
   

NÄKÖKULMAKORTTI NÄKÖKULMAKORTTI HAASTEKORTTI

TIETOKORTTI TIETOKORTTI ENSIMMÄISIÄ AJATUKSIA

... JA VIELÄ YKSI

Kirjoita ylös ne ajatukset, jotka tulivat 
ensimmäisinä mieleesi, ja käytä valkoisia 
kortteja lisätäksesi näkökulmia.

Mene osoitteeseen www.playdecide.eu ja:
- syötä ryhmäsi tulokset Decide-tietopankkiin;
- tutki, mitä mieltä muut eurooppalaiset ovat aiheesta;
- lue lisää aiheesta; 
- lataa itsellesi ja ystävillesi uusi peli;
- ota selvää, miten voit vaikuttaa asioihin 
 pelattuasi Decide-peliä.

Tee selväksi oma näkemyksesi
aiheesta. Lue ja valikoi ne kortit, joiden
antama tieto on mielestäsi tärkeintä.
Aseta korttisi pelilaudalle, ja lue ne
sitten ääneen muille pelaajille.

± 30 MIN.

Aloittakaa keskustelu yhdestä tai
useammasta yleisteemasta, jotka ovat
mielestänne olennaisia. Jokainen saa
puheenvuoron. Aseta korttisi pöydälle,
jotta sinulla on jokaiseen teemaan
perustelut.

± 30 MIN.

Kootkaa eri keskustelunaiheiden
perustelut yhteen. Voitteko ryhmänä
saada aikaan positiivisen
sopuratkaisun ja päätyä yhteisesti
tietyn kannanoton puolelle? Voitte
luoda myös aivan uuden kannanoton
niin halutessanne.

± 20 MIN.

TARINAKORTTI

Sinulla on oikeus puheenvuoroon:
puhu totta, mutta älä jaarittele.
Arvosta elämänkokemustasi.
Kunnioita muita.
Anna heidän puhua loppuun ennen kuin aloitat.
Iloitse eri mielipiteistä.
Ota yllätykset ja hämmennys vastaan, voit oppia niistä uutta.
Etsi asioita, joista olette samaa mieltä.
‘Mutta’ korostaa eriävää mielipidettä; ‘ja’ korostaa samanmielisyyttä.

OHJEET KOLME ERI VAIHETTA

METSIEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ

1. TIETO 2. KESKUSTELU 4. TOIMINTA3. RYHMÄN    
YHTEINEN MIELIPIDE

1 Metsiä vaalitaan ensisijaisesti arvokkaina luonnontilaisina ekosysteemeinä ja 
niissä elävien lajien elinympäristöinä. Kaikkien luonnonvarojen, myös puuperäisten 
tuotteiden,käyttöä vähennetään.

2 Suositaan kotimaisen puun käyttöä raaka-aineena, koska se on ympäristön ja työlli-
syyden kannalta parempi vaihtoehto kuin että vastaavat tuotteet tehtäisiin uusiutumat-
tomista luonnonvaroista. Turvataan lajiston monimuotoisuus ja metsän maisema-arvot 
erilaisin suojelu- ja metsänhoitotoimin.

3 Panostetaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotta puuperäisiä raaka-aineita voi-
daan hyödyntää tehokkaammin ja monipuolisemmin. Lisätään metsäpinta-alaa, jotta 
turvataan raaka-aineen saanti ja lisätään hiilensitomiskapasiteettia.

4 Ryhmän oma kannanotto.

KANNANOTOT

Metsät ovat meille elintärkeitä. Ne tekevät maapallon elämiskelpoiseksi 
tuottamalla happea, puhdasta vettä ja ilmaa sekä sitomalla hiiltä. Metsät 
ovat tuhansien eliölajien koti. Metsät torjuvat maaperän eroosiota ja suojaa-
vat vesistöjä rehevöitymiseltä sitomalla ravinteita. Puu on uusiutuva, 
monien tuotteiden raaka-aine ja taloudellisen hyvinvointimme perusta. 
Metsät edistävät terveyttämme ja tarjoavat mahdollisuuksia monenlaiseen 
virkistäytymiseen. Metsillä on ihmisille myös tärkeä esteettinen ja henkinen 
merkitys.
 Metsien kestävässä käytössä tulisi huomioida kolme periaatetta: ekologi-
nen, sosiaalinen ja taloudellinen. Metsien käyttö on ekologisesti kestävää 
silloin, kun turvataan metsäelinympäristöjen ja -lajien monimuotoisuus. 
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsät antavat oikeudenmukaisesti 
hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa, virkistystä, kulttuuria ja harrastusmah-
dollisuuksia kaikille väestöryhmille. Taloudellinen kestävyys edellyttää, että 
metsävaroja käytetään siten, että tulevilla sukupolvilla on samanlaiset mah-
dollisuudet hyödyntää niitä kuin meillä.

Miten metsien kestävää käyttöä on mahdollista toteuttaa käytännössä? 


