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Ihminen ja metsä
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. 

Tehtävänämme on metsäalan kehittäminen ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. 
Myönnämme vuosittain 1,5 miljoonaa euroa apurahoja metsäalalle tutkimukseen, 
koulutukseen, hyvinvointiin, viestintään ja metsäkulttuuriin. Varat apurahoihin 

saamme omasta sijoitustoiminnastamme.

Lisätietoa verkkosivuiltamme www.mmsaatio.fi

www.mmsaatio.fi

Tervetuloa Metsäpäiville 2017!

Metsä ja sen monimuotoisuus, metsä-
tuotteet, virkistys, energia, ilmasto sekä 
muut luonnonvarat ja niiden käyttö. Ne 
kaikki vaikuttavat toisiinsa ja nostavat 
esiin isoja kysymyksiä muun muassa 
maankäytön vaikutuksista sekä Suomes-
sa että maailmanlaajuisesti.

Maailmalla yksi ratkaisu on alueiden 
rinnakkaiskäyttö, kuten maa- ja metsä-
talouden yhdistävä agroforestry. Meillä 
täällä Suomessa rinnakkaiskäyttö on niin 
luontevaa, että tuskin kiinnitämme siihen 
huomiota. Luomme oman metsäsuh-
teemme ja virkistymme metsässä, joka 
samanaikaisesti tuottaa ekosysteemipal-
veluita, marjoja, sieniä, puuraaka-ainetta 
ja luontoarvoja.

Valtakunnalliset Metsäpäivät järjestää 
Suomen Metsäyhdistys, joka tänä vuon-
na täyttää jo 140 vuotta. Metsäalan yh-
teistyöjärjestönä sen tehtävä on yhdessä 
jäsentensä kanssa kertoa metsien kestä-
vän käytön tuomista ratkaisuista. 

Toivomme, että löydät ohjelmastamme 
avartavia ajatuksia ja mielenkiintoisia 
keskusteluja! 

Sydämellisesti tervetuloa 89. Metsäpäi-
ville,

Anders Portin
toiminnanjohtaja
Suomen Metsäyhdistys ry
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Sisällys

TORSTAI 9.11.2017
8.30 
9.30
11.00
12.00  

13.15  

14.15
15.00

15.30

17.30

PERJANTAI 10.11.2017

Metsähallituksen Metsänhoitajat ry:n 60-vuotisjuhlaseminaari: 
Metsänhoitajat biotalouden rakentajina | Sali 206 | s. 19
METO Häme-Uusimaan MetsäRekry | Pasilan kirjasto | s. 19

Aamupala | Kokoustamon aula
Avajaiset | Sali 101 | s. 7
Lounas | Talvipuutarha
Asiaa alalle | Valitse yksi seminaareista:
Luke: Metsä 2060 – Kestävän metsätalouden skenaariot | 206 | s. 8
Suunnitelmallisesti somessa – Metsäviestiä kanaviin | 201 | s. 8
Metsäsuhteiden Suomi – Millainen on suomalaisten 
     metsäsuhteiden kirjo? | 103A | s. 8
Valitse seminaareista 
     (huom. Metsä 2060 ja Suunnitelmallisesti somessa -seminaarit jatkuvat)
Puuhuolto 2030-luvulle | 103A | s. 9
Koska metsien käyttö on ratkaisu – Muovin haastajat | 103B | s. 9
Verkostoitumiskahvit ja Speaker’s Corner | Kokoustamon aula | s. 13
Näkökulma | 101 | s. 13
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava: Muuttaako murrosaika metsäalaa?
Lisää asiaa alalle 
Koneyrittäjät | 201 | s. 14
Loimun UraFoorumi | 203 | s. 14
Metsäkoulutus ry | 215 | s. 14
Suomen metsäkeskus | 208 | s. 15
Teollisuuden Metsänhoitajat | 207 | s. 15
Sielunmetsä-dokumenttielokuvan näytös | 101 | s. 15
Metsämessujen avajaiset ja Metsäbileet | Halli 6 | s. 16

9.30

10.00

Sisällys

9.11.2017
Vieraile 

virtuaalitodellisuudessa 

Miten virtuaalitodellisuus  
muuttaa metsäneuvontaa ja  

puukauppaa? VRForest-tutkimus- 
ryhmä esittelee kehittämiään uusia  
palveluita torstaina 9.11. iltapäivä-

kahveilla Kokoustamon aulassa sekä 
Metsämessuilla. Tule kokemaan 

virtuaalitodellisuusdemoja!
9.11.2017

Metsäsuhdeklinikan  
päivystys 

Tule Suomen Metsämuseo Luston 
metsäsuhdeklinikalle, jossa saat apua 
metsäsuhdeasioihin. Käy juttelemassa 
metsäsuhteesi tilasta ja pohtimassa, 

miten toimiva metsäsuhde voisi mahdol-
lisesti lisätä hyvinvointia. Vastaanoton 
päätteeksi saat metsäsuhdetta vahvis-
tavan reseptin. Klinikka ottaa vastaan 

torstaina 9.11. klo 8.30–9.30, 11–12 ja 13–15 
sekä Metsämessujen avajaisissa.

Messu- 
keskuksen 

Kokoustamon 
kartta on sivulla 

20. 

Tee 
treffit kollegan 

kanssa! Lue lisää 
sivulta 13.

Lisää 
ohjelmasta ja 

puhujista:  
metsapaivat.fi

#metsä-
päivät #onni- 

metsässä 

http://www.metsapaivat.fi
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Metsä Group valmistaa maailman parhaasta 
uusiutuvasta raaka-aineesta, pohjoisesta puusta, 
kierrätettäviä tuotteita vastuullisesti ja tehokkaasti.

www.metsagroup.fi

KASVUA  
METSÄSTÄ 

Avajaiset
9.30–
11.00

Sali 101 
Avaussanat 
Puheenjohtaja Eeva Hellström, Suomen Metsäyhdistys

Metsät osana kiertotalousyhteiskunnan ratkaisuja
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset

Agro-forest osana ilmastomuutoksen hallintaa
Hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1

www.metsapaivat.fi

http://www.metsapaivat.fi
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Asiaa alalle

WWW.METSAKOULUTUSRY.FI

YHDISTÄÄ METSÄALAN 
KOULUTUSASTEET JA 

TYÖELÄMÄN TOIMIJAT

KLO 12 | VALITSE KOLMESTA

12.00–14.00 | Sali 206
Luonnonvarakeskuksen seminaari: 
Metsä 2060 – Kestävän metsätalouden 
skenaariot

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 
on seurannut metsien tilaa ja sen kehitys-
tä jo liki sadan vuoden ajan. Lähes yhtä 
kauan on laskettu VMI-aineistoon perus-
tuvia arvioita kestävistä hakkuumahdol-
lisuuksista.  VMI-aineisto ja Luken met-
säsuunnitteluohjelmistot mahdollistavat 
myös perinteistä puuntuotantoa mo-
nimuotoisemmat tarkastelut. Tule kuu- 
lemaan Luken uusista mahdollisuuksista 
taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen 
kestävyyden tarkastelussa.

12.00–14.00 | Sali 201
Suunnitelmallisesti somessa – 
Metsäviestiä kanaviin 

Miten keskustelet metsien kestävästä 
käytöstä sosiaalisen median ympäristö-
kuplassa? Viestintäasiantuntija Markus 
Leikola tarkastelee sosiaalisen median 
luonnetta. Vuorovaikutteisessa seminaa-
rissa keskustellaan, millaisen kuvan some 
maailmasta antaa ja miten sen tarjoa-
maan tietoon on suhtauduttava.

12.00–13.00 | Sali 103A
Metsäsuhteiden Suomi – Millainen on
suomalaisten metsäsuhteiden kirjo?

Sukellamme metsäsuhteiden maailmaan. 
Millainen on suomalaisten metsäsuhtei-
den kirjo? Miten työssä, asiakaskohtaa-
misissa ja viestinnässä voi hyödyntää 
taitoa tunnistaa erilaisia metsäsuhteita. 
Voisiko se olla jopa osa brändiä?

KLO 13.15 | VALITSE KAHDESTA
(Voit myös liittyä mukaan aiemmin alka-
neisiin Luken tai somesuunnittelun semi-
naariin.)

13.15–14.15 | Sali 103A
Puuhuolto 2030-luvulle
Metsätehon vetämä Tehokas puuhuol-
to 2025 -hanke on saamassa jatkoa: nyt 
suunnitellaan jo 2030-luvun puuhuoltoa. 
Tavoitteena on yhdistää korjuu, kuljetus, 
tietotekniikka ja vastuullisuus samaan 
pakettiin.

13.15–14.15  | Sali 103B
Koska metsien käyttö on ratkaisu – 
Muovin haastajat

Metsäbiotalouden edistyminen on hui-
maa. Tietoja uusista, metsien kestävään 
käyttöön pohjautuvista tuotteista ja 
palveluista tulee viikoittain. Osa niistä on 
jo tuotannossa, osa vasta idea-asteella. 
Tule tutustumaan innovaatioihin, joissa 
uusiutuva puu korvaa uusiutumattomat 
raaka-aineet.
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Laajasti metsästä

6d48

Tervetuloa osastolle 6d48
Tapahtuma metsänomistajille, metsäalan  

ammattilaisille sekä kaikille muille metsässä liikkujille!

Lue lisää metsämessut.fi

10.–12.11.2017 MESSUKESKUS HELSINKI

Lataa Messukeskus-sovellus 
ja tee omat suosikkilistasi!
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Sana on vapaa

14.15–15.00 | Kokoustamon aula
Verkostoitumiskahvit ja Speaker’s Corner

Iltapäiväkahveilla sana on vapaa. Kun 
varaat vuorosi Speaker’s Cornerista, voit 
kertoa asiasi viidessä minuutissa Metsä-
päivien yleisölle. Vai haluatko keskustella 
juuri tietyn kollegan tai metsäalan asian-
tuntijan kanssa? Sovi silloin tapaaminen 
jo etukäteen Brella-sovelluksen avulla. 

15.00 | Sali 101 
Näkökulma

Muuttaako murrosaika metsäalaa?
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava tekee 
sosiokulttuurisen tutkimuksen ja sovel-
tavan tulevaisuustutkimuksen välineillä 
tulevaisuuden kehityskuluista ymmär-
rettäviä. Metsäpäivien seminaarien 
päätteeksi hän pohtii, mikä vaikutus yh-
teiskunnan murroksella on metsäalaan.

Onko verkostosi iskussa? 

Tänä vuonna kohtaamisia ei 
jätetä Metsäpäivillä sattuman varaan. 

Ota tapahtumasta kaikki hyöty irti ja aloita 
verkostoituminen jo etukäteen. Brella- 

sovelluksen avulla voit sopia Metsäpäivillä 
viidentoista minuutin mikropalavereita, joilla 
ehtii tutustua uuteen tai päivittää kuulumiset 

tutun kollegan kanssa. Löydät tapaamis-
kalenterin ohjeineen osoitteesta

metsapaivat.fi. Numeroidut tapaamispöydät 
löytyvät salin 102 edustalta.

'MADE IN VIEREMÄ( 
– Savosta maailman savotoille –

1 9 7 2  m etsä pä i vät 

Ponssen taipaleelle mahtuu havuntuoksuisia muistoja, savot-

taa silmänkantamattomiin ja yli 12 000 metsäkonetta. Ponssen 

juuret ovat syvällä suomalaisella maaseudulla ja suomalaisessa 

työssä, mutta maailmallakin Ponsse on kuin kotonaan. Tänä-

kin päivänä Ponsset korjaavat puuta yli 40 maan savotoilla.

#metsä-
päivät

#onni- 
metsässä 

http://www.metsapaivat.fi
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Lisää asiaa alalle Lisää asiaa alalle

15.30–17.30 | Sali 201
Koneyrittäjät: Konetieto tuottamaan 

Metsäkoneista kerättävät tiedot ovat 
avain koneyritysten liiketoiminnan ke-
hittämiseen. Tietojen hyödyntäminen 
mahdollistaa yrityksen suorituskyvyn ja 
tuloksen arvioinnin ja auttaa löytämään 
liiketoiminnan kehittämiskohteita. Ko-
neyrittäjät kertovat aiheesta tuoreita 
näkökulmia ja tulevaisuuden näkymiä 
sekä esittelevät uuden metsäkonetyön 
seurantatyökalun. Aihetta pohjustetaan 
uusilla tiedoilla metsäkoneyritysten me-
nestystekijöistä. Asiaa on selvitetty tuo-
reessa opinnäytetyössä.

15.00–18.00 | Sali 203
Loimun UraFoorumi

Tiedätkö paljonko sinun kuuluisi saa-
da palkkaa? Kaipaako ansioluettelosi 
päivitystä? Tule kuulemaan vinkit kesä-
työnhakuun ja palkkaneuvotteluun sekä 
tutustumaan metsäalan työmahdolli-

suuksiin Luonnon-, ympäristö- ja metsä-
tieteilijöiden liitto Loimun ja Metsäyliop-
pilaiden Urafoorumiin. Tilaisuuden alussa 
kuullaan katsaus vastavalmistuneiden 
palkkaukseen ja Loimun urapalveluihin 
sekä palkitaan vastavalmistuneet met-
sänhoitajat. Urafoorumissa on myös 
ennakkoon varattava CV-klinikka, jossa 
ura-asiantuntijat antavat vinkkejä ansio-
luetteloosi. 

15.30–17.30 | Sali 215
Metsäkoulutus ry: Mukaan 
metsäalan koulutuksen kehittämiseen

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan 
metsäalan koulutuksen kehittämishank-
keista! Metsäkoulutus ry kokoaa yhteen 
metsäalan koulutuksen järjestäjät kai-
kilta koulutusasteilta sekä opiskelijat ja 
työelämän toimijat. Yhdessä kehitämme 
metsäalan koulutusta ja sen vetovoimaa. 
Kehittämishankkeet ovat tärkeä osa yh-
distyksen toimintaa. Liity mukaan yhdis-
tykseen. www.metsakoulutusry.fi

15.30–17.30 | Sali 208
Suomen metsäkeskus: 
Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäkeskus tarjoaa puheenvuoroja ja 
keskustelua asiakkaan palveluodotuk-
sista ja metsäpalveluyritysten kehitys-
tarpeista. Yrittäjät kertovat, millä eväillä 
metsäpalveluyritys kasvaa. Niitä ovat 
verkostot, markkinointi, palvelukehitys 
ja innovaatiot. Entä saadaanko työn tar-
jonnan lisäämisestä ratkaisu metsäpal-
velumarkkinan kasvuun?

15.30–17.30 | Sali 207
Teollisuuden Metsänhoitajat: Johtaminen
nyt – Rohtoja ihmisten innostamiseen

Teollisuuden Metsänhoitajien seminaa-
rissa nostemestari Heikki Peltola, Nos-
tetuotanto Oy, ja yritysvalmentaja Tuija 
Tähtinen, Valmennuksen Vire Oy, pohti-
vat käytännön keinoja johtamisen kehit-
tämiseksi metsäalalla. 

15.30–17.30 | Sali 101
Sielunmetsä-dokumentti: 

Sukellus metsäkansan 
sielunmaisemaan

Sielunmetsä-elokuvassa tavataan 
suomalaisia metsässä. Se kertoo luonnon-
suojelijoista ja metsänomistajista. Mukana 
on lähimetsänsä avohakkuulle menettänyt 

mökkiläinen ja metsästä mielenrauhaa etsivä 
entinen Venäjän erikoisjoukkojen sotilas. 

He avautuvat metsän merkityksestä itselleen, 
arkistomateriaali luo laajemman kehyksen 
metsäsuhteille. Elokuvan on ohjannut Anu 

Kuivalainen.

#metsä-
päivät #onni- 

metsässä 

http://www.metsakoulutusry.fi
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Iltamenot

17.30–21.30 | Halli 6
Metsämessujen avajaiset & Metsäbileet

Metsäpäiviltä kannattaa jatkaa illal-
la Metsämessujen avajaisiin. Avajaiset 
tarjoavat lisää verkostoitumismahdol-
lisuuksia ammattilaisille, tietoa met-
sänhoidosta ja vinkkejä ulkoiluun ja 
retkeilyyn. Messuilla voit tutustua myös 
Bioaika-rekan tiedenäyttelyyn, joka on 
metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuoti-
aalle Suomelle ja Suomen nuorille.  

Iltamenot jatkuvat legendaarisilla Met-
säbileillä, joita juhlitaan sujuvasti suoraan 
messualueella. Metsäkansaa tanssittaa 
tänä vuonna Umba. Yhtye lupaa soittaa 
juuri sitä musiikkia mitä yleisö haluaa 
kuulla valssista rokkiin ja kantrista jatsiin. 

Miksi metsään? 

Metsäpäivien järjestäjä, 
Suomen Metsäyhdistys, 

kerää Suomen juhlavuoden 
kunniaksi sata syytä mennä 

metsään. Tule kertomaan 
omasi – löydät meidät 
messuosastolta 6G68!

KÄÄK! Juurikääpä!

Salakavala juurikääpä tuhoaa puun arvokkainta osaa. Sen torjuntaan löytyy keinoja, 
joilla voit varmistaa metsäsi säilyvän elinvoimaisena.
 
Kolme hyvää syytä valita Rotstop:
TEHOKAS
MONIPUOLINEN
BIOLOGINEN
 
Tutustu lisää juurikäävän torjuntaan:
www.rotstop.fi

KÄÄK! 
JUURIKÄÄPÄ!?
 TEHOKAS  
 MONIPUOLINEN  
 BIOLOGINEN 

KOLME HYVÄÄ SYYTÄ VALITA ROTSTOP. 

   rotstop.fi Tutustu lisää juurikäävän torjuntaan: 

www.metsapaivat.fi

#onni- 
metsässä 

http://www.metsapaivat.fi
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John Deere tunnetaan uraauurtavista innovaatioista. 
Älykäs puominohjaus on jo mullistanut John Deere 
-kuormatraktoreiden käytön ja vie nyt myös harveste- 
reiden käytön aivan uudelle tasolle. Puomin kärkiohjaus  
on saatavana 1270G-harvesterin CH7-puomiin.

KÄRKI-
OHJAUS
HARVESTEREILLE 

JohnDeere.fi/forestry

Sidosryhmäpäivä

Pe 10.11.
9.30–11.30 | Sali 206
Metsähallituksen Metsänhoitajat ry:n
60-vuotisjuhlaseminaari: Metsänhoitajat
biotalouden rakentajina 

Juhlaseminaarissa tarkastellaan, miten 
metsänhoitajat rakentavat biotaloutta 
nyt ja tulevaisuudessa. Tarkastelun nä-
kökulmia ovat kestävyys, luonnon mo-
nimuotoisuus, valtion ohjaava rooli ja 
vertailu muuhun Eurooppaan. Seminaari 
on yhdistyksen jäsenille ja kutsuvieraille.

10.00–12.00 | Pasilan kirjasto
METO Häme-Uusimaan MetsäRekry

Metsärekry tarjoaa vinkkejä työelä-
mään kaikille metsäalan opiskelijoille. 
Tapahtuman tavoitteena on inspiroida 
opiskelijoita löytämään oma paikkansa 
metsäalalta ja auttaa valmistautumaan 
kesätöiden tai harjoittelupaikan hakuun. 
Lisätietoa: www.luva.fi

Metsämessujen
koululaispäivä

Metsäala tarjoaa jälleen tuhansille
koululaisille ja opettajille pääsylipun 

Metsämessuille perjantaina. Metsämes-
suilla on monenlaisia metsäisiä elämyk-
siä lapsille ja nuorille. Messuklassikoita 

ovat muun muassa metsäkone-
simulaattori, taimienistutusbaana ja 

metsäaiheiset pelit. Lue lisää: 
www.metsapaivat.fi

#metsä-
päivät

http://www.luva.fi
http://www.metsapaivat.fi
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InfoPaikka: Metsäpäivät järjestetään Helsin-
gin Messukeskuksessa Pasilassa. Suurin 
osa tilaisuuksista on Messukeskuksen 
Kokoustamossa, jonka osoite navigaat-
toriin on Ratamestarinkatu 13. 

Sisäänkäynti: Metsäpäiville kuljetaan 
Messukeskuksen eteläisen sisäänkäyn-
nin kautta, joka on avoinna to 9.11. klo 
8–22, pe 7.30–19. 

Info: Metsäpäivien info sijaitsee Messu-
keskuksen eteläisellä sisäänkäynnillä. Se 
on avoinna to 9.11. klo 8.30–19.

Liput: Lippuja voi ostaa ennakkoon osoit-
teesta www.metsapaivat.fi ja Metsäpäi-
vien aikana niiden infosta.

Ateriat: Metsäpäivät alkavat aamupalalla 
to 9.11. avajaissalin 101 edessä klo 8.30. 
Lipun hintaan kuuluu torstaina myös lou-
nas, joka tarjotaan Talvipuutarhassa klo 
11. Metsäbileissä on myytävänä pientä 
purtavaa. Messujen aukioloaikoina Mes-
sukeskuksessa on avoinna myös kahvi-
loita ja ravintoloita.

Vaatesäilytys: Lipun hintaan sisältyvä 
narikka to 9.11. on merkitty Metsäpäi-
vät-tunnuksella. Se sijaitsee eteläisellä 
sisäänkäynnillä ja sulkeutuu klo 22. 

Pysäköinti: Suosittelemme paikoitusta 
Messukeskuksen parkkihalliin, josta löy-
tyvät myös parkkilippuautomaatit. 

Metsämessut: Metsäpäivien ohjelmaan 
kuuluu Metsämessujen avajaiset tors-
taina 9.11. klo 17.30. Lisäksi Metsäpäi-
vien lipulla pääsee messuille perjantaina 
10.11. klo 9–18. Metsämessut ovat osa  
ELMA-tapahtumaa.

Järjestäjä: Metsäpäivät järjestää Suomen 
Metsäyhdistys ry, jonka väen tunnistat 
Onni-pinssistä. Myös vihreäliiviset met-
säylioppilaat opastavat. Metsämessuilla 
olemme osastolla 6G68. Yhteystiedot 
infosta sekä: www.metsapaivat.fi.

Kokoustamo

Klubiravintola
Club Restaurant

Näytteilleasettajaklubi
Exhibitor Lounge

Lehdistö
Press

Sauna

201

202

204
205

206
207

208

209

210

211
212

213
214

215
216

217
218

216
A

203A

B

Pääaula
Main lobby

Talvipuutarhan kabinetti
Winter Garden Cabinet

Terra Nova
Brasserie

Aula
Lobby

Kokoustamo
Conference Centre

Holiday Inn
Hels nki
Messukeskus

Cafeteria
Piazza

Restaurant
Buffet

Eteläinen
sisäänkäynti
Southern Entrance

101

102

A
B

103

Talvipuutarha
Winter Garden

Talvipuutarha: 
lounas 9.11.

Pääaula: Metsäpäivien info, 
liput, vaatesäilytys, sisään-

käynti Metsämessuille

Kokoustamon aula: aamupala,  
Speaker’s Corner, verkostoitumis- 

kahvit, Metsäsuhdeklinikka

2. krs

1. krs

Brella- 
tapaamiset

http://www.metsapaivat.fi
http://www.metsapaivat.fi
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Yhteistyösivu

#metsä-
päivät #onni- 

metsässä 

Lisätietoa ohjelmasta, puhujista ja siitä, 
miksi metsien käyttö on ratkaisu, löy-
dät ennen ja jälkeen Metsäpäivien 2017 
osoitteesta:

Suomen Metsäyhdistys ry järjestää Met-
säpäivät yhteistyössä metsäalan kanssa. 
Tänä vuonna ohjelmassa ovat mukana 
muun muassa:

Koneyrittäjät
Loimu
Luonnonvarakeskus Luke
Maa- ja metsätalousministeriö
Meto Häme-Uusimaa
Metsähallitus
Metsähallituksen Metsänhoitajat ry
Metsäkoulutus ry
Metsäteho
Metsäteollisuus ry
Metsäylioppilaat
Paptic
St1
Sulapac
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsämuseo Lusto
Teollisuuden Metsänhoitajat
Ulkoasiainministeriö
VRForest

www.metsapaivat.fi

BIOAIKA
 ON NYT TÄÄLLÄ

#bioaika

Tule Bioaika-rekkaan näkemään ja kokemaan maailman megatrendit, 
Bioajan hottikset ja osallistu yhteisen Suomi 2.0 tulevaisuusvision luomiseen. 
Virtuaalilaseilla pääset hetkeksi metsäkoneenkuljettajan saappaisiin ja nouset 
katselemaan metsää 40 metrin korkeudesta.

Lähde matkalle yhteiseen tulevaisuuteen!
www.bioaika.fi
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Tule tutustamaan! Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten Säätiö  
ovat Bioaika-tapahtumakiertueen päärahoittajat. 

BIOAIKA-REKKA METSÄMESSUILLA
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