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Metsäalan tulevaisuusfoorumilta odotetaan paljon
Metsäalan tulevaisuusfoorumi on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke, jonka tehtävänä on kartoittaa metsäalan elinkeinoihin vaikuttavia tulevaisuude kehityskulkuja. Foorumityö on käynnistynyt keväällä
2003. Foorumin ensimmäisiä tuloksia esitellään marraskuun alussa järjestettävässä ensimmäisessä tulevaisuusseminaarissa. Foorumin tapahtumia ja
tuloksia voi seurata osoitteessa www.metsafoorumi.fi.
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Ministeriöllä kovat odotukset
Metsäalan tulevaisuusfoorumi järjesti
juhannusviikolla ensimmäisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen tiedotustilaisuuden foorumityön käynnistymisestä. Osastopäällikkö Aarne Reunala
kertoi tilaisuudessa maa- ja metsätalousministeriön tavoitteista Metsäalan tulevaisuusfoorumille. Hänen mukaansa:
“Odotukset ovat kovat. Metsäsektorin toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia. Jotta muutokset olisivat hallittuja, tarvitsemme
tietoa tulevaisuudesta ja analyysejä
muutosten vaikutuksista.”
Metsäalan tulevaisuusfoorumi keskittyy toiminnassaan luotaamaan ja ennakoimaan metsäalaan vaikuttavia kehityskulkuja. Ministeriön mukaan “tulevaisuusfoorumin tuloksia voidaan
käyttää apuna tehtäessä pitkänajan
metsäpoliittisia linjauksia. Tulevaisuuden luotaus on tärkeää paitsi poliittisia linjauksia varten myös metsäalan toimijoiden omalle strategiatyölle ja alan julkisuuskuvalle.”
Tulevaisuusfoorumin työstä raportoidaan kansalliselle metsäneuvostolle,
joka voi ottaa foorumin tulokset huomioon suunnatessaan kansallisen metsäohjelman toteutusta.
Foorumi on kohtauspaikka
Metsäalan tulevaisuusfoorumi on kohtauspaikka monialaiselle tiedolle ja osaamiselle metsäalan elinkeinoihin vaikuttavista tulevaisuuden kehityskuluista.
Määrittely korostaa monialaisen tiedon
merkitystä tulevaisuuden elinkeinomahdollisuuksien löytämiseksi.
Foorumityöskentelyn lähtökohta
on pro metsäala ja erityisesti kansanta-

louden tai yleinen etu. Kartoittamalla kehityskulkuja foorumi pyrkii auttamaan
metsäalan eri toimijoita löytämään työkaluja omaan strategiatyöhön ja parantamaan alan innovaatiotoimintaa.
Foorumityöskentelyssä korostetaan
sidosryhmäyhteistyötä metsäalan ja
metsäalan ulkopuolisiin organisaatioihin. Näin saadaan monialaisia näkökulmia foorumin tarjoamalle kohtauspaikalle. Metsäalaan vaikuttavien politiikan
lohkojen tukemisen lisäksi foorumin tavoitteena on tarjota metsäalan toimijoille heidän omaa strategia- ja tulevaisuustyötä tukevia uusia impulsseja, aineistoja ja työkaluja. Foorumityöstä voi hyötyä parhaiten olemalla aktiivisesti mukana foorumin eri toiminnoissa.
Neljä pilaria
Foorumin toteutusryhmän puheenjohtaja, Joensuun yliopiston rehtori
Perttu Vartiainen on verrannut foorumityötä neljään pilariin, joista: “Peruspilarin muodostavat foorumin viisi
työryhmää: ympäristö, metsänhoito,
metsäteknologia, metsäteollisuus ja
sosiaalinen kestävyys. Työryhmissä
etsitään tietoa työryhmän aihealueen
tulevaisuuteen vaikuttavista kehityskuluista.”
Toisen pilarin muodostavat foorumin teettämät erillisselvitykset. Nopeasti toteutettavien selvitysten avulla voidaan reagoida foorumityössä esille nouseviin signaaleihin.
Kolmannen pilarin muodostavat
tulevaisuusseminaarit. Niissä kartoitetaan foorumin tuloksien, eri alojen
asiantuntijoiden ja aivoriihityöskentelyn avulla menestystekijöitä metsäalan
elinkeinoille. Seminaarit ovat ensisijai-

nen kohtauspaikka tulevaisuuden kehityskuluista ja näkemyksistä kiinnostuneille.
Neljäntenä pilarina toimii metsäalan
tulevaisuustiedon kotipesäksi kuvattu

verkkopalvelu – www.metsafoorumi.fi.
Verkkopalvelu tulee tarjoamaan keskeistä tietoa metsäalan elinkeinojen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja foorumin toiminnasta.

Puheenjohtaja
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Verkkopalvelujärjestelmä www.metsafoorumi.fi, uutiskirje
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Metsäalan tulevaisuusfoorumin toimintamalli (TP=työpaja).
Seminaariin ilmoittautuminen
Foorumin kolmesta tulevaisuusseminaarista ensimmäinen järjestetään
marraskuun alussa 2003. Sen aiheena on kansainvälisten kehityskulkujen vaikutukset metsäalaan. Seminaarin otsikko “Elinkeinot globaalimuutoksen pyörteissä” kuvaa elinkeinojen reaktiivista roolia suurten
globaalimuutosten vanavedessä. Seminaariin tai seminaarin tiedotuslistalle voi ilmoittautua foorumin kotisivuilla.

Metsäalan tulevaisuusfoorumin toteuttaa
Joensuun yliopisto.
Toteutusryhmän
puheenjohtajat:

Uutiskirje
Foorumin Internet-osoitteen kautta
ladattava uutiskirje ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä kerrotaan foorumityön tuloksista, tulevaisuusuutisista ja tulevaisuustapahtumista. Uutiskirjeen postituslistalle
voi liittyä foorumin kotisivuilla tai ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen saija.miina@joensuu.fi.

Työryhmien vetäjät:
Metsäteknologia
prof. Pertti Harstela
Metsänhoito
prof. Taneli Kolström
Ympäristö
prof. Seppo Kellomäki
Metsäteollisuus
prof. Matti Kärkkäinen
Sosiaalinen kestävyys
prof. Olli Saastamoinen
Työryhmien ja foorumin
koordinaattori
johtaja Anssi Niskanen

Seuraa foorumin tapahtumia joustavasti osoitteessa www.metsafoorumi.fi!

Metsäalan tulevaisuusfoorumin uutiskirje
Julkaisija:
Metsäalan tulevaisuusfoorumi
Joensuun yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
Toimittaja: Saija Miina
saija.miina@joensuu.fi

Metsäalan tulevaisuufoorumi Internetissä:
http://www.metsafoorumi.fi
Metsäalan tulevaisuufoorumin uutiskirje kertoo Foorumin tuoreimmista
tapahtumista ja tuloksista. Uutiskirje löytyy Internetistä sivulta http://
www.metsafoorumi.fi/uutisia.htm. Voit saada sen myös suoraan sähköpostina ilmoittautumalla jakelulistalle: saija.miina@joensuu.fi

