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Kutsu Metsätieteen päivään 26.11.2018
Suometsien käytön tulevaisuus
http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 26.11.2018
Suometsätalouden menetelmät ja ympäristövaikutukset ovat nousseet laajaan keskusteluun ja uusia, osin kiisteltyjä
tutkimustuloksia on tuotu julkisuuteen. Mitkä ovat suometsien hoidon ongelmakohdat? Onko hoitomenetelmien
ympäristövaikutusten hallinnasta riittävästi tietoa? Tärkeitä teemoja ovat mm. vanhojen ojitusalojen
vesistövaikutukset ja hiilidioksidipäästöt, suometsien puuston kehitys ja tulevaisuuden odotukset,
metsänuudistuminen ja -uudistaminen vanhoilla ojitusaloilla, sekä puunkorjuun haasteet ja uudet menetelmät
suometsissä.
8.15 – 9.00 Aamukahvi
9.00 - 12.15 Kutsuesitelmät
− Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen
− Suometsien käytön vaikutus ilmastoon – kolme tietä tulevaisuuteen, tutkijatohtori Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto
− Käsitys metsäojituksen vesistövaikutuksista on muuttunut – miksi ja miten paljon? johtava tutkija Mika Nieminen,
Luonnonvarakeskus
− Suometsien puuvarojen kehitys ja skenaariot, tutkimusprofessori Tuula Packalen, Luonnonvarakeskus
− Ratkaisut suometsien puunkorjuuseen, johtava tutkija Jori Uusitalo, Luonnonvarakeskus
− Yleiskeskustelu
Aamupäivän esityksiä voi seurata myös videosuoratoistona. Linkki suoratoistoon tulee Metsätieteen päivän
verkkosivustolle muutamaa päivää aiemmin.
12.15 - 13.45 Lounastauko
Lounastauon aikana järjestetään mentorointilounaita uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille sekä tutkimus- ja
kehitystoiminnan uravaihtoehdoista kiinnostuneille:
http://www.metsatieteellinenseura.fi/rahastot/43-ajankohtaista/ajankohtaista/397-mtp-18mentorointi
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13.45 – 16.30 Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot
−
−
−
−
−

Metsäbiologian kerho: Soiden uudet käyttömahdollisuudet ja monimuotoisuuden turvaaminen
Metsäekonomistiklubi: Pohjoinen biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Metsänhoitoklubi: Metsänhoito suometsissä
Metsäteknologiklubi: Metsäteknologian ratkaisuja haastavaan suopuunkorjuuseen
Taksaattoriklubi: Tekoälysovellukset metsätaloudessa

16.45 - 17.30 Iltatilaisuus
− Silva Fennican ja Metsätieteen aikakauskirjan uusien päätoimittajien esittely
17.30 - 20.00 Buffetti
Vapaata keskustelua metsätieteellisistä kysymyksistä
Järjestäjät
− Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen, p. 050 401 0780, s-posti
miina.a.rautiainen@aalto.fi
− Järjestelytoimikunnan sihteeri: Seuran toiminnanjohtaja Pekka Nygren, p. 044 558 1199, s-posti
pekka.nygren@metsatiede.org
− Mentorointilounaat: Seuran hallituksen jäsen Anna Repo, anna.repo@ymparisto.fi
− Metsäbiologian kerho: Pekka Punttila, pekka.punttila@ymparisto.fi
− Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen@helsinki.fi
− Metsänhoitoklubi: Katri Himanen, katri.himanen@luke.fi
− Metsäteknologiklubi: Jari Ala-Ilomäki, jari.ala-ilomaki@luke.fi
− Taksaattoriklubi: Sakari Tuominen, sakari.tuominen@luke.fi
Metsätieteen päivä on maksuton, mutta esitystilojen jakamista ja tarjoiluiden varaamista varten osallistujien tulee
ilmoittautua viimeistään 19.11.2018 tällä lomakkeella:
https://www.webropolsurveys.com/S/5825C7BDDEFF7506.par

Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi)
_______________________________________________________________________________________
Invitation to the Forest Science Day on 26 November 2018
http://www.metsatieteellinenseura.fi/83-metsaetieteen-paeivaet/mtp2018/386-mtp2018
House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, 26 November 2018
The Forest Science Day (Metsätieteen päivä) organised by the Finnish Society of Forest Science is the most
important annual meeting of Finnish forest scientists and all friends of forest science. This year we will have the
26th Forest Science Day with the main theme “Future of the peatland forest management”.
Management of peatland forests and its environmental impact have recently got public attention, partly because
new contradictory research results have been published. What are the most problematic issues of the of peatland
forest management? Do we have enough information on the management of the environmental impact of peatland
forestry? Important topics are, among others, the impact of old ditched peatlands on water and greenhouse gas
emissions; development and future scenarios of the forest resources in the peatlands; forest regeneration in ditched
peatlands; and challenges for logging.
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8:15 – 9:00 Registration and morning coffee
9:00 – 12:15 Plenary meeting
In the morning, we will a plenary meeting, in which the best Finnish experts will speak about these topics. The
morning plenary may also be followed through video streaming. The link to the streaming will be published in the
web site of the Forest Science Day a few days before the event.
12:15 – 13:45 Lunch break
During the lunch break of the Forest Science Day, the Finnish Society of Forest Science organises a mentoring
lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing to work in a R&D
related post. At least one mentoring group will be in English. Check:
http://www.metsatieteellinenseura.fi/43-ajankohtaista/ajankohtaista/398-mtp-18mentoring
13:45 – 16:30

Concurrent sessions organised by the science clubs of our Society

• Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): New utilisation opportunities for peatlands and conservation of
biodiversity
• Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): Northern bioeconomy and sustainable use of natural resources
• Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Silviculture in peatland forests
• Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Solutions to the challenging peatland forest logging
• Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Applications of artificial intelligence in forestry
Although Finnish will be the main language of the Forest Science Day, some presentations will be in English.
16:45 – ca. 20

Evening gathering and buffet

Forest Science Day will be free of charge but we need to know the number of participants for dividing the
concurrent sessions to right-sized rooms and ordering the coffees and the evening buffet. Thus, the participants
should register at latest on 19 November 2018 using this link:
https://www.webropolsurveys.com/S/5825C7BDDEFF7506.par
_______________________________________________________________________________________
”105 vuotta suomalaisia metsätieteellisiä julkaisuja: historia, nykypäivä ja tulevaisuus” Helsingin
kirjamessuilla 25.10.2018
Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisujen esittely Helsingin kirjamessuilla torstaina 25.10.2018 Tiedekirjan
osastolla 6g80, klo 15.00 – 15.25 (Helsingin messukeskus)
Seura ottaa varaslähdön tulevaan 110-vuotisjuhlavuoteensa esittelemällä tänä vuonna 105 vuotta täyttävää
julkaisutoimintaansa Helsingin kirjamessuilla. Tilaisuudessa esitellään suomalaisen metsätieteellisen julkaisemisen
pitkää historiaa ja katsotaan tulevaan. Esiteltävinä ovat sähköiset julkaisusarjamme:
− Silva Fennica https://silvafennica.fi
− Metsätieteen aikakauskirja https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi
− Dissertationes Forestales https://www.dissertationesforestales.fi
Esitykset:
− 105 vuotta kansainvälistä metsätieteellistä julkaisemista Suomessa – katse tulevaan, toiminnanjohtaja Pekka Nygren,
Suomen Metsätieteellinen Seura
− Metsätiedettä kotimaisille lukijoille, professori Teppo Hujala, Itä-Suomen yliopisto
Tiedekirjan koko ohjelma kirjamessuilla löytyy osoitteesta:
https://www.tiedekirja.fi/media/wysiwyg/Tiedekirjan_ohjelma18.pdf
_______________________________________________________________________________________
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Nuorten tutkijoiden mentorointilounaat Metsätieteen päivässä 26.11.2018
Metsätieteen päivän lounastauolla Suomen Metsätieteellinen Seura järjestää mentorointilounaan
tohtoriopiskelijoille, tutkijatohtoreille ja nuorille metsäammattilaisille. Mentorointilounaan tavoitteena on siirtää
tietoa ja osaamista kokeneemmilta tutkimus- ja kehitystoiminnan asiantuntijoilta nuoremmille ja tarjota
mahdollisuus verkostoitumiseen. Mentorointilounaan teemoina ovat osallistujista riippuen esim. urapolkujen
hahmottaminen, keinot verkoston luomiseen, ajankäyttö, osaamisen kehittäminen, omien vahvuuksien
tunnistaminen ja uran alkuvaiheen huolen aiheet. Metsätieteellinen seura tarjoaa lounaan osallistujille.
Hae mukaan 5.11 mennessä täyttämällä lomake osoitteessa https://tinyurl.com/mentorointilounas2018.
Mentorointilounaalla keskustellaan mentorin johdolla pienryhmissä. Näin ollen osallistujamäärä on rajattu 20
henkilöön. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikkoa ennen tapahtumaa.
Lisätietoja antaa Seuran hallituksen jäsen Anna Repo anna.repo@ymparisto.fi.
_______________________________________________________________________________________
Mentoring lunches for early-career scientists in Forest Science Day on 26 November 2018
During the lunch break of the Forest Science Day on 26 November 2018, the Finnish Society of Forest Science
organises a mentoring lunch for doctoral students, post-docs, and young forestry professionals working or willing
to work in a R&D related post. The aim of the mentoring lunch is to transfer knowledge from experts in the R&D
field to younger professionals and offer an opportunity for networking. The themes of the mentoring lunch will
vary according to the wishes of the participants and may include e.g., identification of career paths, networking
skills, use of time, development of required skills, identification of own strengths, and pros and cons of the early
career. The Finnish Society of Forest Science will offer the lunch.
If you wish to participate, apply by filling this form at latest on 5 November:
https://tinyurl.com/mentorointilounas2018.
The mentoring lunches will be organised in small groups each having one mentor. Thus, the number of participants
is limited to 20 persons. The selected participants will receive a personal notice about a week before the Forest
Science Day. At least one group will discuss in English.
For more information, contact: Anna Repo, a member of the Board of the Finnish Society of Forest Science:
anna.repo@ymparisto.fi.
_______________________________________________________________________________________
Metsänhoito- ja Taksaattoriklubin yhteinen Viljelymetsien kasvu ja tuotos -seminaari 31.10.2018
Aika: Keskiviikko 31.10.2018, klo 12.00 – 15.30
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus (Fabianinkatu 33), Auditorium XII
Ohjelma
12.00
12.10 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

Tilaisuuden avaus
Suomen avohakkuut 1964 – 2017, Matti Kärkkäinen
Kasvupaikka ja boniteetti metsätalouden suunnittelussa, Risto Ojansuu
Maanmuokkauksen vaikutukset taimikoiden kehitykseen, Timo Saksa
Kahvitauko
Mitä tiedetään jalostushyödystä ja mitä ei, Matti Haapanen
Viljelytaimikoiden kehitys VMI:n mukaan, Antti Ihalainen
Keskustelu

Ilmoittautumiset 25.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: minna.raty@luke.fi. Tilaisuus on maksuton.
_______________________________________________________________________________________
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Tiede, käytäntö ja päätöksenteko -seminaari 21.11.2018 Tieteiden talolla
Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV, Lääkäriseura Duodecim ja Tapio Oy järjestävät keskiviikkona 21.11.2018
klo 10.00 - 14.30 Tieteiden talolla seminaarin, jossa pohditaan tieteen, käytännön ja päätöksenteon kohtaamista.
Tutkimustulosten jalostaminen käytännön toiminnan ja yhteiskunnallisten päätösten perustaksi läpinäkyvällä ja
tehokkaalla tavalla on periaate, jolla on laaja kannatus. Valtakunnan hallitus alleviivaa tutkimukseen perustuvaa
tietoa päätöksenteon pohjana. Tieteellisten seurojen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan tavoitteet ovat myös
samansuuntaisia.
Eri tieteenalojen käyttämistä prosesseista ja mekanismeista ei kuitenkaan ole selkeää yleiskuvaa, ei myöskään eri
alojen pyrkimyksistä tutkimuksen vaikuttavuuden parantamiseen. Tuntemus toisten alojen parhaista käytännöistä
tehostaa resurssien käyttöä tutkimus-käytäntö-päätöksenteko -akselilla kaikilla aloilla. Yhteistoiminta
tutkimustulosten vaikuttavuuden parantamiseksi ja samalla tutkimusresurssien käytön tehostamiseksi on eri alojen
kesken ollut varsin rajallista. Yhteistyöllä vahvistetaan vaikutusmahdollisuuksia. Käytännön esimerkkejä kuullaan
lääke-, kasvatus- ja metsätieteen aloilta.
Seminaarissa:
− avataan eri alojen toimintamalleja tutkimustulosten viemisessä käytäntöön ja päätöksenteon perustaksi,
− etsitään yhteisiä nimittäjiä ja pohditaan yhteistyön mahdollisuuksia toimialojen välillä,
− mietitään vaikutusmahdollisuuksia kansalliseen tiedepolitiikkaan ja sen keinoihin edistää tieteelliseen näyttöön
perustuvaa päätöksentekoa niin käytännössä kuin politiikassa,
− rakennetaan toimivaa alustaa tutkijoiden, suorittajien ja päättäjien väliselle vuoropuhelulle.
Ilmoittautumiset seminaariin 15.11. mennessä osoitteessa:
https://survey.tsv.fi/index.php/survey/index/sid/845874/lang/fi
_______________________________________________________________________________________
Seuran tulevaa ohjelmaa / Forthcoming events
Seuraavissa jäsentiedotteissa on tarkempia tietoja tulevista tapahtumista. Merkitse jo nyt ylös muutama tärkeä
päivämäärä. Vuosi 2019 on Seuran 110-vuotisjuhlavuosi ja se tuo runsaan ohjelmatarjonnan kaikille jäsenillemme.
− 12.12.2018 Seuran syyskokous Tieteiden talossa klo 15.00 alkaen. Ohjelmassa on mm. Seuran hyvän hallinnon
ohjeiden hyväksyminen.
− 11.1.2019 Tieteen päivien keskustelutilaisuus ”Mistä puhumme, kun puhumme metsien käytöstä” klo
12.00 - 13.45 Helsingin yliopiston päärakennuksen luentosalissa 5. Professori Annika Kangas
(Luonnonvarakeskus) pitää avauspuheenvuoron ”Tarvitseeko metsä ihmistä vai ihminen metsää?”. Tämän
jälkeen aiheesta keskustelee paneeli, jonka muodostavat professori Mikko Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto),
professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) ja professori Liisa Tyrväinen (Luonnonvarakeskus). Paneelin
puheenjohtajana toimii professori Jarkko Hantula (Luonnonvarakeskus).
− 10.5.2019 Seuran 110-vuotisjuhla koostuu iltapäivän tieteellisestä seminaarista ja iltajuhlasta. Luvassa on tieteen
viimeisiä tuloksia ja hauskaa yhdessäoloa metsätieteen parissa.
You will find detailed information on these forthcoming events in the following information letters of our Society.
However, mark already the following dates in your calendar:
− 12 December 2018 Autumn meeting of the Society in the House of Sciences and Letters from 15 o’clock
onwards. Among other issues, we will discuss and accept the best practices guidelines for the Society.
− 11 January 2019 panel discussion on the concept of the utilisation of forest resources as a part of the activities
of the “Days of Science” (Tieteen päivät). The event will be at 12:00 – 13:45 in the lecture room 5 of the main
building of the University of Helsinki. The discussion will be in Finnish.
− 10 May 2019 the 110th Anniversary Seminar, Dinner and Evening Party of the Society.
_______________________________________________________________________________________
Uusia jäseniä / New members
Toivotamme uuden jäsenemme Janne Rädyn tervetulleeksi mukaan toimintaamme.
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We welcome our new member Janne Räty to participate in the activities of the Society.
_______________________________________________________________________________________
Toimiston aukioloajat / Office hours
Seuran toimisto on normaalisti auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 8 – 16. Toiminnanjohtaja työskentelee
kotona keskiviikkoisin, mutta hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.
The office of the Society is normally open on Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 8 to 16. The executive
manager works at home on Wednesdays but you can reach him by phone or e-mail.
_______________________________________________________________________________________
Syysterveisin,
Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
puh. 044 558 1199
pekka.nygren@metsatiede.org

