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METSÄPÄIVÄT 2022
- tule mukaan ohjelmantarjoajaksi!

• Tule mukaan pitämään puheenvuoroja, kertomaan 
tuotteistasi tai palveluistasi, kohtaamaan, 
keskustelemaan ja verkostoitumaan
Ohjelmassa mm. keynote-puheenvuoroja, paneelikeskusteluja, 
asiantuntijaesityksiä, minimessut, työpajoja ja iltamat.

• Teemalavoilla esillä alan tuorein tutkimus ja tieto
Teemalavojen lisäksi ohjelmassa mukana kokonaan keskusteluille 
omistettu keskustelulava.

• Myös opiskelijat ovat mukana Metsäpäivillä!
Metsäpäivät tarjoaa kohtaamispaikan opiskelijoille ja metsäalan 
yrityksille, mukana muun muassa Loimu ry:n järjestämä Urafoorumi.

Valtakunnallinen

tilaisuus, joka rakentaa

alan ammatti-identiteettiä

ja yhteishenkeä.

Tervetuloa mukaan!
Tarkempi ohjelma aikatauluineen löytyy alkusyksystä täältä:
https://smy.fi/etusivu/metsapaivat/

https://smy.fi/etusivu/metsapaivat/


• Metsäpäivien pääteemana on metsien 
monipuolinen kestävä käyttö ja erityisesti 
kestävyyden murros. 

• Metsäpäivillä pohditaan, kuinka kestävyyden 
murros vaikuttaa metsäalaan ja tuodaan esille, 
millaisia ratkaisuja metsäala voi tässä murroksessa 
tarjota. Entä miten metsäala on mukana 
määrittelemässä kestävyyttä?

• Avoin, läpinäkyvä ja eteenpäin vievä dialogi on 
kestävyyden ohella toinen Metsäpäivien 2022 
painopistealue. 

Kestävyys      

murroksessa –

metsästä 

ratkaisuja!

METSÄPÄIVÄT 2022
– Kestävyys murroksessa



Keynoten jälkeen
jaetaan metsäalan

huomionosoituksia

MINIMESSUT 
klo 9–19

OHJELMA torstaina 27.10.2022

9 Aamupala

9.30 Keynote-puheenvuoro ja paneelikeskustelu

11 Teemalavojen ajankohtaiset esitykset

yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

12 Lounas

13 Teemalavojen ajankohtaiset esitykset 
jatkuvat

15.30 Iltapäiväkahvi

16 Keynote-puheenvuoro

17–19 Opiskelijoiden Urafoorumi & työpajoja & 
sidosryhmätilaisuuksia

19–23 Iltamat & Afterwork-buffet

ALUSTAVA SISÄLTÖ
OHJELMA perjantaina 28.10.2022

Sidosryhmätapaamisia, työpajoja, 

kurssilounaita – millaista ohjelmaa sinä 

haluaisit perjantaille tarjoa?



Esitysten välissä on 10 
minuutin tauko, joten 
siirtymiseen lavojen 
välillä on hyvin aikaa.

Lounas- ja kahvitauoilla 
tavataan vanhoja tuttuja ja 
tutustutaan uusiin ihmisiin 
ja organisaatioihin muun 
muassa minimessuilla.

Päivän toinen keynote-
puheenvuoro ja sen 
jälkeen metsäalan 
huomionosoitusten jako.

Mahdollisuus tärkeiden 
sidosryhmien kokoamiseen ja 
työpajojen järjestämiseen.

Keskustelulavalla on 
tarjolla 45 minuutin   
keskustelupaikkoja.

OHJELMA-
RUNKO
TORSTAI 27.10.2022

AAMUKAHVI

AVAJAISET & KEYNOTE & PANEELI
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ILTAMAT ja AFTERWORK -BUFFET

Päivä huipentuu 
Metsäpäivien iltamiin, 
jotka tarjoavat rennot 
puitteet verkostoitu-
miselle, kohtaamisille 
sekä päivän annin 
makustelemiselle.

Minimessuilla on 19 noin 
kahden metrin levyistä 
osastoa. Osastoja voi 
myös yhdistää. Messut 
ovat avoinna torstain 
27.10.

Teemalavan puheenvuoron 
pituus on 25 minuuttia.



TORSTAI 27.10.2022

• Minimessupaikalla keskustelet 
Metsäpäivien kävijöiden kanssa 
valitsemastasi aiheesta.

• Minimessuilla on tilaa 19 
näytteilleasettajalle noin kahden 
metrin levyisillä messupaikoilla.

• Osastoja voi myös yhdistää.

• Messut ovat avoinna torstain 
27.10. klo 9–19, mutta 
halutessaan osaston voi pitää 
auki myös iltamien ajan.

Minimessujen 
alue, 19

messupaikkaa

MINI-
MESSUT



OHJELMA-
RUNKO
PERJANTAI 28.10.2022

Omakustanteinen lounas 
Clarionin tai Jätkäsaaren 
ravintoloissa. Voit 
halutessasi liittää lounaan 
järjestämääsi tilaisuuteen.

AAMUKAHVI8:30

9:00

12:30

Tilaisuus on 
mahdollista 
järjestää myös 
iltapäivällä.

Perjantain ohjelmassa on 
sidosryhmien järjestämiä 
pidempiä seminaareja ja 
työpajoja.

Voit pitää 
yksityistilaisuuden 
tai kaikille avoimen 
seminaarin tai 
työpajan.

Metsäpäivät tarjoaa 
perjantain aamukahvit 
2. kerroksen loungessa.

SEMINAARI 
TAI

TYÖPAJA

SEMINAARI 
TAI

TYÖPAJA

Järjestä perjantaina oma sidosryhmätilaisuutesi 
Metsäpäivien innostuneelle yleisölle.

OMAKUSTANTEINEN LOUNAS

Huom.
Sidosryhmätilaisuuksien 
tiloista ja palveluista 
sovitaan suoraan Clarion 
Hotel Helsingin kanssa.



Sisältö-
kumppanuudet

TEEMALAVAN PUHEENVUORO

à 25 min, hinta 1200 € sisältää:
• Teemalavapaikan sis. perustekniikan 

ja -äänentoiston, fläppitaulun, 
juontajan Suomen 
Metsäyhdistyksestä

• 2 päivälippua Metsäpäiville (sis. 
aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi)

• Tilaisuuden ennakkomarkkinoinnin 
Metsäpäivien verkkosivuilla ja 
uutiskirjeissä

Lisämaksusta:
• Muu tekniikka (mm. lisämikrofonit, 

Comfort screen, lisävalaistus), 
somistus

• Ammattijuontaja, teknikko
• Lisäliput
• Illalliskortti Metsäpäivät-iltamiin (sis. 

Afterwork-buffet) à 70 € + alv

6 PUHEENVUOROA TEEMALAVOILLA

6 x à 25 min, hinta 6600 € sisältää:
• Teemalavapaikan sis. perustekniikan ja 

-äänentoiston, fläppitaulun, juontajan 
Suomen Metsäyhdistyksestä.

• 8  päivälippua Metsäpäiville (sis. 
aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi)

• Tilaisuuden ennakkomarkkinoinnin 
Metsäpäivien verkkosivuilla ja 
uutiskirjeissä

• Messuosaston minimessuilla

Lisämaksusta:
• Muu tekniikka (mm. lisämikrofonit, 

Comfort screen, lisävalaistus) ja 
somistus

• Ammattijuontaja, teknikko
• Lisäliput
• Illalliskortti Metsäpäivät-iltamiin (sis. 

Afterwork-buffet) à 70 € + alv

KESKUSTELULAVAN PAIKKA

à 45 min, hinta 1200 € sisältää:
• Keskustelun Living Room -tilassa
• Perustekniikan, toivottaessa 

juontajan Suomen 
Metsäyhdistyksestä.

• Tilaisuuden ennakkomarkkinoinnin 
Metsäpäivien verkkosivuilla ja 
uutiskirjeissä

• Huom! Ei sisällä lippuja 
Metsäpäiville.

Lisämaksusta:
• Osaston tekniikka (mm. tietokone, 

datatykki, äänentoisto, lisävalot)
• Mainos käsiohjelmaan
• Pääsyliput Metsäpäiville (sis. Iltamat 

+  Afterwork-buffet) à 310  €  + alv

1 2 3



Sisältö-
kumppanuudetMINIMESSU-PAIKKA

Hinta 650 € sisältää:
• Messuosasto
• 2 minimessupaikkaa 1200 €
• 2 päivälippua Metsäpäiville (sis. 

aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi)
• Pöytä ja pöytäliina
• Sähköpistoke
• Näytteilleasettajan tiedot 

Metsäpäivien 
markkinointimateriaaleissa 
(Metsapaivat.fi, käsiohjelma)

Lisämaksusta:
• Osaston tekniikka (mm. tietokone, 

datatykki, äänentoisto, lisävalot)
• Mainos käsiohjelmaan
• Illalliskortti Metsägaalaan / 

iltatapahtumaan (sis. Afterwork-
buffet) à 70 €
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Pääsylipun hinta on 310 € ( + alv.)

Hinta sisältää:
• Ohjelman pois lukien kutsuvierastilaisuudet
• Vaatesäilytyksen

• Torstaina aamukahvin, lounaan, iltapäiväkahvin, 
Afterwork-buffetin ja perjantaina aamukahvin

• Käsiohjelman

Lisämaksusta: pysäköinti, muut tarjoilut

METSÄPÄIVIEN LIPUT



YHTEYSTIEDOT
Vastuualue Henkilö Puh

Projektipäällikkö, ohjelmaan liittyvät 
kysymykset Kaarina Aro 050 374 5677

Sopimukset Kirsi Joensuu 040 840 0642

Käsiohjelman mainostilan myynti Anne Turunen 045 657 5440

Käsiohjelman materiaalit Kaarina Aro 050 374 5677

Lipunmyynti Suvi Pessala 045 657 5442

Metsäpäivien iltamat Martin Antell 040 596 6445

Minimessut Vilma Issakainen 050 402 7579

Ota rohkeasti 

yhteyttä ja kysy 

lisää!

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@smy.fi.
Ohjelmalavojen nimet ja vastuuhenkilöt ilmoitetaan myöhemmin.

Clarion Hotel Helsinki:
Miia Tikkunen, miia.tikkunen@choice.fi tai events.cl.helsinki@choice.fi

mailto:etunimi.sukunimi@smy.fi
mailto:miia.tikkunen@choice.fi
mailto:events.cl.helsinki@choice.fi
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