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Kutsu tarjota esityksiä Metsätieteen päivään 24.10.2017 
 
Menestystä metsistä – mahdollisuudet ja rajat 
http://www.metsatieteellinenseura.fi/79-metsaetieteen-paeivaet/2016/358-mtp2017  
 
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 24.10.2017 
 
Vielä muutama vuosi sitten laskevan auringon alana pidetty metsätalous- ja teollisuus vain käväisi horisontin 
pinnassa kuin aurinko Lapin kesäyössä. Nyt metsäala elää vahvaa nousukautta uudelleen määriteltynä: metsä ei ole 
pelkkä sahatavaran tai sellun lähde vaan se tarjoaa puuraaka-aineen lisäksi monia muita tuotteita, 
ekosysteemipalveluja ja se on merkittävä tekijä ilmaston muutoksen kiihtymisessä tai hidastumisessa. Puukin on 
nyt monipuolinen raaka-aine, josta on kehitetty lukuisia uusia tuotteita. Onko mitään perusteita pitää 
sahateollisuuttakaan vanhanaikaisena puurakentamisen uusien tuulien aikaan? Uusien innovaatioiden aikaan 
metsäalalta vaaditaan myös entistä vahvempaa yhteiskuntavastuuta. Tule kuuntelemaan Metsätieteen päivään, kun 
maamme parhaat asiantuntijat käsittelevät metsäalan mahdollisuuksia ja rajoja. 
 
Onko sinulla uutta sanottavaa päivän teemasta tai uusia tutkimustuloksia esiteltäväksi? Tarjoa omaa esitystäsi 
johonkin iltapäivän viidestä rinnakkaissessiosta tai tietoiskua iltatilaisuuteen. 
 
Kutsuesitelmät 9.00 - 12.15 
 
 Metsätieteen päivän avaus, Suomen Metsätieteellisen Seuran varapuheenjohtaja Miina Rautiainen 
 Kaasujen vaihtoa ja kansainvälisiä neuvotteluja - metsien merkitys ilmastonmuutoksen edetessä, johtava tutkija 

Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus 
 Metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen puuntuotannon kanssa 

biotalouden aikakaudella, professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto 
 Puuraaka-aineen laatu Suomen metsäteollisuuden kilpailukykytekijänä, professori Henrik Heräjärvi, Itä-Suomen 

yliopisto 
 Metsäbiotalouden vastuullisuus tutkimuskohteena - eilen, tänään ja ylihuomenna, professori Anne Toppinen, 

Helsingin yliopisto 
 Yleiskeskustelu 
 
12.15 - 13.45 Lounastauko 
 
13.45 – 16.30 Suomen Metsätieteellisen Seuran tieteenalaklubien järjestämät rinnakkaissessiot 
 
Tarjoa omaa esitystä tutkimuksestasi johonkin alla luetelluista neljästä iltapäiväsessiosta. Tarkemmat tiedot kustakin 
sessiosta löytyvät klikkaamalla session nimeä. Esityksesi tiivistelmä tulee lähettää session yhteyshenkilölle 
viimeistään 20.8.2017. 
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Normaalin kokousesitelmän sijaan tai lisäksi voit ehdottaa iltatilaisuuteen myös lyhyttä tietoiskua (1 - 2 min) 
ajankohtaisista tutkimustuloksistasi. Tietoiskun tavoitteena on houkutella keskustelukumppaneita buffet-pöytään. 
Keskity siis olennaisimpiin tuloksiin ja jätä tutkimuksen tekotavan esittely jatkokeskusteluihin. Tarjoa tietoiskua 
sen klubin kautta, jonka alaan se lähinnä kuuluu. Klikkaamalla klubisession nimeä löydät lisätietoja tietoiskujen 
tarjoamisesta. Myös tietoiskuesitysten takaraja on 20.8.2017. 
 
 Metsäbiologian kerho: Metsäpuut tulevaisuuden ympäristössä – vaikutukset ekosysteemiin ja metsänhoitoon 
 Metsäekonomistiklubi: Näköaloja metsäsektorin tulevaisuuteen (Iltapäiväsessiossa on vain kutsuesityksiä, mutta 

aiheeseen liittyvät tietoiskut ovat tervetulleita) 
 Metsänhoitoklubi: Biologian, teknologian ja talouden yhteensovittaminen puuntuotannossa 
 Metsäteknologiklubi: Menestystä metsäteknologiasta 
 Taksaattoriklubi: Menestystä metsästä – taksaattorien menetelmät 
 
Ohjelmaan kuuluu myös erityissessio Metsäntutkimuslaitoksen historiasta (vain kutsuesityksiä): 
Metsän ja yhteiskunnan välissä – Metsäntutkimuslaitoksen historia 
 
16.45 - 17.30 Iltatilaisuus 
 tietoiskuja uusista tutkimustuloksista 
 sähköisen Metsätieteen aikakauskirjan esittely 
 Metlan historiateoksen esittely 
 Seuran huomionosoitusten jako 
 
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 
 
Metsäbiologian kerho: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen@helsinki.fi 
Metsäekonomistiklubi: Jenni Miettinen, jenni.miettinen@helsinki.fi 
Metsänhoitoklubi: Heikki Smolander, hessu.smolander@gmail.com 
Metsäteknologiklubi: Arto Kariniemi, arto.kariniemi@metsateho.fi 
Taksaattoriklubi: Markus Haakana, markus.haakana@luke.fi 
Metlan historia, erikoissessio: Jaana Laine, jaana.laine@luke.fi 
 
Tarkempi ohjelma ja ohjeet esitysten tarjoamiseen: 
http://www.metsatieteellinenseura.fi/79-metsaetieteen-paeivaet/2016/358-mtp2017  
 

  Metsätieteen päivä järjestetään Metsämiesten säätiön tuella (www.mmsaatio.fi) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Call for presentations in the Forest Science Day on 24 October 2017 
http://www.metsatieteellinenseura.fi/79-metsaetieteen-paeivaet/2016/358-mtp2017  
 
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 
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25th Forest Science Day with the main theme “Success from forests – possibilities and limits”. The event will take 
place in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki, on 24 September 2017. Only 
a few years ago, forestry and forest industries were considered as “industries of the setting sun”. However, they 
just passed close to the horizon like the midnight sun in Lapland and now the forest sector is recovering fast after 
a redefinition: Forest is not just a source of timber and pulp wood but it offers a multitude of other goods, 
ecosystem services, and the use of forests contributes to the acceleration or mitigation the global climate change. 
Wood is now a raw material with multiple uses and quite a few new wood-based products have been developed. 
Is there any reason to consider sawmilling as old fashioned when wood construction is thriving? During the era of 
innovations, the societal responsibility of forest industries is more important than ever earlier. 
 
In the morning, we will a plenary meeting, in which the best Finnish experts will speak about these topics. In the 
afternoon, we will have five concurrent sessions organised by the science clubs of our Society. We invite you to 
submit an abstract for a voluntary presentation to one of the following sessions: 
 Forest Biology Club (Metsäbiologian kerho): Forest trees in the future environments – impacts on ecosystems 

and silviculture 
 Forest Economy Club (Metsäekonomistiklubi): Views on the future of the forest sector (full presentations by 

invitation only – flash talks on topic welcome) 
 Silviculture Club (Metsänhoitoklubi): Combining biology, technology, and economy in timber production 
 Forest Technology Club (Metsäteknologiklubi): Success from forest technology 
 Forest Mensuration Club (Taksaattoriklubi): Success from forests – methods of forest mensurationists 
 We will also have a special session on the history of the Finnish Forest Research Institute (presentations by 

invitation only): Between the forest and the society – history of the Finnish Forest Research Institute 
 
As alternative to a full scientific conference presentation, you may also propose to give a 1 - 2 min flash talk on 
your current research results in the evening common meeting. Concentrate on your most important results in your 
flash talk and leave materials and methods to following personal discussions. We hope that your flash talk will 
invite colleagues to join you during the buffet dinner that will close the Forest Science Day. 
 
Although Finnish will be the main language of the Forest Science Day, presentations in English will be welcome. 
You must submit a 1-page abstract at latest on 20 August 2017 to the contact person of the session, in which you 
want to give your talk. Flash talk abstracts are submitted to the contact person of the session, to which the talk’s 
topic is most closely related. 
 
For more information on the sessions, abstract instructions, and contacts, visit: 
http://www.metsatieteellinenseura.fi/79-metsaetieteen-paeivaet/2016/358-mtp2017 
 
If you have problems reading Finnish, please, contact directly the club’s contact person: 
 Forest Biology Club: Timo Kuuluvainen, timo.kuuluvainen@helsinki.fi 
 Forest Economy Club: Jenni Miettinen, jenni.miettinen@helsinki.fi  
 Silviculture Club: Heikki Smolander, hessu.smolander@gmail.com  
 Forest Technology Club: Arto Kariniemi, arto.kariniemi@metsateho.fi  
 Forest Mensuration Club: Markus Haakana, markus.haakana@luke.fi 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Metsätieteen aikakauskirja 
 
Vuoden 2017 alusta Metsätieteen aikakauskirja on uudistunut, eikä painettua lehteä enää julkaista. Metsätieteen 
aikakauskirja on nyt kaikkien vapaasti luettava sähköinen lehti osoitteessa www.metsatieteenaikakauskirja.fi.  
 
Sarjan verkkosivustolla on tutkimusartikkeli-, katsaus-, tieteen tori-, puheenvuoro- ja tutkimusselosteet -osastot. 
Kirjoituksia julkaistaan jatkuvasti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain, mutta niteisiin 
viittaavista numeroista luovutaan. Puheenvuoropalstasta pyritään tekemään nopea keskustelukanava. 
Puheenvuorot lähetetään edelleen toimituksen kautta, joka pyrkii julkaisemaan kaikki asialliset, tieteellisesti 
perustellut kirjoitukset mahdollisimman nopeasti. Sivuston kieli on suomi. Sähköisten artikkeleiden linkitykset 
helpottavat kirjoitusten taustojen tarkistusta ja lähdekirjallisuuden hakua. 
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Käy tutustumassa uudistuneeseen Metsätieteen aikakauskirjaan osoitteessa www.metsatieteenaikakauskirja.fi. Siellä 
on mm. metsänomistajien näkemyksiä metsänvuokrauksesta luotaava tutkimusartikkeli ja Tieteen torilla 
tarkastellaan mm. puun tarjontaa Itämeren alueella ja uhanalaisten metsälajien suojelutoimien vaikuttavuutta. 
 
Silva Fennica (www.silvafennica.fi) ja metsätieteiden väitöskirjat yhteen kokoava Dissertationes Forestales -sarja 
(www.dissertationesforestales.fi). julkaistaan samalla sivustolla. Sarjojen välillä voi liikkua kätevästi sivun ylälaidan 
”Muut sarjat” -painikkeen kautta. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Uusia jäseniä 
 
Toivotamme uudet jäsenemme Laith ALRahahlehin, Olalla Díaz-Yáñezin, Aarne Hovin, Janni Kuntun, Maarit 
Liimataisen, Marika Makkosen ja Tiina Törmäsen tervetulleiksi mukaan toimintaamme. 
 
We welcome our new members Laith ALRahahleh, Olalla Díaz-Yáñez, Aarne Hovi, Janni Kunttu, Maarit 
Liimatainen, Marika Makkonen, and Tiina Törmänen to participate in the activities of the Society. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Työskenteletkö Lukessa? Vielä kerran: päivitä yhteystietosi / Update your contact information if you 
work with Luke 
 
Luonnonvarakeskuksen järjestellessä toimitilojaan uudelleen monen Seuran jäsenen yhteystiedot muuttuvat. Tähän 
mennessä ilahduttavan moni lukelainen on päivittänyt yhteystietonsa. Kiitos teille. Pyydämme vielä kaikkia 
muitakin Lukessa työskenteleviä Seuran jäseniä päivittämään yhteystietonsa, koska ei ole mitään keskitettyä tapaa 
korjata eri toimipaikkoihin siirtyneiden yhteystietoja. Voit päivittää yhteystietosi jollain seuraavista tavoista: 
 
1. Täytä uudestaan jäsenlomake osoitteessa www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Jos käytät lomaketta, 
kirjoita ”Toiminta alalla” -kenttään ”osoitteenmuutos”. 
2. Sähköpostitse osoitteeseen info@metsatiede.org. 
3. Kirjeellä osoitteeseen Suomen Metsätieteellinen Seura, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki. 
 
Ilmoita myös kotiosoitteesi. Joudumme postittamaan jäsenmaksulomakkeet vielä ainakin kuluvana vuonna, koska 
jäsenrekisteriohjelmassamme ei ole sähköistä laskutusta. 
 
Natural Resources Institute Finland is rearranging its offices and labs. Thus, addresses of many members of our 
Society will change. Quite a few of Luke’s employees have already updated contact information. Thank you! We 
do not have any means to find all new addresses because people have moved to various different locations. Thus, 
we ask all employees of Luke to kindly update their contact information, if you have not done it yet. You can 
update your information by one of the following ways: 
 
1. Fill in our membership form at www.metsatieteellinenseura.fi/jaseneksi-64095. Write in the “Toiminta alalla” 
field “change of address”. 
2. By e-mail to info@metsatiede.org 
3. By mail to Finnish Society of Forest Science, Viikinkaari 6, 00790 Helsinki. 
 
Give also your home address. We must mail the membership fee forms at least in 2017 because our membership 
software does not allow electronic billing. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kevätterveisin, 
 
Pekka Nygren 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Metsätieteellinen Seura ry 
Viikinkaari 6, 00790 Helsinki 
puh. 044 558 1199 
pekka.nygren@metsatiede.org 


