja kerrata
aiemmin opittuja asioita. Monet toivoivat tätä henkilökohtaisesti ja palautteiden
perusteella. Kolmetuntinen metsäretki järjestettiin lauantaipäivänä, mikä onnistui
oikein hyvin. Iltapäiväretkenä osallistumisprosentti olisi voinut olla korkeampi kuin
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lauantaina,

mutta

marraskuussa

iltapäivämetsäretket

eivät

enää

onnistu.

Metsäretkikohteessa olisi hyvä käydä ennakkoon esimerkiksi edellisenä päivänä ja käydä
läpi itsekseen opetettavat asiat. Kohteesta tulee olla mukana selkeät kohdetiedot ja kartta
sekä varautuminen tyypillisimpiin kysymyksiin.

Metsään.fi -palvelun opastaminen osallistavasti
Metsään.fi -palvelun opastaminen niin, että kaikki ovat mukana ja perässä on haastavaa.
Helposti tilanne menee siihen, että vetäjä selaa omia tai ystävänsä metsätilansa tietoja ja
kurssilaiset yrittävät tehdä jotain vastaavaa. Metsään.fi -palvelun opastamiseen
ryhmässä tulisi olla jokin selkeä rakenne ja harjoituksia, joita jokainen voisi tehdä omilla
metsätiedoillaan, muuten opetustilanne menee helposti vain opettajan tietojen nopeaksi
selaamiseksi.

Metsäkurssista liikeideaksi
Metsäsisältöisten kurssin kaupallistaminen olisi hyvä liikeidea, sillä monia ihmisiä
kiinnostaa metsäasiat. Kurssi tulisi suunnitella niin, että se olisi tarpeeksi tiivis ja
informatiivinen sekä visuaalinen. Moni metsänomistaja haluaa vaikuttaa positiivisesti
ympäristöönsä: lisätä monimuotoisuutta ja lieventää ilmastonmuutosta, tienata
tekemällä onnistuneita puukauppoja, tehdä oman luontopolun tai lisätä metsänsä
marjasatoa. Nämä tiedot ja taidot pitäisi muodostaa omaksi hyvin markkinoiduksi
paketiksi, ja tietysti erilaisille kohderyhmille erilaisilla painotuksilla. Verkkoopetuspalveluita metsäkursseina metsänomistajille tai tuleville metsänomistajille ei ole
vielä paljoa tarjolla, joten markkinoille mahtuu toimijoita, jotka tarjoavat puolueetonta,
laadukasta ja metsäopetusta, jossa huomioidaan erilaiset metsänomistajat ja erilaiset
metsänomistamisen tavoitteet.
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LIITTEET
Liite 1. Ohjelma
Oma metsä tutuksi - metsän omistajuuden alkeet. Paikka: Alvarinpohja 3,
Kirkkokatu 6.
Sisältö:
3.9. 1. luento: Oma metsästrategia ja metsänomistamisen muodot (Yrjö
Ylkänen, Antti Pajula ja Iida Viholainen)
• Metsänomistamisen tavoitteet ja ratkaisut
10.9. 2. luento: Metsätalouden lähtökohdat
toimenpiteiden suunnittelu (Iida Viholainen)

ja

metsätalouden

17.9. 3. luento: Kasvatushakkuut ja eri-ikäismetsätalous (Jouni Aila)
24.9. 4. luento: Metsätilan verotus (Antti Pajula ja Iida Viholainen).
•

Mitä liittyy metsänomistajan vaihdokseen? Millaisia asiakirjoja
metsänomistaja tarvitsee?
• Mitä pitää huomioida, kun siirretään metsiä toiselle?
1.10. 5. luento: Metsän uudistaminen ja metsänhoitotyöt taimikossa (Iida
Viholainen)
• Milloin metsää pitäisi harventaa?
• Ensiharvennuksen ja myöhempien harvennusten tarpeellisuus
8.10. 6. luento: Puukauppa, metsänomistajan tiipäivä (Kyösti Sipilä ja Iida
Viholainen)
• Puukauppa ja metsätalouden verotus
• Miten metsänomistaja voi vaikuttaa puukaupassa?
Syyslomaviikko
22.10. 7. luento: Metsien kestävä käyttö: Monimuotoinen metsien käsittely,
METSO-ohjelman suojelukeinot sekä maiseman- ja riistanhoito. (Tapio Kurkikangas ja
Iida Viholainen)
•

Luonnonhoito osa talousmetsää. Kuinka huolehdin luonnon hoidosta
omassa talousmetsässäni?
• Kyöstin kyselytunti (Kyösti Sipilä)
29.10. 8. luento: Oman metsäsuunnitelman tekeminen ja metsään.fi:n
käyttö (Jouni Aila ja Iida Viholainen) 27.11
Lisäksi opintoretki omilla autoilla 9.11
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Liite 2. Metsäsanasto

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Liite 3. Metsästrategia-pohjakaavio
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Liite 4. Kurssipalautelomake
Kysely Oma metsä tutuksi -kurssin osallistujille
I osio
1. Ikä?
2. Sukupuoli (nainen, mies, muu)
3. Kuinka kauan olet ollut metsänomistajana?
4. En ole vielä metsänomistaja, mutta ehkä tulevaisuudessa
5. Omistan metsää (noin ha)?
6. Miten olet hankkinut metsätilan itsellesi? (Ostit, perit, lahja)
7. Omistan metsäni (yksin, puolisoni kanssa, perheeni kanssa, jonkun muun kanssa,
jollakin muulla tavalla, miten?)
8. Asutko metsäsi läheisyydessä? Kyllä/Ei, mutta mökkini. Ei, mutta samassa
kunnassa. Ei, eri kunnassa.
Kysymykset 8-18 arvostellaan asteikolla (todella huono, aika huono, aika hyvä, todella
hyvä). Jokaiseen kysymykseen 8-18 alakysymykset ennen kurssia ja nyt.
9. Kuinka hyvin tunnet metsäsi? ennen kurssia nyt (erittäin huonosti, aika huonosti,
hyvin, todella hyvin)
10. Kuinka hyvin olen perillä metsäni taloudellisista arvoista? ennen kurssia / nyt
11. Kuinka hyvin olen perillä metsäni luontoarvoista? Ennen kurssia / nyt
12. Entä kulttuurisista ja virkistysarvoista? Ennen kurssia /nyt
13. Kuinka hyvin tunnet metsäsuunnitelmasi? (kaiken -en omista) ennen kurssia/nyt,
14. Kuinka selvät ovat omat tavoitteesi metsääsi koskien? Ennen kurssia /nyt
15. Kuinka hyvin tunnet eri metsänkäsittelytavat? Ennen kurssia /nyt
16. Kuinka hyvin olet perillä ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiin? Ennen kurssia
/nyt
17. Voinko tietämykselläni vaikuttaa metsiini. Ennen kurssia /nyt
18. Kuinka varmasti teet päätöksiä metsääsi koskien? Ennen kurssia /nyt
19. Kuinka varmaksi tunnet itsesi tilatessasi metsäpalvelua? Ennen kurssia /nyt
II osio
Kysymykset 1-11 arvostellaan asteikolla (todella huono, aika huono, aika hyvä, todella
hyvä)
Kysymykset 12-16 ovat vapaa teksti kysymyksiä, paitsi 13. kysymyksen vaihtoehdot
ovat: vähemmän, saman verran, enemmän.
1. Kokonaisarvioni kurssista on:
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2. Kuinka hyvin odotukseni kurssista täyttyivät?
3. Kuinka hyvin kurssi vastasi tarpeitani metsätietämyksessä?
4. Miten kurssi vaikutti metsäverkostoosi?
5. Lähtötietoni olivat riittävät kurssille?
6. Metsätietämykseni ennen kurssia oli?
7. Metsätietämykseni kurssin aikana on ollut?
8. Miten kurssin eri osa-alueet vaikuttivat omaan oppimiseesi?
a. luennot
b. harjoitukset (oma metsästrategia, metsään.fi-opetus)
c. kirjallisuus
d. ekskursio
e. keskustelut
9. Otettiinko kurssilla mielestäsi riittävän hyvin huomioon eri näkökulmia ja
vaihtoehtoja?
10. Kuinka hyvin mielestäsi kurssi on käsitellyt kestävää kehitystä (ympäristö,
sosiaalinen ja/ tai taloudellinen kestävyys)
11. Kuinka hyvin kurssi on mielestäsi käsitellyt sukupuoli ja tasa-arvo näkökulmaa
metsänomistamiseen liittyen?
12. Olen viettänyt … tuntia kurssin parissa yhteensä (sisältäen kurssiohjelman 15 h).
13. Olisin halunnut panostaa kurssiin (vähemmän) -(saman veran) - (enemmän) aikaa.
14. Mikä oli kurssissa parasta?
15. Mikä oli kurssissa huonoa?
16. Oliko jotain, mitä olisit vielä toivonut käsiteltävän kurssilla?
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Liite 5. Kysely yksityisille metsänomistajille -lomake
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Liite 6. Ilkka 10.11.2019
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