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Euroopan Metsäviikko näkyy ja kuuluu Rovaniemellä 

Euroopan  Metsäviikkoja juhlitaan Rovaniemellä 9.–13.12.2013 Tapahtuma tuo paikalle kansainvälisiä vie-

raita, kokouksia ja seminaareja. Samaan aikaan metsäviikkojen kanssa Rovaniemellä järjestetään YK:n alu-

eellinen metsäkokous METSÄ2013, johon odotetaan noin 200 kansainvälistä asiantuntijaa ja korkean tason 

osallistujaa Euroopasta, Venäjältä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Metsätalouden ja -teollisuuden 

vaikuttajien lisäksi koko kansan tapahtumaviikko on suunnattu kaupunkilaisille ja matkailijoille perheineen. 

 

Koko kaupunki mukana jouluisessa tapahtumaviikossa 

Euroopan Metsäviikon aikana metsä tuodaan kaupunkikuvaan. Tapahtuminen keskipisteinä ovat Rovanie-

men Hotel Santa Claus-kongressikeskus, Tiedekeskus Pilke sekä Rovaniemen keskustassa sijaitseva Lordin 

aukio, joka toimii kaiken kansan tapahtumaviikon keskipisteenä. Näkemistä, tekemistä ja koettavaa on tarjol-

la niin paikalliselle asukkaille kuin Rovaniemelle saapuville joulunajan matkailijoille. Metsäviikon aikana 

valokeilassa ovat metsäiset tapahtumat ja tuotteet. Lordin aukiolla esittäytyvät porotalous ja -elinkeino, met-

säopetus ja metsäkoneet sekä innovatiiviset metsän tuotteet ja design. Viikon aikana on lapsille askartelua, 

linnunpöntön tekonäytöksiä ja monenmoista muuta tekemistä. Aukiolle pystytetään suomalainen sauna, mis-

sä voi iltaisin käydä kokeilemassa saunan löylyjä. Metsäviikon riistaravintolan Monte Rosan keittiömestarin 

suositusmenulistalle on koottu lappilaiset herkulliset maut. Metsäviikko päättyy paikallisiin, tunnelmallisiin 

joulumarkkinoihin. 

 

Suomalainen metsäosaaminen esille 

Euroopan Metsäviikko on Suomen metsäsektorille erinomainen tilaisuus näyttäytyä maailmalle ja tuoda ko-

timainen metsäosaamisen kansainväliseen valokeilaan. Linkkien kautta voitte tutustua YK:n alueellisen met-

säkokouksen englanninkieliseen kokousohjelmaan sekä siitä tehtyyn tiivistelmään. Kokouksen ohessa järjes-

tetään lukuisia viikon teemoihin sopivia oheistapahtumia sekä vapaa-ajan ohjelmaa pohjoisen talvisessa 

luonnossa. Ilmoittautuminen METSÄ2013-kokoukseen on käynnissä 15.11. saakka.  

 

Lisätietoja 

 

Koordinaattori Aino Virtanen, Maa- ja Metsätalousministeriö, 

aino.virtanen@mmm.fi, puh. 0295 16 62439. 

Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala, Metsähallitus, Rovaniemi,  

kristiina.vuopala@metsa.fi puh 020 564 7695 

Kai Lintunen, viestintäpäällikkö, Suomen Metsäyhdistys, 

kai.lintunen@smy.fi, puh. (09) 6850 881 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20131209/ECE_TIM_2013_1_EFC_2013_final_30_Sept2013.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20131209/Mets%C3%A42013-programme_9.9.13light.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20131209/Parallel_and_Side_Event_7_October.pdf
https://registerformetsa2013.eventbrite.co.uk/
mailto:aino.virtanen@mmm.fi
mailto:kristiina.vuopala@metsa.fi
mailto:kai.lintunen@smy.fi
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Mikä on Euroopan Metsäviikko ja METSÄ2013? 

Metsillä ja sen tuotteilla on keskeinen rooli eurooppalaisten jokapäiväisessä elämässä. Euroopan Metsävii-

kon tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä tuoda esille metsien eri käyttömuotoja. Metsäviikot 

järjestetään nyt toista kertaa. Ensimmäistä kertaa juhlaviikkoa vietettiin vuonna 2008 Roomassa. Tänä vuon-

na metsäviikon teemana on metsätalous ja -teollisuus vihreän talouden edelläkävijänä. Metsäviikon juhlinnan 

keskipisteenä on Rovaniemi, joka on julistettu Euroopan Metsäviikon viralliseksi kaupungiksi. Metsäviikon 

toivotaan näkyvän Lapin lisäksi ympäri Eurooppaa ja tavoitteena on saada mukaan etenkin lapset ja nuoret. 

Verkkosivuilla kuka tahansa voi ilmoittaa mukaan oman vapaamuotoisen, Euroopan Metsäviikkoa juhlista-

van ohjelmanumeronsa. 

Euroopan Metsäviikon tapahtumia järjestellään lukuisten yhteistyötahojen voimin. YK:n alueellisen MET-

SÄ2013-kokouksen taustalla on elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n Euroopan metsätalouskomissio sekä 

Euroopan talouskomissio UNECE. Järjestelyissä ovat mukana myös Maa- ja Metsätalousministeriö, Metsä-

hallitus, Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Tiedekeskus Pilke, Arktikum, Rovaniemen metsähoi-

toyhdistys sekä ohjelmapalveluita tarjoavat paikallisyritykset. Euroopan Metsäviikon yhteistyökumppaneina 

on lisäksi 15 metsätalouden ja -teollisuuden kansainvälistä toimijaa. 

 

                       

http://www.unece.org/forests-welcome/news/rovaniemi-the-official-city-of-the-second-european-forest-week-2013.html
http://www.fao.org/forestry/efw2013/en/

