
 
 
 
 
 

  

Metsät ja tulevaisuus 
Metsähistorian tutkijawebinaari 19.11.2021 
 
Tulevaisuus on aina läsnä ihmisen metsään liittyvässä toiminnassa ja päätöksissä, sillä ne vaikutta-
vat metsiin pitkäkestoisesti ja usein ylisukupolvisesti. Se, millaisiin metsiin tällä hetkellä luomme suh-
teita, on pitkälti kiinni siitä, millaisia ovat olleet menneisyyden metsäsuhteet ja miten metsiä on aiem-
min käytetty, ja oma toimintamme nyt vaikuttaa tulevaisuuden metsäsuhteiden mahdollisuuksiin.  
Tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa metsiin liittyvä tulevaisuus on läsnä ennennäke-
mättömällä tavalla, kun globaalit ympäristöongelmat pakottavat ihmisen ajattelemaan tulevaisuutta. 
Millaiset metsät ja metsäkulttuurin haluamme tuleville sukupolville jättää? Voimmeko ymmärtää  
jotakin olennaista menneisyydestä rakentaaksemme kestävää tulevaisuutta? Löydämmekö aivan 
uusia tapoja elää suhteessa metsäluontoon? Millaisia ovat tulevaisuuden metsät, metsien käyttäjät 
ja metsäsuhteet? Millaista metsähistoriaa tulevaisuudessa kirjoitetaan meidän ajastamme?  
 
Suomen Metsämuseo Lusto, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian 
laitos toivottavat kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi metsähistorian tutkijawebinaariin perjantaina 
19.11.2021 klo 10-15. Webinaariin 12.11.2021 mennessä ilmoittautuneille lähetetään linkki tilai-
suuteen. 
 
Ilmoittaudu lähettämällä sähköposti osoitteeseen: hela-harjoittelija@campus.jyu.fi 
 
OHJELMA 
 
10.00 Webinaarin avaus 

Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto & Metsähistorian Seura  
ja Leena Paaskoski, Lusto 

 
10.15 Ihmistieteelliset näkökulmat metsiin tuottavat tietoa moninaisista metsä- 

suhteista ja niiden tulevaisuuksista 
Annukka Näyhä, Eeva-Lotta Apajalahti, Reetta Karhunkorva & Terhi Ek,  
Metsäsuhdetutkimuksen verkosto & Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsä- 
suhdeklubi 
 
 
 
 
 

 
 

KUTSU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 Luotaus metsäalan tulevaisuustöiden kehityslinjoihin 

Teppo Hujala, UEF 
 

11.30 Miksi tavoiteltu myönteinen metsätulevaisuus ei ole Suomessa toteutunut  
2000-luvulla?  
Jakob Donner-Amnell, Historia- ja Maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto 

 
12.00 Lounastauko 
 
12.30 Luontosuhteen tulevaisuuden näkymät – suotrendi ja kulttuuriperintö 

Kirsi Laurén, Virpi Kaukio & Noora Vikman, Itä-Suomen yliopiston Suotrendi- 
tutkimushanke 

 
13.00 Metsän huokoinen tulevaisuusperintö – mitä dikotomioita murtava ontologia  

voi antaa metsien kulttuuriperinnön tutkimukselle?  
Ilona Hankonen, Turun yliopisto 
 

13.30 Primitivismi ja luonto – Ekokriittinen luenta Pentti Haanpään novelli- 
kokoelmasta Lauma -kertomuksia  
Elisa Paljakka, Kotimainen kirjallisuus - Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma,  
Helsingin yliopisto  
 

14.00 Nainen joka muutti tulevaisuutta 
Anu Huttunen, Suomen Metsämuseo Lusto 

 
14.30  Päätöskeskustelu 

pj Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto & Metsähistorian Seura 
 
15.00 Webinaari päättyy 
 
 
 
Lisätietoja: leena.paaskoski@lusto.fi , heikki.roiko-jokela@jyu.fi 


