
Millaista pyöreän pöydän yhteisöä haluamme rakentaa?

Toivotut jäsenet, toiminnan kuvaus, liittymisohje
Webinaari 30.9.2021, Tarja Ollas



Suositusten täytyy olla käyttäjilleen 
hyödylliset

• toimivat käytännössä 

• toimivat omalla alueella

• tarjoavat hyviä vaihtoehtoja erilaisille 
metsänomistajille

• ovat helppokäyttöisiä eri tilanteissa

• antavat vastauksia uusiin ongelmiin ja 
mahdollisuuksiin.
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Yhdessä olemme viisaampia

• Mukaan toivotaan suositusten käyttäjiä:

• metsänomistajia

• yksityishenkilöitä

• kuntien, seurakuntien, yhteismetsien ym. 
metsävastaavia

• metsäammattilaisia

• metsureita, metsäkoneenkuljettajia

• metsäneuvojia, puunostajia 

• metsäpalveluyrittäjiä jne.

• luontoalan ammattilaisia 

• ympäristöjärjestöjen edustajia

• opettajia ja opiskelijoita.
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Toimintamuodot, joista voi itse 
valita 1/2

• Ryhmäkeskustelut alueittain

• noin 4 – 5 aluetta/vuosi

• noin 10 henkilöä/keskustelu

• kutsumme edustavan otoksen pyöreän pöydän 
jäsenistä

• Teamsilla n. 2 tunnin tilaisuuksia

• mahdollisesti myös tapaamisia oman maakunnan 
alueella tai Tapiossa

• kysymysaiheisiin voi valmistautua ennakkoon.
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Toimintamuodot, joista voi itse 
valita 2/2

• Verkkokyselyt kaikille noin 2 – 5 kpl/vuosi

• vastataan samoihin kysymyksiin, kuin 
ryhmäkeskustelussa 

• täsmäkysymykset eri teemoista

• Osallistuminen muihin metsänhoidon 
suositusten tilaisuuksiin

• henkilökohtainen kutsu

• esimerkiksi 5.10.2021 ajankohtaiswebinaari 
Suometsien hoidon uudet ratkaisut
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Esimerkkejä kysymyksistä 2020-21

• Mihin suuntaan yksityismetsien käyttö on 
mielestäsi muuttumassa?

• Metsänomistajat kaipaavat metsänkäsittelyssä 
aitoja vaihtoehtoja. Mitä nämä aidot 
vaihtoehdot mielestäsi käytännössä tarkoittavat? 
Entä onko vaihtoehtoja tarpeeksi?

• [Taimikonharvennuksen esittely 
verkkopalvelussa] Miten toteutus vastaa 
odotuksiasi?

• Mitkä ovat mielestäsi ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat keskeiset uhat metsille ja metsien 
hoidolle omassa maakunnassasi?
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Mitä minä tästä saan?

1. Ensimmäisten joukossa tietoa, miten 
suosituksia on tarkoitus kehittää

2. Vaikutusvaltaa suositusten esitystapaan ja 
uusiin aiheisiin

3. Oman alueen olosuhteet tulevat huomioiduiksi

4. Oppia suositusten monipuoliseen käyttöön

5. Muiden näkemykset voivat laventaa omaa 
ajattelua – ja sinä heidän

• hyötyä palveluiden kehittämiseen

• hyvähenkinen keskustelu virkistää.
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Ryhmäkeskusteluista sanottua
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Kiitos 
mahdollisuudesta 

vaikuttaa.Toimii meille myös 
oppimistilaisuutena.

Tilaisuus oli hyvin 
johdettu. Oli hyvä, 
että mukana oli eri 
alojen edustajia.



Liity pyöreän pöydän jäseneksi

• Mukaan voi liittyä milloin vain

• Voit valita, mihin toimintaan osallistut

• Esittelysivu ja liittyminen jäseneksi:

Tapio.fi/pyoreapoyta
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https://tapio.fi/projektit/metsanhoidon-suositukset/metsanhoidon-suositusten-pyorea-poyta/
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