
KIRJE METSÄSOPU-TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

Hei! 

 

Hienoa, että ilmoittauduit mukaan Kainuun opistossa järjestettävään työpajaan  

torstaina ja/tai perjantaina 30.9.-1.10.2021. 

 

Kansalaisen metsäkoulu – Metsäläisen kansakoulu 

Metsä moniarvoisena hyvänä 
 

Tässä kirjeessä saat tietoosi: 

• Työpajan tarkan aikataulun ja puhujat 

• Ohjeita dialogiseen keskusteluun 

• Ennakkomateriaalin, jonka avulla voit virittäytyä työpajan kysymyksiin jo etukäteen 

• Tietoa KOSI-hankkeesta ja hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta 

 

Kaikki työpajan osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan myös metsäkävelylle, joka lähtee 

Kainuun opiston edestä perjantaina 1.10. klo 9:30. Olethan ajoissa paikalla! Työpajan osallistujille tarjotaan 

lisäksi lounas Kainuun opistolla klo 11:00, minkä jälkeen siirrymme työpajaan.  

 

Maksullisia ohjelmia ovat torstain iltaohjelma ja illallinen, yöpyminen (to-pe) ja perjantain aamupala Kai-

nuun opistolla. Näihin osallistumisesta on siis sovittava erikseen järjestäjien kanssa. 

 

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää työpajan sisällöistä tai järjestelyistä, kysymyksiä puheenvuoroja pitäville 

asiantuntijoille tai tarkennettavaa ruokailuihin liittyen (ruokarajoitteet, allergiat), niin ole mahdollisimman 

pian yhteydessä 

Satu Heimo, satu.heimo@sivistystyo.fi  

 

Tiedoksi ennakkoon: Etäisyyksien vuoksi pääpuhujat pitävät puheenvuoronsa verkon kautta. Kysymyksiä on 

kuitenkin mahdollista ja toivottavaa esittää.  

 

Seuraamme ajankohtaista koronasairastavuus-tilannetta. Tällä hetkellä ei ole tiedossa esteitä, jonka vuoksi 

tapahtuma tulisi järjestää verkossa. Mikäli tilanne muuttuu, niin tiedotamme siitä erikseen. Toivomme, että 

tilaisuuteen ei tulla sairaana ja suosittelemme tilaisuudessa maskien käyttöä. Keskustelut toteutuvat pien-

ryhmissä, jotka pysyvät koko tilaisuuden ajan samoina. Kiitos jo etukäteen ymmärryksestä ja yhteistyöstä. 

Jos sairastut, ole yhteydessä järjestäjiin. 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!  

 

Yhteistyössä mukana: Kainuun opisto, Maaseudun Sivistysliitto, Opintokeskus Sivis ja Vapaa Sivistystyö ry. / 

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -yhteistyöohjelma 

 

Työpajan järjestämistä tukee Alfred Kordelinin säätiö. 

 

 

 

  

mailto:satu.heimo@sivistystyo.fi


KIRJE METSÄSOPU-TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

Työpajan 1.10. aikataulu 

Paikka: Kainuun opisto, Tahvintie 4, Mieslahti 

 

Kello Ohjelma 

11:00 LOUNAS 
 

11:45 Siirrytään työpajatilaan ja pienryhmiin: Tutustumista – Miksi työpaja kiinnostaa? 
 

12:00 Helena Ahonen,  
rehtori Kainuun opisto 
Satu Heimo,  
koordinaattori, Vapaa Sivistystyö ry.                          Tervetuloa KOSI-työpajaan 

12:10 Paula Horne,  
tutkimusjohtaja, Pellervon taloustutkimus (PTT) 
 
Metsänomistajakunnan rakenne sekä metsänomistajien ja yhteiskunnan metsiin kohdistamat 
tavoitteet 

12:40 Reetta Karhunkorva,  
vastaava metsäkulttuuriasiantuntija, Suomen Metsämuseo Lusto  
väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto 
 
Moniulotteinen metsäsuhde ja metsien omistajuus ilmiöinä sekä suomalaiset metsäsuhteet 
muutoksessa 

13:10 Pienryhmäkeskustelu: 
Millaisia ajatuksia tutkijoiden puheenvuoroista?  
Mitä haluaisin muiden tietävän metsästä? 
 

13:30 Väliohjelma: Suomalaisten suhde metsään Kalevalan ja mytologioiden kautta 
 

13:40 Lyhyet puheenvuorot: 

• Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry: Elina Pääkkönen 

• Oulujärvi Leader ry: Mari Korhonen 

• Metsänomistaja, maa- ja metsätalousyrittäjä: Harri Peltola 

• Kajaanin Latu ry.: Pentti Heikkinen  

• Suomen Metsäkeskus Kainuu: Tuomo Mikkonen 

• Suomen Luonnonsuojeluliitto, Kajaani: Elsa Lankinen 
 

14:10 TAUKO JA KAHVIT 
  

14:20 Pienryhmäkeskustelu:  
1) Mitkä voisivat olla sovun työkaluja? Mistä olemme samaa mieltä? 
2) Suositukset: Miten käydä keskustelua? Miten edistää sopua? Miten ja millaista tietoa 

metsistä pitäisi jakaa? 
 

15:00 Yhteenveto: 
Ryhmänvetäjien puheenvuorot 
Suositukset 
 

15:30 Järjestelyissä mukana olleiden organisaatioiden kiitokset 
Nälkämaan laulu 



KIRJE METSÄSOPU-TYÖPAJAN OSALLISTUJILLE 

KOSI-työpajan dialogisen keskustelun ohjeet osallistujille 

• Kuuntele muita, älä keskeytä 

• Kunnioita ihmisten erilaisia näkökulmia 

• Kaikki voivat vaikuttaa turvallisen keskusteluilmapiirin  

rakentamiseen. Keskustelu on luottamuksellista. 

• Anna itsellesi mahdollisuus oppia uutta, ymmärtää muita,  

nähdä erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja. 

• Ole suora ja avoin, mutta keskustele asiallisesti. 

• Käytä yleistä ja helposti ymmärrettävää kieltä. 

 

 

Ennakkomateriaali 

Tähän ennakkomateriaaliin voit tutustua jo ennen työpajaa. Sen avulla virittäydymme yhteiseen keskuste-

luun ja tiedon äärelle. 

1. Video (n. 3 min): Metsänomistajat lähikuvassa -video | Helsingin yliopisto (helsinki.fi) 

2. Suomi on metsäläinen. YLE Areena.  

• Jakso 2: Metsä pankkimme olla saa. https://areena.yle.fi/1-4469142  

• Jakso 7: Hakata ja rakastaa. https://areena.yle.fi/1-4469147  

Yhden jakson kesto n. 27 min. 

3. Metsäsuhteiden kenttä. Luston julkaisuja 1 (2017).  

https://issuu.com/luston_julkaisuja/docs/metsasuhteiden_kentta  

Esimerkiksi sivut 4–9. 

4. YLE Uutiset ja Areena. Uutinen ja video. 

Voiko avohakkaajakin rakastaa metsää? “Toivon, että lapsenlapsille periytyisi 

monimuotoinen metsä”, sanoo satavuotiaita kuusia kaatava Tero Kurula 

https://yle.fi/uutiset/3-12101082  

Lempeä avohakkaaja. Perjantai dokkari. https://areena.yle.fi/1-50653057 

  

Muuta luettavaa (jos aikaa ja kiinnostusta riittää) 

1. Vuosilusto 12: Suomalainen metsäsuhde. 2018. https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto12  

2. LUKE: Suomalainen metsänomistaja 2020. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837  

 

 

Tietoa KOSI-hankkeesta ja tutkimuksesta 

Työpaja on osa valtakunnallista KOSI-työpajojen (Konsensuskonferenssi sivistyksen tulevaisuuden tiekar-

tasta) sarjaa. Muita työpajoja järjestetään Maarianhaminassa, Orivedellä, Ilmajoella ja Kokkolassa. Niiden 

aiheet käsittelevät kansalaisyhteiskuntaa ja demokratiaa, työelämän monimuotoisuutta, kotoutumista ja 

työelämän tulevaisuutta. KOSI-työpajoissa kokeillaan dialogisuuteen ja tutkimustietoon perustuvan konsen-

suskonferenssimenetelmän käyttöä vapaassa sivistystyössä ja edistetään keskustelua paikallisesti tärkeistä 

teemoista.  

KOSI-hankkeesta tullaan tulevaisuudessa tekemään tutkimusta ja siksi työpajoissa kerätään myös tutkimus-

aineistoa (havaintojen kirjaaminen, valokuvat – mikäli tämä sopii osallistujille, asiantuntijapuheenvuorojen 

ja loppukeskustelun mahdollinen tallentaminen, sekä työpajan jälkeen lyhyt palautekysely osallistujille). 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset ja puheet tullaan anonymisoimaan eli kukaan 

työpajassa mukana olleista ei ole tunnistettavissa keskustelujen tai vastausten perusteella myöhemmin. 

Kainuun opistossa paikalla on myös graduopiskelija Veli-Matti Ural, Oulun yliopistosta. Lue lisää KOSI-hank-

keesta: KOSI-hanke – Sivistystyön Vapaus ja Vastuu ja/tai kysy lisää Sadulta, satu.heimo@sivistystyo.fi  

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/luonnontieteet/metsanomistajat-lahikuvassa-video
https://areena.yle.fi/1-4469142
https://areena.yle.fi/1-4469147
https://issuu.com/luston_julkaisuja/docs/metsasuhteiden_kentta
https://yle.fi/uutiset/3-12101082
https://areena.yle.fi/1-50653057
https://issuu.com/vuosilusto/docs/vuosilusto12
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837
http://www.vapausjavastuu.fi/kosi-hanke/
mailto:satu.heimo@sivistystyo.fi

