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LUONTOA KUNNIOITTAEN
Metsä/Skogen on Suomen ensimmäinen b2b-metsäelämyskonsepti.
Metsä/Skogenin vastuulliset tuotteet ammentavat suomen metsien
virkistävästä energiasta. Haluamme edistää Metsä/Skogenin tuotteilla,
tiloilla ja palveluilla henkilöstön sekä asiakkaiden hyvinvointia.
Suojelemme ikimetsiä yhteistyössä Luonnonperintösäätiön kanssa.

Ota yhteyttä:
Karolina Nissinen
Forest and Wellbeing Ambassador
+358503586002
karolina.nissinen@metsaskogen.fi

TARINA
Carita Peltonen on vastuullisuuden pioneeri ja pitkän linjan yrittäjä yli 20
vuoden kokemuksella. Carita on yksi Metsämoodin perustaja, kenelle
kestävä liiketoiminta on asia, josta ei tingitä.
Kahden menestyneen kasvuyrityksen jälkeen Carita perusti 2019 vuoden
lopulla Japanissa asti kiinnostusta herättäneen Metsä/Skogen lifestyle
brändin, joka oli menestystarina kompastuessaan pandemiaan.
Metsämood on saanut inspiraation Caritan omakohtaisesta tarinasta ja
arvostuksesta suomalaista metsää kohtaan. Metsästä Carita ammentaa
inspiraationsa ja voimansa.

Metsässä oleminen vähentää tunnetusti
s t re s s i ä . Tä m ä n l i s ä k s i s e t e ke e i h m i s e n
tietoisemmaksi käsillä olevasta hetkestä:
kun ihminen pysähtyy katsomaan saniaisen
lehtiä tai ihailemaan vihreän eri sävyjä,
hän automaattisesti rauhoittuu.
Hän unohtaa kiireen,
hän unohtaa tavoitteet, joita kohti juosta
– hän on läsnä.

VASTUULLISUUS

Kaikki mitä Metsämoodissa
suunnitellaan, tuotetaan ja
myydään, kunnioittaa luontoa
ja sen uusiutumista
ja on tehty kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
Tä m ä o n m e i l l e e r i t y i s e n t ä r ke ä ä .

Meillä vallitsee välittämisen kulttuuri. Pidämme huolen, että oma
tiimimme ja verkostomme voivat hyvin ja kokevat yhteistyömme
merkitykselliseksi ja reiluksi.
Meille on erityisen tärkeää tekijät tuotteiden takanaVälitämme kumppaneistamme ja haluamme tukea kotimaisia pientuottajia,
artesaaneja ja suunnittelijoita. Metsämoodin tuotteista suurin osa on
valmistettu Suomessa tai lähituotantona. Suosimme kotimaisia, vastuullisia
tekijöitä ja tarinoita.
Jokainen Metsä/Skogen tuote on tehty rakkaudella tarpeeseen.
Tuotteemme edistävät ihmisten hyvinvointia ja hyvää oloa.
Design tuotteemme suunnitellaan pitkäkestoiseen käyttöön. Emme halua
suunnitella mitään tarpeetonta ja turhaa. Tuotteet valmistetaan
mahdollisimman kestävistä materiaaleista, jotta tuotteiden elinkaari olisi
mahdollisimman pitkä. Haastamme sekä itseämme, asiakkaitamme sekä
yhteistyökumppaneita tekemään vastuullisempia valintoja.
Haluamme suojella monimuotoista metsää Suomessa yhteistyössä
Luonnonperintösäätiön kanssa.
Yhteistyökumppanimme Luonnonperintösäätiö hankkii omistukseensa
luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Tavoitteenamme on uhanalaisimman luonnon suojeleminen,
elämän monimuotoisuuden säilyttäminen ja metsien kauneuden ja
koskemattomuuden merkityksen korostaminen.
Yhteistyöllämme tuemme monikanavaisesti Luonnonperintösäätiön
toimintaa ja tunnettavuutta.
Lahjoitamme liikevaihdostamme 2 % luonnonperintösäätiön toimintaan.

VILLIRUOKAKONSEPTI
Metsä/Skogenin villiruokakonseptin herkulliset tuotteet ammentavat
suomalaisen metsän puhtaista raaka-aineista. Terveysvaikutteisen
villiruuan ystäville, perheelle, kotikeittiöön tai metsäretkelle.
Metsä/Skogenin villiruokatuotesarjan raaka-aineet tulevat suomalaisesta
metsästä, kestävästi tuotettuna. Villiruokatuotekonseptimme vakuuttaa
kokeneemmankin kulinaristin. Metsä/Skogen-tuote on tehty rakkaudella,
ja meille on ensiarvoisen tärkeää, että tuotteet valmistetaan yhdessä
pientuottajien kanssa; aina ihmisiä sekä luontoa kunnioittaen.

Valmistettu Suomessa,
laadukkaista raaka-aineista

VILLIYRTTISUOLA 150 G
Nokkonen, vadelmanlehti,
mustaherukanlehti,
merisuola

Rakastu suomalaisen metsän
aitoihin makuihin

METSÄSIENISUOLA 150 G
Herkkutatti, suppilovahvero,
merisuola

METSÄMAUSTE MIX 20 G
Nokkonen, timjami,
kuusenkerkkä,
mustaherukan lehti,
sitruunamelissa

taste the wilderness

VADELMA
-INKIVÄÄRI
&HUNAJA

PUOLUKKAHUNAJA
120G

METSÄN VIRKISTÄVÄ VOIMAAAMUTEE 20 G
Vadelmanlehti, viherminttu, nokkonen,
sitruunamelissa, kehäkukka

VADELMAINKIVÄÄRIHUNAJA
120G

METSÄN RAUHOITTAVA SYLIILTATEE 20 G
Maitohorsman lehti, vadelmanlehti,
maitohorsman kukka, piparminttu,
sitruunamelissa, kanerva

MUSTIKKAHUNAJA
120G

VILLIMARJATEE
20G

KOTI & RETKEILY
Metsän inspiroimat tuotteet
ja kuosit ovat
suunniteltu ja valmistettu
Suomessa.

Vastuullisesti tuotettujen kodintuotteiden materiaalina on käytetty
kotimaista puuta ja ekologista pellavaa. Puu on yksi suomalaisen metsän
aarteista- Se vaikuttaa myönteisesti ihmisten tunteisiin ja on uusiutuva
sekä kestävä materiaali. Puuta pidetään myös terveyttä edistävänä ja
elvyttävänä materiaalina. Sen pinta tuoksuu hyvälle sekä tuntuu
lämpimältä ja luonnolliselta. Metsä/Skogenin kodin tuotteet ovat
rakkaudella suunniteltu ja kotimaisten artesaanien toteuttamia.

AAMUPALATARJOTIN
Kaunis aamupalatarjotin Maija
Louekarin metsäisellä kuosilla.
Tuotteen koko: 20 x 27 cm

KEITTIÖPYYHE
50% pellava, 50% puuvilla
Tuotteen koko: 55 x 45 cm

TREE HUGGER KUKSA
Ekologiset kuksat kestävät sekä kiehuvaa vettä että
-30°C pakkasta. Kuksan voi pestä käsin luonossa tai
astianpesukoneessa kotiin palatessa. Tuotteen tilavuus
2,1dl. Materiaali 50% mäntysellekuitu, 50% kestomuovi
TARJOILU- JA LEIKKUULAUTA
Metsä/Skogenin tarjoilu- ja leikkuulauta on
monikäyttöinen leikkuulauta, jossa on Maija
Louekarin tyylikäs kuosi. Sopii erinomaisesti
tarjoiluun ja ruuanlaittoon. Tuotteen toisella
puolella on metsäinen kuosi ja toisella
puolella kaunis koivuviilu saa loistaa.
Tuotteen koko: 20 x 35 cm

METSÄ KUKSA
Ekologiset kuksat kestävät sekä kiehuvaa vettä että
-30°C pakkasta. Kuksan voi pestä käsin luonossa tai
astianpesukoneessa kotiin palatessa. Tuotteen tilavuus
2,1dl. Materiaali 50% mäntysellekuitu, 50% kestomuovi

LUONNONKOSMETIIKKA
Ikimetsä-tuotesarja on saanut inspiraationsa suomalaisen metsän puhtaista
raaka-aineista ja voimaannuttavasta vaikutuksesta. Tuotteet edistävät
kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia luontoyhteyden kautta.
SEES Companyn ja Metsä/Skogenin yhteistyö on luonteva liitto,
sillä molemmat yrityksen jakavat vastuullisen arvopohjan ja kunnioituksen
suomalaisiin ikimetsiin. Tuotteet valmistetaan Suomessa suomalaista työtä
ja designia kunnioittaen.

IKIMETSÄ KYLPYSUOLA
160 g
Aromaterapeuttinen mineraalikylpysuola, joka tuoksuu
männynneulasilta, bergamotilta
ja sitruunalta. Eteeriset öljyt
rentouttavat mielen ja mineraalisuola
elvyttää verenkiertoa, laukaisee
lihasjännityksiä. Mineraalisuola
kosteuttaa kuivaa ihoa.

Hyvinvointia metsästä,
keholle ja mielelle

IKIMETSÄ TUOKSUTIPAT
15 ml
Luonnon puhtaista
raaka-aineista valmistettu
100 % eteerinen öljy.

IKIMETSÄ
METSÄMIKROBI-NAAMIO
60 ml
Metsämikrobeita sisältävä
kasvonaamio, jossa tehoaineina
valkosavi ja hunaja.

IKIMETSÄ HUONETUOKSU
100 ml
Luonnon puhtaista
raaka-aineista valmistettu
100 % eteerinen öljy.

IKIMETSÄ
METSÄMIKROBI-SHEAVOI
60 ml
Metsämikrobeita
sisältävä sheavoi, joka
tehokosteuttaa ihoa.

SAUNA & SPA
Metsässä ja saunassa on rauhoittavaa, terveysvaikutteista voimaa. Metsän
vieminen saunamaailmaan vie elämyksen uusiin ulottuvuuksiin ja viestii
suomalaisesta perinteestä. Metsä/Skogenin saunatuotteet ovat suosittuja
aina pellavasaunatekstiileistä kotimaisiin saunakiuluihin -ja kauhoihin.

Maija Louekarin kuosi tuo
metsän tunnelman saunaan

Luo luonnonläheinen tunnelma saunaan metsäisellä Maija Louekarin
kuosilla ja laadukkailla saunatekstiileillä. Pellavan ja puuvillan sekoituksesta valmistettu, kierrätys vanulla täytetyt saunatyynyt ovat valmistettu
käsityönä Suomessa.
BOLETUS
suuri saunatyyny, 60 x 42 cm
50% pellava, 50% puuvilla

NEBULARIS
laudeliina, 160 x 45 cm
50% pellava, 50% puuvilla

BADIA
saunatyyny, 44 x 33cm
50% pellava, 50% puuvilla

KIULU & KAUHA
Saunakiulu 9L, suomalainen mänty
Saunakauha 2,2 dl, suomalainen koivu

PADULOSA
laudeliina, 55 x 45 cm
50% pellava, 50% puuvilla

PESUKINNAS
15 x 20cm

PELLAVAINEN KIMONO
100 % pellava.
Koot: S/M ja L/XL

HYVINVOINTITUOTTEET

Anna kiven kosketuksen
hoitaa kehoasi

Metsä/Skogen x Hukka Design hyvinvointituotteet on valmistettu 2,8
miljardia vuotta vanhasta kotimaisesta luonnonkivestä yli 30 vuoden
ammattitaidolla Pohjois-Karjalassa Tuupovaarassa.
Kiviä ja erilaisia kuumakivihoitoja on käytetty kehon huoltamiseen eri
kulttuureissa jo vuosituhansien ajan. Kiven kosketus rauhoittaa lihaksia,
vartaloa ja mieltä erityisen tehokkaasti. Vuolukiven ainutlaatuinen rakenne
tekee siitä myös hygieenisen: sen huokoisuus on vain 0,008 %, joten se ei
kerää likaa eikä kuollutta ihosolukka ja se on todella helppo puhdistaa.

MINISOLEJOY
Hierontalaite jalkojen ja kehon hyvinvointiin.
Jalan heijastehoidon ajatus perustuu siihen,
että ihmisen koko keho on pienoiskoossa
heijastuneena jalkaterissä
Korkkialusta: luonnonkorkkia Portugalista
Kivipallon halkaisija: 45 mm
Korkkialustan koko: ø 105 x 20 mm
Sisältö: 1 kivipallo + 1 korkkialusta/pakkaus

GUASHA
Guasha on perinteisen kiinalaisen lääketieteen käyttämä hoito, jonka tavoitteena on
rentouttaa lihaksia ja tehostaa kehon
aineenvaihduntaa sekä poistaa kehoon
kertyneitä kuona-aineita.
Mitat: 57/60-80/83 mm, paksuus 15 mm
Sisältö: 1 kpl

ORBITS
Orbits-silmäkivet tuovat helpotusta
silmäpusseihin ja väsyneisiin silmiin.
Viilennä kivet esimerkiksi jääkaapissa,
aseta silmillesi ja nauti.
Halkaisija: 48 x 13,5 mm,
reiän halkaisija 21 mm
Sisältö: 2 kpl/pakkaus

METSÄRETKET
Metsässä kulkeminen kohentaa sekä fysiikkaa että psyykkistä terveyttä.
Stressi katoaa puiden sekaan, mieli rauhoittuu hiljaisemmassa äänimaisemassa ja koko ihminen rentoutuu. Verenpaine ja pulssi tasoittuvat,
ja stressihormonin eritys vähenee.
Lähde kanssamme opastetulle metsäretkelle nauttimaan luonnon rauhasta
ja kauneudesta. Metsässä mieli rauhoittuu ja, turvaväleistäkin on helppo
pitää huolta. Metsä/Skogenin metsäretket Nuuksioon antavat työtiimille
luvan hellittää ja elpyä hyvää tekevässä ympäristössä

RENTOUTUMISRETKI
Rentoutumisretki Nuuksioon antaa ryhmälle luvan hellittää ja elpyä hyvää tekevässä
ympäristössä. Aivot ja mieli tarvitsevat luontaisia virikkeitä ja tilaa, keho rentouttavaa liikettä.
Tiimille tulen ääreen kokoontuminen on ikiaikainen tapa syventyä jakamaa hetki. Yhdessä
vietetty iltapäivä auttaa purkamaan stressiä, tuo ihmiset lähemmäs toisiaan ja antaa
inspiraatiota ja myötätuulta tulevaan. Luontaisen vuodenkierron keskeltä jokainen voi löytää
ja sallia oman rytminsä.
Metsä/Skogenin ja Retkipaikan juurevasta kokemuksesta ja ammattitaidosta yhteistyössä
kasvanut rentoutumisretki tarjoaa työyhteisöille ainutlaatuisen kokonaisuuden hyvinvoinnin
ja virkeyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Metsässä mieli rauhoittuu

Retkipaikka on jo vuosia tarjonnut inspiraatiota luontoelämyksille ja ohjaa ihmisten ikiaikaisten mielihyvän lähteiden äärelle. Tulilla, metsän siimeksessä tai näköalapaikoilla hiljentyessä
kiireinen ja tiivis elämä voikin saada aivan uutta perpektiiviä ja oikeammat mittasuhteet.
Jokainen voi kokea olevansa aidosti osa luontoa ihan omana itsenään.
Noin puolentoista tunnin rauhallisella ja elvyttävällä retkellä myönteiset vaikutukset ovat jo
tuntuvia.

Hyvinvointia metsästä,
keholle ja mielelle

Retken lopuksi keräännytään vielä syventämään kokemusta nuotiotulen äärelle. Liekkien
loimussa on jotakin samaa kuin saunassa - kokemus on kullekin itsenäinen, vaikkakin hyvin
syvällä tasolla yhdistävä.
Lähiluonnosta löytää voimaa ja inspiraatiota arkeen, sekä paikan, jossa voi hetkeksi käntää
keskittymisensä arkisista asioista johonkin unohdettuun. “Reviirinsä” tunteminen parantaa
itsetuntoa ja rohkeutta, ja se auttaa ymmärtämään yksityiskohtia, joita ei ehkä ennen ole
tullut ajatelleeksi. Lyhytkin piipahdus lähiluonnossa elvyttää mieltä ja parantaa luovuutta.

VILLIYRTTIRETKI
Urbaani villiyrttiretki suositellaan varattavaksi aamuun, työpäivän alkuun.
Villiyrtit ovat parhaimmillaan aamukasteen jälkeen, jolloin ne heräilevät ja keräävät voimia
varteensa. Keskipäivän jälkeen aurinko ja lämpötila kypsyttävät yrttejä, jolloin ne eivät ole
enää ihan pirteimmillään. Löydätkö yhtymäkohtia omaan vuorokausirytmiisi?
Aistiretki lähiluontoon on vaikuttavin iltapäivällä, työpäivän lopuksi.
Retkipaikan luonto-opas tapaa ryhmän sovitussa lähiluontokohteessa Helsingin alueella.

Metsässä kulkeminen
kohentaa sekä fysiikkaa että
psyykkistä terveyttä

TARJOUSPYYNNÖT & TILAUKSET
Tarjouspyynnöt ja tilaukset voi lähettää sähköpostitse.
Tilaus vahvistetaan saatavuusvarmistuksen jälkeen.
PAKETOINTI
Metsä/Skogenin tuotteet paketoidaan kauniisti ympäristöystävälliseen
pakkaukseen. Lahjapakettiin piilotamme halutessanne mukaan pienen
kävyn sekä metsän aidon tuoksun. Toteutamme myös erilaisia yksilöityjä
lahjapaketointi kokonaisuuksia.
PERSONOIDUT RATKAISUT
Konseptoimme yrityksille vastuullisia, metsän inspiroimia
kokonaisuuksia. Suunnittelemme asiakkaiden brändiä tukevia
mallistoja, brändituotteita sekä vaatemallistoa, jotka viestivät
asiakkaiden vastuullisuustekoja. Yhdessä syntyvät parhaimmat
kumppanuudet ja näistä hyviä esimerkkejä ovat yhteistyöt
Suomalaisen Kirjakaupan ja Partioaitan kanssa.
TOIMITUKSET
Toimitusaika- ja kustannukset vahvistetaan aina erikseen.

OTA YHTEYTTÄ:
Karolina Nissinen
Forest and Wellbeing Ambassador
+358503586002
karolina.nissinen@metsaskogen.fi
www.metsaskogen.fi

Istu mättäälle ja rauhoitu.
Halaa puuta ja mieli lepää.
Onni yksillä,
metsä kaikilla.

Metsämood

metsaskogen

Metsämood

