Pris, anmälningar & övrig information

Skogsbrukets vinterdagar

Tid

14–15 februari 2012

Plats

Hotell Kungsvägen, Lagstadsgatan 1, Esbo (Esbo centrum)

14–15.2.2012
Hotell Kungsvägen, Esbo

Målgrupp

Skogsfackmän, förtroendevalda, skogsägare, maskinföretagare, studerande

Deltagaravgift
170 euro inkl. lunch och kaffe
			
Övernattning
Hotell Kungsvägen
• 51 euro/person i dubbelrum
• 90 euro/person i enkelrum
OBS! Övernattningen bokar deltagarna själv direkt till hotell Kungsvägen,
tfn (09) 859 191, e-post hotelkuninkaantie@sodexo.fi, med koden
		
”Skogsbrukets vinterdagar”.
			
Rabatter
Minst 3 personer från samma arbetsgivare -10 % på
deltagaravgiften, 10 personer eller fler -15 %.
Studerande 50 % rabatt på deltagaravgiften
Anmälan
Senast den 30.1.2012
					
Anmälan via webben:
www.tapio.fi > Tjänster > Utbildning > Kurser och evenemang > Skogsbrukets
vinterdagar > Anmälningsblankett (enbart deltagande, övernattningen bokas
direkt till hotell Kungsvägen).  
				
Vid förhinder kan anmälan överföras på en annan person och då önskar vi
att ni meddelar oss om ändringen. För anmälan som avbokas senare än sex
dagar före kursen debiterar vi full deltagaravgift.
			
Tilläggsinformation Tapio/Gerd Mattsson-Turku, tfn 020 772 9059 eller
Kustens skogscentral/Anna Salminen, tfn 020 772 6105
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Dag 1

Ordförande:

Dag 2

skogsbruksingenjör Hans Öhman,
Ö-Skog

skogsbruksingenjör Carl-Johan Jansson,
Raseborgs stad

9.00		

Öppning
enhetschef Johnny Sved, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

		

Hur mår den finska skogsindustrin i dag – i morgon?
direktör för samhällsrelationer och utveckling, Stefan Sundman, UPM

		

Virkesmarknaden i Östersjöområdet			
skogsdirektör Juha Mäntylä, Metsäliitto

10.05		

PAUS

10.10		

Resultat från höstens certifieringsrevision
sekreterare Stefan Borgman, Kustens skogscertifieringskommitté

		

8.30		

Aktuellt från skogscentralen
direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral

		

Betydelsen av kostnadseffektivitet i skogsvården
AFD Juho Rantala, Skogsforskningsinstitutet (på finska)

9.45		

PAUS

9.50		

Arbetskraften i skogsvårdsarbeten nu och i framtiden
FD Marja-Liisa Juntunen, Skogsforskningsinstitutet (på finska)

		

Maskinell plantering: erfarenheter och framtidutsikter
doktorand Back Tomas Ersson, Sveriges Lantbruksuniversitet

Varför även FSC – vad är annorlunda?
miljöchef Sami Oksa, UPM (på finska)

		

Markberedningen i förnyelsen: vilka är alternativen?
öppet

		Diskussion

11.30 		

LUNCH

11.30 		

LUNCH

12.30		

Vem får uppgifter från skogscentralens skogsdatabas?

12.30		

Optimal tidpunkt för tidig röjning och röjning i plantskog

jur.kand. Anna-Liisa Louko, Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio (på finska)

Infobrev med skogsdata – till vem, vad och när?
föredragande Martin Sjölind, Kustens skogscentral
		Skogsbruksplanen – behövs den i framtiden?
		
Hur motiverar vi skogsägare att investera i en skogsbruksplan?
revirinstruktör Torolf Finnbäck, Södra skogsreviret
		Skogsbruksplanen och annat att lära av
skogsägare Valborg Anderssén
		Diskussion

14.20 		

KAFFE

14.50		
		

Skogsmaskinföretagarna och dagens uppdragsgivare
– hur får vi en bättre drivningskvalitet?
biträdande direktör Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto (på finska)
skogsmaskinföretagare Magnus Träskman

		Diskussion

		

God ton och gott språk i e-brev och sms		
utbildare Gun-Britt Wendelin

17.00		
		

Ordförande:

Cocktail på Lagstads hembygdsgård
värd: Uittokalusto

skogsskötsel- och miljösamordnare Magnus Lindén,
		Södra Skogsägarna

		

Kommentar från Skogsforskningsinstitutet och fältet

		öppet

		

Kvalitet och kvalitetssäkring i förnyelse och röjning
AFD Timo Saksa, Skogsforskningsinstitutet

		

Egenkontroll i förnyelsearbeten och röjning

skogsskötsel- och miljösamordnare Magnus Lindén,
		Södra Skogsägarna
		Diskussion och sammandrag
		

		

Avslutning

		direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral

15.00		

KAFFE

15.15

Föreningen för Skogskulturs årsmöte
på hotell Kungsvägen

