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Työyhteisön Hyvä Tyyppi -st ipendit
Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille 
arjen työyhteisösankareita metsäalalla, 
sillä osaava ja motivoitunut ihminen on 
metsäalan tulevaisuuden keskeisin 
menestystekijä ja alan toimintakulttuurin 
rakentaja. 

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen 
menestys rakentuu työyhteisöjen hyvien 
tyyppien varaan. 



Stipendin myöntämisperusteet
Stipendin saaja on ansioitunut työyhteisössään

• itsensä johtamisessa 

• vastuun ottamisessa 

• oppijana ja opastajana 

• sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäjänä



Stipendeistä

• Stipendit ovat jatkuvasti haettavissa ja hakemus tehdään nettisivujen 
lomakkeella

• Esittäjinä vähintään viisi henkilöä omasta tai muista työyhteisöistä
• Stipendinsaajia on kattavasti metsätalouden tuotantoketjusta
• Esittäjiä eri organisaatioista on kattavasti



Tarja Etelämaa, Päät täjien Metsäakatemian ja johdon 
assistent t i, Vantaa 

”Tarjan tuntevat Suomen metsäväki ja iso osa Suomen 
päättäjistä ja vaikuttajista. Hän on toiminut koko Päättäjien 
Metsäakatemian 26 vuotisen historian ajan sen käytännön 
asioista vastaavana ja kurssien kokoonkutsujana. 

Kun Tarja on projektissa mukana, kaikki toimii, ammattimaisesti, 
kenenkään ei tarvitse paikata. Mainitsematta ei voi jättää 
myöskään aina iloista ilmettä ja positiivista asennetta.”
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Susanna Kantanen, metsäasiantunt ija, 
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, Mikkeli

”Susanna on todellinen metsäalan moniottelija. Hän on 
ottanut paikkansa niin toimistotiimin markkinointitehtävissä, 
puunkorjuun erityiskohteiden suunnittelussa kuin 
työnjohtotehtävissä. 

Susannan hyvä huumori ja kohtelias käytös on huomattu niin 
toimistoilla kuin myös eri yrittäjäryhmien keskuudessa. Hän 
pitää omalta osaltaan esimerkillisesti yllä metsämieshenkeä.” 
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Krista Kimmo, viest intäpäällikkö, Metsä Group, Espoo

”Krista on työkaverina mitä luovin ja innovatiivisin. Ei ole 
asiaa mitä hän ei osaa ja hän on aina valmis auttamaan. Hän 
innostuu helposti ja saa muutkin mukaansa. 

Työtehokkuudessa hän on vertaansa vailla eikä hän 
hämmenny työn paljoudesta eikä mutkikkuudesta. Hän 
suorastaan ammentaa virtaa vaikeista, kiperistä ja/ tai nopeaa 
reagointia vaativista caseistä.”
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Timo Mart ikainen, puutavara-autonkuljet taja, Kuljetus Tii-
Sik Oy, Ruokolaht i

”Timo on positiivinen, hyväntuulinen ja auttavainen. Hän on 
mukana kehitys- ja pilottihankkeissa antaen käytännön 
vinkkejä ohjelmien tekijöille.

Timo on monipuolinen osaaja. Ajotyönsä ohessa hän toimii  
yrityksen ajojärjestelijänä. Timo hallitsee auton, nosturin ja 
tietokoneen käytöt sekä niiden huollot.”
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Urmas Niemi, metsuri, Metsähallitus Metsätalous Oy, Soini

”Urmas on omatoiminen, haasteisiin rohkeasti tarttuva, omaa 
työtään kehittävä, monitaitoinen ja hyvää yhteishenkeä 
rakentava joukkuepelaaja. 

Asiakasrajapinnassa hänen vahva ammattitaitonsa, 
neuvottelukykynsä sekä asioiden laaja ymmärtäminen ovat 
herättäneet vahvaa luottamusta.”
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Metsämiesten Säät iö

Tekee työtä metsäalan ja metsäalalla 
työskentelevien ihmisten hyväksi. 

Säätiö jakaa vuosittain apurahoina 1,7 
miljoonaa euroa

Rahoitus tulee Säätiön sijoitustoiminnan ja 
lahjoitusten tuotosta.


	���Työyhteisön hyvä tyyppi �-stipendit, palkittavat� �Metsäpäivät 27.10.2021��
	Työyhteisön Hyvä Tyyppi -stipendit
	Stipendin myöntämisperusteet
	Stipendeistä
	Tarja Etelämaa, Päättäjien Metsäakatemian ja johdon assistentti, Vantaa 
	Susanna Kantanen, metsäasiantuntija, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, Mikkeli
	Krista Kimmo, viestintäpäällikkö, Metsä Group, Espoo
	Timo Martikainen, puutavara-autonkuljettaja, Kuljetus Tii-Sik Oy, Ruokolahti
	Urmas Niemi, metsuri, Metsähallitus Metsätalous Oy, Soini
	Metsämiesten Säätiö

