OPINTOPIIRI
– osaamisen vahvistamista yhdessä
Hankkeen 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.

Johtopäätös
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 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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