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Puheenjohtajan palsta

Vuosi lähestyy loppuaan ja pikku hiljaa hiipii myös joulutunnelma synkkyyden 
keskelle. Mieltä lämmittää muisto syyskuisesta 60-vuotisjuhlamatkastamme 
Saarenmaalle. Aurinko paistoi ja nauru hersyi. Kiitos ihanat naiset, että olitte 
mukana. Juuri ilmestyneessä Metsänhoitaja -lehdessä oli Aino Ässämäen 
kirjoittama juttu tästä juhlamatkastamme. Ne, jotka eivät kuulu liittoon, voivat lukea 
matkakertomuksen tästä jäsenkirjeestä. Facebook -sivuillamme voi käydä 
katsomassa reissun kuvasaalista.

Mieltäni lämmittää myös 8.12 vietetyt pikkujoulut, jossa kurkotimme sukupolvien yli 
katsellessamme kolmen metsäylioppilastytön, Katan, Elan ja Liisan, muistelua 
vuoden 1941 Hyytiälä-kesästä. Pikkujouluista lisää tuonnempana kirjeessä.

Kuluva vuosi on ollut touhuntäyteinen ainakin minulle: kotielämää yksivuotiaan 
kanssa, työelämää, Saarenmaan matkavalmisteluja, Metsänhoitajaliiton 
muutoksia… Nämäkin muistot lämmittävät mieltä, toisinaan jopa hieman 
kuumensivat. Uskon kuitenkin selvinneeni kunnialla. Ensi vuoden 
vuosikokouksessa onkin sitten aika taputella yksi vastuu kun neljä vuotta 
yhdistyksen puheenjohtajana täyttyy. Sitten on minunkin aika siirtyä, Tuula Juskon 
sanoin, rivijäseneksi. 

Liiton valtuuston paikan säilytän vielä ainakin ensi vuoden, eli niin kauan kuin 
Metsänhoitajaliitto sellaisenaan on olemassa. Vuoden 2017 alussa aloittaa uusi 
uljas liitto, johon meidän kanssa yhdistyvät Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto 
(YKL) ja Luonnontieteiden Akateemisten liitto (LAL). Tämä on mielenkiintoista ja 
jännittävää aikaa. Hienoa, että yhdistymispäätös saatiin syysvaltuustossa läpi!

Pidemmittä puheitta toivotan kaikille jäsenillemme oikein rentouttavia juhlapyhiä ja 
entistä parempaa uutta vuotta 2016!

Pia Thomssen, puheenjohtaja
Naismetsänhoitajat ry
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Pikkujoulut 8.12

Vietimme yhdistyksen pikkujouluja Hakaniemessä tiistaina 8.12. Viihtyisiin 
tilaussaunatiloihin saapui parikymmentä naismetsänhoitajaa nauttimaan mukavasta 
tunnelmasta ja pienestä purtavasta. Pikkujoulujen lisäksi meillä oli muutakin aihetta 
juhlaan. Yhdistyksen virallisesta perustamiskokouksesta tuli nimittäin kyseisenä 
päivänä kuluneeksi tasan 60 vuotta. Illan mittaan söimme, saunoimme ja 
kuuntelimme sekä toistemme tarinoita että kertomuksia menneistä Hyytiälän 
vuosikymmenistä. Katsoimme yhdessä dokumentin Kolme tyttöä Hyytiälässä 1941 
(Videotuotanto: Naismetsänhoitajat ry 2001, DVD-tuotanto: Anho Tmi 2014), jonka 
Seija Honkanen meille esitteli. Suuri kiitos Seijalle kiinnostavan dokumentin 
näyttämisestä. 

Pihlajasaaren sauna 21.8

Perinteinen Pihlajasaaren sauna hemmotteli 
löylyillään elokuuussa 21.8. Paikalla oli kuusi 
naismetsänhoitajaa. Sää suosi illanviettoa ja 
saimme nauttia aurinkoisesta illasta. Osa 
uskaltautui uimaan ja kyllähän merivedessä 
virkistyi. Ennen paluuta mantereelle kävimme 
vielä paikallisessa syömässä iltapalaa. 
Raukeina sitten suuntasimme kotimatkalle. 
Toivottavasti myös ensi vuonna saamme 
saunavuoron varattua. En yhtään ihmettele, 
että saunavuorot menevät hetkessä: paikka 
on rauhallinen ja viihtyisä. Mukavia muistoja 
näin pimeän ajan keskellä!

           Elokuinen ilta Pihlajasaaressa

Seuraatko Naismetsänhoitajia jo verkossa?
Ryhmän "Naismetsänhoitajat ry" kautta tiedotetaan tulevista tapahtumista ja 
jäsenet voivat jättää toiveita, kommentteja ja terveisiä hallitukselle. Käy 
tykkäämässä Naismetsänhoitajien Facebook -sivuja, niin saat uusimmat 
tapahtumat näppärästi omaan uutisvirtaasi. Sivut ovat julkiset, joten sinun ei 
tarvitse liittyä Facebookiin lukeaksesi niitä.
Naismetsänhoitajilla on nyt myös oma Linkedin profiili. Liity mukaan!

https://www.facebook.com/Naismets%C3%A4nhoitajat-ry-107254519360949/
https://www.linkedin.com/groups/8270081/profile
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Naismetsänhoitajien 60-vuotisjuhlamatkalla suunnattiin Saarenmaalle

Naismetsänhoitajien  60-vuotisjuhlamatkan  parasta  antia  oli  erinomainen  seura.  
Matkalla tutustuttiin metsän lisäksi Saarenmaan kulttuurinähtävyyksiin.

Länsisatamassa  kokoontui  perjantai-iltana  4.9.  kolmisenkymmentä 
naismetsänhoitajaa. Seurueessa oli sekä toisilleen entuudestaan tuttuja matkalaisia 
että uusia kasvoja. 

Lauantaiaamun  valjetessa  bussilastillinen  naismetsänhoitajia  kiisi  kohti  Virtsun 
satamaa, josta lautta veisi mantereelta Saarenmaalle.  Matkalla oli  aikaa tutustua 
seurueeseen.  Kukin  kertoi  vuorollaan  työstään,  opinnoistaan,  vapaa-ajastaan  ja 
aktiivisuudestaan  naismetsänhoitajissa.  Mainittua  tulivat  ainakin  legendaariset 
Naismetsänhoitajien  hallitukset  Jusko  I  ja  Jusko  II.  Nykyisestä  hallituksesta  oli 
mukana  kaksi  jäsentä.  Järjestelystä  ja  matkalaisten  paimentamisesta  vastasi 
ansiokkaasti puheenjohtaja Pia Thomssen. 

Kraaterilta Piispan linnaan

Matkalla Saarenmaan suurimpaan kaupunkiin Kuressaareen pysähdyimme Kaalin 
meteoriittikraaterilla.  Kaalin  alueella  on  useampia  meteoriitin  törmäyksestä 
syntyneitä  kraatereita.  Pudotessaan  7500  vuotta  sitten  meteoriitti  on  hajonnut 
useampaan  osaan  ja  muodostanut  kahdeksan  kraateria.  Kävimme  katsomassa 
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suurinta kraatereista,  joka on 16 metriä 
syvä ja halkaisijaltaan 100 metriä.

Kuressaaressa  tutustuimme  Piispan 
linnaan, joka oli todellinen keskiaikainen 
satulinna  vallihautoineen  kaikkineen. 
Linnan  arvellaan  olleen  olemassa  jo 
1200-luvulla.  Oppaamme  hiukan 
ihmetteli, kuinka kaikki metsämiehet ovat 
naisia.  Hän  kertoi  myös,  kuinka 
Neuvostoaikaan  kolhoosin  metsiä 
hoidettiin  niin,  että  joka  vuosi  tehtiin 
samankokoinen  hakkuu  ja  istutettiin 
samankokoinen  ala  metsää.  Koululaiset 
viettivät  joka  kevät  päivän 
metsänistutustöissä. Samalle alueelle oli 
tarkoitus  palata  70  vuoden  välein. 
Kyseessä  lienee  siis  ollut  pyrkimys 
puhdasoppiseen normaalimetsään. 

Kierros linnassa oli  kiinnostava ja  hurjimmat vielä juoksivat  tiukasta aikataulusta 
huolimatta  läpi  kolmannessa  kerroksessa  sijaitsevan  museon,  jossa  oli  kuvattu 
Viron historiaa 1900-luvulla. 
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Maaseutua tammimetsästä majataloon

Sunnuntaiaamuna suuntasimme Looden tammimetsään ja lintutornille. Luontainen 
tammimetsä on syntynyt vanhoille pelloille ja laitumille. Tammimetsässä kerrotaan 
kasvavan useita kämmekkälajeja, muun muassa tikankontti. Lintutornista bongattiin 
muutamia merimetsoja ja joutsenia. Aluetta hallinnoi Viron metsähallitus, Riigimetsa 
Majandamise Keskus (RMK), joka olikin viimeisin kohteemme.

Ennen  sitä  käväistiin  kuitenkin  strutsifarmilla  ja  lounaalla  Tõnisen  majatalossa. 
Ruokokattoinen  majatalo  lampaineen  hurmasi  jokaisen.  Talon  tarinaan  liittyy 
kuitenkin myös tragedia. Talo oli aikanaan Paanasen kylän suurin. Perhe harjoitti 
maanviljelyä  ja  kalastusta.  Vuonna  1944  talo  jäi  tyhjilleen  perheen  paetessa 
Neuvostoliiton  miehitystä  veneellä  meren  yli  Ruotsiin.  Talo  toimi  sittemmin 
kolhoosin konttorina ja oli  Viron itsenäistyttyä  vuosia tyhjillään,  kunnes nykyinen 
omistaja osti sen ja perusti majatalon.

Virossa merkittävä sahateollisuus

RMK:n päätoimipisteesssä Tallinnassa meidät  vastaanotti  projektipäällikkö  Kristi 
Parro.  Parro työskentelee  osittain  RMK:ssa ja  osittain  vasta perustetussa Viron 
metsäyhdistyksessä. Saimme tutustua vasta remontoituun RMK:n Vihreään taloon, 
jossa virolaisesta puusta oli tehty muun muassa mielenkiintoinen kuvioitu puulattia.

Virossa on metsää 2,2 miljoonaa  hehtaaria,  mikä on 51 prosenttia  pinta-alasta. 
Metsää  on  siis  1,7  hehtaaria  jokaista  virolaista  kohti.  Neljännes  metsistä  on 
suojeltu. Paperi- ja selluteollisuus kehittyi Virossa 1900-luvun alussa. Se toi tuolloin 
nuoren  valtion  kipeästi  kaipaamia  vientituloja.  Metsäalan  koulutus  Virossa  alkoi 
1920-luvulla. 
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Virossa  työskentelee  metsäalalla  35  000  ihmistä.  Sahateollisuus  on  merkittävä 
työllistäjä.  Sahauksen  kylkeen  on  tullut  kasvava  kalusteteollisuus. Sellu-  ja 
paperiteollisuus on vaatimatonta: Virossa on kaksi sellutehdasta. Puuta käytetään 
edelleen myös paljon polttopuuna. 

Tavoitteena tehokas puun käyttö ja 
kestävä metsätalous

Sekä  Viron  metsäpinta-ala  että 
puuston tilavuus ovat kasvussa. Siksi 
RMK:n  pyrkimyksenä  on  tehokas 
puun käyttö  ja  kestävä metsätalous. 
Viron yleisimmät puulajit ovat samoja 
kuin Suomessa. Puustosta mäntyä on 
kolmannes,  kuusta  ja  koivua 
molempia  parikymmentä  prosenttia. 
Haavan osuus on noin 7 prosenttia ja 
leppien 12 prosenttia. 

Virossa,  kuten  Suomessakin,  on 
paljon  hakkuusäästöjä.  Vuosittain 
voitaisiin  hakata noin 12,2 miljoonaa 
kuutiota,  mutta  hakkuut  ovat 
vuosittain  olleet  vain  noin  10 
miljoonan  kuution  luokkaa.  Viron 
metsissä on runsaasti uudistuskypsää 
metsää,  mutta  nuoret  ja  varttuneet 
kasvatusmetsät ovat vähemmistössä. 
Parron  mukaan  ympäristöjärjestöt 
myös  painostavat  vähentämään 
hakkuita. 

Viron  itäosissa  on jouduttu  hakkaamaan paljon  kuusikoita  metsätuhojen  vuoksi. 
Metsälain  mukaan  kuusikon  saa  hakata  80  vuoden  iässä,  paitsi  jos  se  on 
välttämätöntä  esimerkiksi  hyönteistuhon  vuoksi.  Virossa  metsälakiin  kaavaillaan 
Suomen  mallin  mukaan  väljennyksiä,  jolloin  yksityiset  metsänomistajat  saisivat 
enemmän vaihtoehtoja metsänsä hoitoon. 

Suuri osa Vironkin metsänomistajista on etämetsänomistajia, jotka Parron mukaan 
eivät tiedä, mitä tehdä metsilleen. RMK:n vastuulla on valtion metsien hoidon lisäksi 
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yksityisten  metsänomistajien  neuvonta.  Valtio  omistaa  39  prosenttia  metsistä, 
kunnat  ja  muut  julkiset  toimijat  kolme  prosenttia,  yksityiset  33  ja  yritykset  15. 
Kymmenen  prosenttia  Viron  metsistä  on  sellaisia,  jotka  ovat  olleet  yksityisessä 
omistuksessa  ennen  vuotta  1944,  mutta  niitä  ei  ole  vielä  saatu  palautettua 
omistajilleen.  Yksityisiä metsänomistajia on 97 000 ja keskimääräinen metsätilan 
koko  on  10  hehtaaria.  Valtion  metsistä  on  suojeltu  37  prosenttia.  Niissä  on 
voimassa sekä FSC- että PEFC-sertifikaatti.

Naismetsänhoitajien  mukana  Suomeen  lähti  sunnuntai-iltana  virolaista  puuta 
matkamuistoina ainakin useamman Muhun saarelta hankitun kauhan ja kapustan 
muodossa. 

Teksti: Aino Ässämäki
Kuvat: Maija Kymäläinen, Pia Thomssen


