Inbjudan

Färdigheter och know-how
för internationella skogliga uppdrag
Seminarium onsdagen den 4 maj 2011, kl 09.30 – 16.15
Helsingfors universitet

Helsingfors Universitet bjuder i samråd med KSLA, Östra Finlands universitet, Forstmästarförbundet, METO – Skogsbranschens Experter samt finska jord- och skogsbruksministeriet in till
att diskutera Färdigheter och know-how för internationella skogliga uppdrag under ett endagsseminarium
Målgrupper: alla som är intresserade av förutsättningarna för export av skoglig know-how,
särskilt de som arbetar med skogsutbildning och rekrytering av sakkunniga för internationella
skogsuppdrag, skogsstuderande vid universitet och högskolor, skogssektorns arbetsgivare, etc.
Mål: att kritiskt granska de internationella färdigheter som skogsfolket utrustas med i dagens
undervisning och praktik, att studera rekryteringsfrågan och attraktiviteten gällande internationella skogsjobb samt komma med förbättringsförslag och idéer till samlade insatser,
eventuellt också på ett bilateralt eller nordiskt plan.
Detta svensk-finska samarrangemang är en uppföljning av seminariet på KSLA den 3 december
2010, ”Internationella karriärvägar”: http://www.sifi.se/projekt/internationella-karriarsvagar/
Seminariet hålls på svenska och engelska utan översättning.
Sprid gärna information om seminariet till intresserade kolleger!

Välkomna!

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Jan Heino
Jord- och Skogsbruksministeriet, Finland

Detta seminarium finansieras med hjälp av medel från Akademiens fonder.
Praktiska upplysningar, se sidan 4.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se
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Förmiddagens moderator: Markku Kanninen, professor, HU

Program
09.30

Kaffe och registrering

10.00

Förmiddagens tema: Färdigheter för skogligt utlandsarbete
Markku Kanninen, professor, Helsingfors universitet (HU)
Välkommen
Jukka Kola, vice rektor Helsingfors universitet

10.10

Mål och möjligheter för skogsutbildning internationellt – utbildningens uppbyggnad
Sverige: Skogsutbildningen och dess internationella inriktning
Jonas Rönnberg, vicedekan, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Jägmästarstuderande som ger sin syn på uppläggningen i Sverige
Representant från Skogshögskolans studentkår
Finland: Skogsutbildningens struktur och internationella komponenter
Britt-Mari Fagerström, lektor, avdelningschef, Yrkeshögskolan Novia
Dagens reformerade skogliga undervisningsprogram och internationella färdigheter
Timo Tokola, professor, Östra Finlands Universitet
Lauri Valsta, professor, Helsingfors Universitet
Frågestund

11.30

Panel: Hur ska vi öka skogsbranschens attraktivitet i våra länder och därmed
elevtillströmningen?
Sverige: Mårten Ericsson, Utvecklingschef, Skogsindustrierna
Kampanjen ”Skogen talar” med syfte är att göra branschen attraktivare och stimulera
rekryteringen.
Finland: Hannes Mäntyranta, Kommunikationsplanerare, Finska Forstföreningen
Fackfolkets syn i båda länderna
Nilla Thomson, departementssekreterare, Skogsakademikerna
Håkan Nystrand, ordförande, METO – Skogsbranschens Experter
Tapio Hankala, verksamhetsledare, Forsttmästareförbundet

12.30

Lunch

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se
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Eftermiddagens moderator: Björn Lundgren, ordförande KIS-KSLA

Program
13.30

Eftermiddagens tema: Att börja jobba internationellt – måste all vår början vara svår?
Björn Lundgren, ordförande KIS-KSLA
Skogsutbildning som exportprodukt
Strategi för export av utbildning, en nygammal produkt
Kauko Hämäläinen, direktör Palmenia / Helsingfors Universitet
Praktiskt exportexempel från samarbetet med Ryssland
Timo Karjalainen, professor, Östra Finlands Universitet
Exempel från Sverige gällande kunskapsexport och satsningar på skogsutbildning och
det globala nätverkssamarbetet
Fredrik Ingemarson, projektledare, Secreteriat for International Forestry Issues, SIFI
Diskussion

14.30

Panel: Det sviktande intresset (?) för utlandsjobb och vår framtida konkurrenskraft
inom området skoglig know-how
Erbjudande och nyttjande av praktikantplatser
Mika Rekola, lektor, Helsingfors Universitet
Elevutbyte
Eveliina Varis, forsstuderande
Utlandsjobb och internationella uppdrag
Cathrine Steffy Pater, ordförande, International Forestry Student’s Association (IFSA)
Rekrytering av skogskunniga, särskilt sekunderingar, JPO:s, APO:s
Peter Holmgren, direktör, FAO
Representant för biståndsförvaltningen
Kerstin Jonsson Cissé, skoglig policy koordinator, Sida

15.50

Sammanfattning
Jan Heino, ledande skogsspecialist, Jord- och skogsbruksministeriet

16.00

Avslutning med kaffe
Med reservation för ändringar
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Tid

Onsdagen 4 maj kl. 09.30 – 16.15

Plats

Helsingfors Universitet, Fabiansgatan 33, Lilla festsalen, vån 4 Huvudbyggnaden

Anmälan

Anmälan, senast den 27 april, görs genom att fylla i den elektroniska
anmälningsblanketten på:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/26134/lomake.html

Kostnad

0 kr i deltagaravgift, lunch till självkostnadspris.

Hotell

Hotel Arthur alldeles intill med specialpris för seminariedeltagare 3 – 4 maj.
Obs! priset gäller reservation senast den 18 april.
Hotell Helsinki ligger också nära.

Frågor

Sune Haga, tfn +358 500 161458, e-post: sune.haga@mmm.fi
Fredrik Ingemarson, tfn 08-54 54 77 11, e-post: fredrik.ingemarson@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se

4

