SUOMEN YHTEISMETSÄPÄIVÄT
4.-5.4.2019
OULU
Tervetuloa kymmenensille Suomen yhteismetsäpäiville Oulun kaupunginteatteriin 4.5.4.2019. Seminaari alkaa torstaina 4.4.2019 kello 8.30 ilmoittautumisella ja päättyy
perjantaina 5.4.2019 lounaan jälkeen noin kello 13.00. Tilaisuuteen liittyvä illallinen
järjestetään torstaina 4.4.2019 Lapland Hotel Oulussa, missä tarjolla on makuja pohjoisesta.
Yhteismetsäpäivillä aiheina ovat muun muassa yhteismetsien nykytila ja yhteismetsien
yhteiskunnallinen asema ja vaikuttavuus. Miten yhteismetsään liitytään ja minkälainen
yhteismetsä on sijoituskohteena sekä minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia on
yhteismetsissä. Lisäksi keskustellaan puun riittävyydestä ja yhteismetsän arvottamisesta.
Toisena seminaaripäivänä keskitytään ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin, mietitään
infrastruktuurin tilaa tällä hetkellä sekä muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämistä
yhteismetsissä. Asiantuntijat ovat tilaisuudessa valmiina vastaamaan osallistujien
ilmoittautumisen yhteydessä esittämiin kysymyksiin. Yhteismetsäpäivien tarkempi ohjelma
on liitteenä.
Yhteismetsäpäivät järjestetään kolmen vuoden välein, vuorotellen Etelä- ja Pohjois-Suomessa.
Edellisen kerran tapahtuma pidettiin vuonna 2016 Lahden Sibeliustalossa ja vuonna 2013
olimme Kittilän Levillä – nyt on siis Oulun vuoro. Yhteismetsäpäivät ovat ajankohtaisiin
asioihin pureutuva koulutus-, tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus yhteismetsien hallinnossa
ja toiminnassa mukana oleville henkilöille, sekä myös muille yhteismetsäasioista
kiinnostuneille.
ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.2.2019 tai kunnes ilmoittautumiskiintiö täyttyy.
Tapahtuman kokonaiskapasiteetti on 400 henkilöä, joten ole ripeä – paikkoja on rajoitetusti.
Ilmoittautuminen on sitova.
OSALLISTUMISMAKSUT
Osallistumismaksu on 220 euroa/osallistuja. Maksu sisältää arvonlisäveron, molempien
päivien luennot, luentomateriaalit, lounaat ja kahvit sekä torstain juhlaillallisen Lapland Hotel
Oulussa. Maksut laskutetaan helmikuun loppuun 2019 mennessä.

MAJOITUS
Yhteismetsäpäivien osallistujille on varattu rajalliset majoituskiintiöt Lapland Hotels Oulusta
ja Radisson Blu Oulusta. Radisson Blu Oulu sijaitsee vain noin 200 metrin etäisyydellä Oulun
kaupunginteatterista, jossa seminaari järjestetään. Lapland Hotel Oulu sijaitsee puolestaan
noin 800 metrin etäisyydellä Oulun kaupunginteatterista ja tapahtuman illallinen 4.4.2019
järjestetään siellä. Huomaa, että myös majoituskiintiöt ovat rajallisia ja tilaisuuteen liittyvät

tarjoushinnat ovat voimassa vain 15.2.2019 saakka. Suosittelemme varaamaan majoituksen
ilmoittautumisen yhteydessä.
Lapland Hotels Oulu
Osoite: Kirkkokatu 3, 90100 Oulu
Puh. 08 8811110
Yhteismetsäpäivien varaustunnus on; SUOMEN YHTEISMETSÄPÄIVÄT
Radisson Blu Hotel Oulu
Osoite: Hallituskatu 1, 90100 Oulu
Puh. 020 1234730
Yhteismetsäpäivien varaustunnus on; YHTEISMETSÄPÄIVÄT
Tervetuloa Ouluun!
Järjestelytoimikunta

