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*Meidän metsämme - kannanotto kokosi yhteen kansalaisia ja metsätoimijoita ympäri Suomen* 
 
Meidän metsämme - kannanotto järjestettiin 27.10.2018 Helsingissä. Kannanotto sisälsi 2,5 tuntia lyhyitä 
puheenvuoroja ja esityksiä. Tavoitteena oli tuoda yhteen eri toimijoita, jotka ovat huolissaan metsien 
tulevaisuudesta. Esiintyjissä ja puhujissa oli monipuolisesti eri tahojen edustajia, valitettavasti kuitenkaan 
kaikki kutsutut tahot eivät halunneet osallistua ohjelmaan. Ohjelma koostui kolmesta osasta: metsäilon, - 
surun, toivon ja tahdon ilmaisusta. Kannanottoon osallistui noin 400 ihmistä. Koko ohjelma on luettavissa  
http://meidanmetsamme.org1 
 
Ohjelman valmistelu alkoi syksyllä 2017 ja suunnitteluryhmä oli pitkään kaikille kiinnostuneille avoin. 
Työryhmä koostui eri toimialoja edustavista kansalaisista ja toimi vapaaehtoiselta pohjalta. Myös lopullinen 
ohjelma toteutettiin täysin ilman ulkopuolista rahoitusta. Ohjelman valmisteluprosessin aikana työryhmä oli 
yhteydessä moniin eri tahoihin, joiden näkemykset vaikuttivat kannanoton ohjelman lopputulokseen. 
Valmistelussa oli mukana lukuisia toimijoita, ja vaikka ohjelmaa valmisteltiin pitkään ja väljällä aikataululla, 
ei kaikkia pyydettyjä tahoja saatu mukaan pitämään omaa puheenvuoroaan tilaisuudessa. 
 
Kannanoton päätavoitteena oli mahdollistaa eri-ikäisten kansalaisten ja asiantuntijoiden kokoontuminen 
yhteen ilmaisemaan erilaisia metsiin liittyviä tunteita, kuten iloa, kiitollisuutta, surua, huolta ja toivoa.  
Monet suomalaiset jakavat näitä tunteita myös osana laajaa ajankohtaista keskustelua luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisestä, ilmastonmuutoksesta ja metsien moninaisesta merkityksestä. 
 
Tilaisuudessa luovutettiin kansalaisten kannanotto2 metsien puolesta ministeri Tiilikaisen ja Lepän 
edustajalle Teppo Säkkiselle. Kannanotossa vaaditaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja 
metsänhoidon uudistamista tutkimustietoon perustuen.  
 
Tilaisuudessa oli tietääksemme paikalla valitettavasti vain yhden median edustaja, jonka raportointi on 
synnyttänyt jälkikäteen kriittistä keskustelua. Ensinnäkin tilaisuuden on sanottu sivuuttaneen 
metsänomistajien äänet. Kuitenkin sekä esiintyjistä että järjestäjissä oli metsänomistajia. Lisäksi työryhmä 
oli yhteydessä instituutioihin, jotka ottavat kantaa metsäasioihin metsänomistajien näkökulmasta. Näiltä 
tahoilta pyydettiin puheenvuoroa, mutta he kieltäytyivät. Vuoropuhelu on kuitenkin jatkunut koko 
tilaisuuden valmistelun ajan ja jatkuu myös tilaisuuden jälkeen. Toiseksi osa koki tilaisuuden pitämisen 
kirkon hallinnoimissa tiloissa häiritsevänä joko ohjelman luonteen takia tai siksi, että seurakunnat edustavat 
suurta metsänomistajakuntaa. Seurakuntien metsäpolitiikasta on käynnissä oma erillinen prosessinsa, jota 
tehdään erikseen kirkon sisällä. Tämän kannanoton ohjelmasta vastasi kokonaisuudessaan työryhmä, ja 
Tuomiokirkkoseurakunta oli mukana vain tiloja tarjoavana yhteistyökumppanina. Ensin oli tarkoitus käyttää 
Senaatintorin portaita, mutta myöhemmin päätettiin sääennusteen takia siirtyä väistötilaan, kryptaan. 
 
Meidän metsämme - työryhmä on pitänyt johtotähtenä ajatusta vuoropuhelusta. Meidän metsämme -
kannanotto lokakuun lopussa oli yksi tapa koota yhteen eri toimijoita. Kannustamme muita kansalaisia 
järjestämään vuoropuhelun mahdollistavia tapahtumia. Lisäksi toivomme, että nyt käynnistynyt vuoropuhelu 
eri toimijoiden kanssa jatkuu. 
 
Yhteydenotot: 
MEIDÄN METSÄMME -työryhmä info@meidametsamme.org  

                                                        
1 http://meidanmetsamme.org/wp-content/uploads/2018/10/meidan-metsamme-ohjelma-www.pdf 
2 http://meidanmetsamme.org/wp-content/uploads/2018/06/meidan-metsamme-kannanotto-2018.pdf 


