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Rahoittajan tervehdys

Ilari Pirttilä

Toimitusjohtaja, Metsämiesten Säätiö



Osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan keskeisin 
menestystekijä
• Metsäalaa ja sen ammattilaisten osaamista ja 

asiantuntijuutta haastetaan julkisessa 

keskustelussa

• Vika ei ole muissa vaan meissä, sillä olemme 

yhteiskunnan kaupungistuessa jättäneet 

viestinnällisen tyhjiön, jonka muut ovat 

sisällöllään (somessa) viisaasti täyttäneet

• Metsäala ja sillä toimivat asiantuntijat – me –

olemme itse vastuussa osaamisestamme ja siitä 

että se myös tunnetaan

• On mahdotonta arvostaa sellaista mitä et tunne

• Eli osaaminen – myös maaperäasioissa – on 

keskeistä. Mutta se ei riitä, osaamisesta on myös 

kerrottava muutenkin kuin työn jäljen kautta

• Hyödynnä viestintäkoulutusaineisto osoitteessa 

https://puuhuolto.fi/puhetta-metsasta/
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Metsämiesten Säätiön keskiössä on ihminen

• Perustettu 1948, täysin itsenäinen, yleishyödyllinen,                                                          

apurahoja jakava säätiö

• Alkupääoma saatu Metsätyömaiden muonitustoimiston  

lakkauttamisesta

• Sääntöjen mukainen tehtävä metsäalan kehittäminen ja tukeminen                                                  

sekä metsäalalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen

• Strategiassa vahva ihmisnäkökulma – Metsäosaaja 2030
• Apurahoja vuosittain 1,7 miljoonaa euroa

• 300 euron stipendejä metsäalan opinnoista valmistuville nuorille

• 500 euron stipendejä työyhteisön hyville tyypeille

• Varat apurahoihin ja muuhun toimintaan saadaan omasta sijoitustoiminnasta sekä lahjoituksista

• Viime vuosina 4 pienempää säätiötä sulautunut Metsämiesten Säätiöön

• Kolmen hengen organisaatio: kehityspäällikkö Veikko Iittainen, palvelupäällikkö Aija Järnstedt 

ja toimitusjohtaja Ilari Pirttilä
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Mikäli haluat olla mukana metsäalan hyväksi tulevan 
apurahamäärän lisäämiseksi, niin …

• Välitä viestiä lahjoitusmahdollisuuksista 

metsäalan hyväksi.

• Käytämme kaikki saamamme lahjoitukset 

täysimääräisesti ja korvamerkittynä 

lahjoittajan toivomaan asiaan metsäalan hyväksi.

• Keräys- ja hallinnointikustannukset hoidamme 

omista varoista.

• Lisätietoa lahjoitustavoista, mm. 

merkkipäiväkeräys, nimeäsi kantavan rahaston 

perustaminen sekä Metsätestamentti, saat 

www.mmsaatio.fi/lahjoita

• Em. osoitteessa on myös avattu ”keskustelun 

avauskannuste”, jolla palkitaan lahjoituksen 

alullepanija.
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2022 apurahahaussa haettiin 4,8 milj. euron 

rahoitusta, josta 1,7 milj. eurolla pystytään 

kattamaan vain kolmannes.

http://www.mmsaatio.fi/lahjoita


Kiitos!

Lisätietoa www.mmsaatio.fi


