Metsämatka Kainuuseen to 30.9. – pe 1.10.2021
Tervetuloa mukaan syksyiselle metsämatkalle! Matka suuntautuu Kainuun opiston
maisemiin Paltamon Mieslahteen. Matka sisältää metsäistä oheisohjelmaa sekä
Kansalaisen metsäkoulu - Metsäläisen kansakoulu -työpajan. Matkan tarkoituksena
on avata osallistujille uusia näkökulmia metsäkeskusteluun ja rakentaa yhteistä
metsäymmärrystä.
To 30.9.
14:00
15:00
16:00
17:30
18:00

Lähtö Joensuusta
Juuka
Nurmes
Perillä Paltamossa Kainuun Opistolla
Metsäinen iltaohjelma ja illallinen
Panleino johdattaa musiikillisiin metsätunnelmiin. Yhtyeen nimi viittaa
runoilija Eino Leinoon, kreikkalaisen mytologian metsän jumala Paniin
sekä kalasääskeen, jonka latinankielinen nimi on Pandion haliaetus.
Nostalgista, luonnollista ja suomalaisiin juuriin pohjautuvaa musiikkia.

Pe 1.1.
Aamupala
9:00
Opastettu metsäkävely Kainuun opiston läheisyydessä.
Tutustutaan erilaisiin metsiin ja metsien erilaisiin käyttömuotoihin.
11:00
Lounas
12:00
Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu
Metsä moniarvoisena hyvänä -työpaja (tarkempi ohjelma liitteenä)
16:00
Kotimatka alkaa, reitti Nurmes – Juuka – Joensuu
19:00
Perillä Joensuussa
Matkan hinta 50 € / per osallistuja. Hinta sisältää kuljetuksen pikkubussilla,
majoituksen 2 hh, illallisen, aamupalan, lounaan sekä metsäisen ohjelman.
Ilmoittautumiset matkalle to 23.9. mennessä:
Timo Reko, timo.reko@msl.fi tai puh. 050 322 6798

Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu
Metsä moniarvoisena hyvänä
Työpaja pidetään pe 1.10.2021 klo 11:00-15:30 Kainuun opistolla (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 Itä-Suomen yliopistosta. Paula kertoo tilaisuudessa metsänomistajakunnan
rakenteesta sekä metsänomistajien ja yhteiskunnan metsiin kohdistamista tavoitteista, 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.
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.

