KIRJE TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE
Lämpimästi tervetuloa työpajaan

Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu
Metsä moniarvoisena hyvänä
Työpaja pidetään pe 1.10.2021 klo 11:00-15:30 Kainuun opistolla, osoitteessa Tahvintie 4, Mieslahti
Yhteiskunnassa käydään monenlaisia keskusteluja metsästä ja sen käytöstä. Metsään liittyy erilaisia
intressejä konkreettisesta omistajuudesta jokamiehen oikeuksiin ja virkistyskäyttöön. Joskus näissä
keskusteluissa on vaikeaa nähdä metsää puilta tai kuulla toisen näkökulmaa. Olisi kuitenkin tärkeää
rakentaa ”sopua” eli dialogia erilaisten näkemysten välillä, sillä metsä itsessään on monille meistä tärkeä
arvo ja siten se yhdistää meitä kaikkia.
Metsäsopu vaatii metsäymmärrystä, joka vaatii metsäsivistystä ja dialogia. Sovun pohjana voivat
esimerkiksi olla metsää koskevat tutkimustulokset. Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu työpajassa kuullaan tutkimus- ja asiantuntijapuheenvuoroja metsän omistajuudesta. Työpajassa
asiantuntijapuhujina ovat Paula Horne, tutkimusjohtaja Pellervon taloustutkimuksesta sekä Reetta
Karhunkorva, vastaava metsäkulttuuriasiantuntija Suomen Metsämuseo Lustosta ja väitöskirjatutkija ItäSuomen yliopistosta. Paula kertoo tilaisuudessa metsänomistajuudesta tilastojen valossa sekä
metsänomistajien ja yhteiskunnan suhteista, ja Reetta puolestaan moniulotteisista suomalaisista
metsäsuhteista ja metsänomistajuudesta ilmiönä. Lisäksi työpajassa kuullaan lyhyempiä
kokemuspuheenvuoroja metsäsuhteista sekä toteutetaan pienryhmätyöskentely, joka perustuu kuultuihin
puheenvuoroihin ja kaikkien omaan kokemukseen ja tietoon aiheesta.
Työpajan kohderyhmänä ovat niin metsänomistajat kuin ”jokamiehet- ja naisetkin”, teollisuustoimijoista
luonnonsuojelujärjestöihin. Tarvitsemme mukaan juuri sinun asiantuntijuuttasi täydentämään keskustelua.
Tavoitteena on, että jokainen osallistuja lähtee työpajasta muutamien oivallusten kanssa eteenpäin ja
nämä ovat ns. metsäsovun työkaluja. Lisäksi puheenvuorojen ja pienryhmätyöskentelyn pohjalta
rakennetaan työpajan lopussa suosituksia, joita on tarkoitus nostaa esille paikallisessa yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja päätöksenteossa.
Työpajaan osallistuville tarjotaan Kainuun opistolla lounas ennen työpajan alkua.
Opi näkemään metsä puilta – Metsäsovulla sopumetsiä
***
Työpaja on osa valtakunnallista KOSI-työpajojen (Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden
tiekartasta) sarjaa. KOSI-työpajoissa kokeillaan dialogisuuteen ja tutkimustietoon perustuvan
konsensuskonferenssimenetelmän käyttöä vapaassa sivistystyössä ja edistetään keskustelua paikallisesti
tärkeistä teemoista. Alfred Kordelinin säätiö tukee KOSI-hanketta.
***
Tilaisuuden kuvaus jatkuu seuraavalla sivulla
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Sinun on myös mahdollista orientoitua metsäteemaan tulemalla Kainuun opistolle jo edellisenä iltana.
Torstai-iltana tiedossa on metsäaiheista työskentelyä ja kulttuurikokemuksia, ja perjantaina aamupäivällä
kävely Kainuun opiston lähimetsissä. Yöpyminen Kainuun opistolla on mahdollista omakustanteisesti
kahden hengen huoneissa. Kauempana asuville tiedoksi, että tapahtumaan järjestetään bussikuljetus, joka
starttaa torstai-iltapäivänä Joensuusta ja palaa takaisin Joensuuhun perjantai-iltapäivän työpajan päätyttyä.
***
Ilmoittautumiset työpajaan mahdollisimman pian (paikkoja rajoitetusti) ja viimeistään 16.9.2021.
Ilmoittaudu vastaamalla tämän viestin lähettäjälle.
Kerro viestissäsi myös, mikäli haluat lisätietoja torstai-illan ohjelmasta, yöpymisestä Kainuun opistolla tai
kävelystä perjantaina aamupäivällä. Kerro myös mahdollisista ruoka-ainerajoitteista.
Tiedustelut ja yhteydenotot työpajan suunnitteluryhmälle:
Satu Heimo, Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelma, VST ry. satu.heimo@sivistystyo.fi
Timo Reko, Maaseudun Sivistysliitto, timo.reko@msl.fi
Helena Ahonen, Kainuun opisto, helena.ahonen@kainuunopisto.fi
Lea Lihavainen, Opintokeskus Sivis, lea.lihavainen@ok-sivis.fi

