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Hallituksen palsta 

 

Hyvät jäsenet,   

Syksyn tuulet alkavat puhaltaa luihin ja ytimiin asti. Toivottavasti tämä talvi ei ole 
pelkästään voimien keräämisen ja hyggeilyn aikaa, vaan saamme nauttia 
yhteiskunnan avautumisesta pikkuhiljaa.   

Olen ollut vuosia Naismetsänhoitajien jäsen, mutta vasta viime talvena tajusin, että 
yhdistyksemme on monessa yhteiskunnallisesti vaikuttavassa toiminnassa mukana.  
Iloinen yllätys! Veikkaan, että meillä on muitakin, joille asia hiukan hämärän 
peitossa, joten avaan lyhyesti osallisuuttamme.   

Naismetsänhoitajat kuuluu yhdistyksenä Loimuun; luonnon-, ympäristö- ja 
metsätieteilijöiden liittoon. Tämä ei tarkoita, että jäsenen tulisi kuulua Loimuun.  
Loimun ydintehtävää on edistää näiden alojen työsuhteisiin liittyvien asioiden 
hoitamista ja jäsenten työllistymistä erilaisissa tilanteissa, tehden työmarkkinoilla 
edunvalvontaa. Loimun kautta voimme saada koulutusta yhdistyksemme ylläpitoon 
sekä esimerkiksi konsultointiapua toimintaamme, kuten mahdollisiin 
sääntömuutoksiin.  

Kuulumme Naisjärjestöjen keskusliittoon, joka pyrkii edistämään sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia. Naisjärjestöjen keskusliitto on linjannut tasa-
arvo pyrkimystensä olevan ihmisoikeusperusteisia ja haluaa viedä Suomea tasa-
arvon kärkimaaksi. Koronakriisin ja populismin nousun vaikuttaessa tasa-arvoon 
mahdollisesti heikentävästi, liitto toivoo tekoja erityisesti naisten johtajuuden, 
median ja teknologian aloilta.  

Ja tiesitkö, että naismetsänhoitajat kuuluu UN Women Suomeen, ja näin olemme 
osallisena YK:n tasa-arvojärjestö UN Womeniin. Keväällä osallistuin UN Women 
Suomen kevätkokouspäivään, ja ymmärsin, että tätä kautta olemme myös 
tukemassa naisten tasa-arvoista kohtelua maailmalla kriisi- ja sotatilanteissa. 
Puolan, Unkarin ja Turkin naisten tilannetta tuntevat henkilöt kertoivat haasteista 
näissä muutoksen pyörteissä olevissa maissa. Kotimaan osalta esillä olivat 
esimerkiksi kotiväkivalta ja se, että on naisen henkilökohtainen asia tehdä omaa 
elämää pukevia ratkaisuja. Tulevaisuuden teemoja ovat esimerkiksi naisen 
päätäntävalta omasta polusta, ilmasto-oikeudenmukaisuus ja teknologian sekä 
innovaatioiden muutos tasa-arvoisempaan suuntaan.  
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Olemme osa kansainvälistä verkostoa ja laajaa kokonaisuutta. Toivottavasti joku 
yllä olevista järjestöistä resonoi pikkuisen, mutta ei huolta, vaikka ne tuntuisivat 
kaukaisilta. Edelleen olemme ennen kaikkea Naismetsänhoitajat itsenäisenä 

toimijana. Pysytään liikkeellä ja muuallakin kuin kotona!    

Ps. Hallitus aloittaa lokakuussa työstämään lähivuosien strategiaamme. Tähän 
liittyen, voit halutessasi laittaa meille vinkkejä tai kommentteja tulemaan.   

 

Jaana Turunen  

Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja  
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Jäsenkyselyn tulokset: kevät 2021  

Naismetsänhoitajat ry:n hallitus järjesti keväällä 2021 jäsenilleen kyselyn, joka 
syntyi hallituksen halusta kartoittaa tarkemmin jäsenten toiveita ja kokemuksia 
yhdistyksemme toiminnasta.  

Kyselyyn vastasi huikeat 70 henkilöä (yhdistyksen jäsenmaksun on tänä vuonna 
maksanut 119 jäsentä). Vastaajista 40 % oli yhdistyksen jäseniä. Koska kysely oli 
avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille, oli vastaajissa myös 12 henkilöä (17 % 
vastaajista), jotka eivät olleet koskaan kuulleet yhdistyksestä. Nämä toiminnasta 
tietämättömät saattoivat olla metsäylioppilaita, joita kaikista vastaajista oli 21.4 % 
(15 vastannutta).  

Seuraava kuvaaja kertoo vastaajien jakaantumisesta eri vuosikursseille:  

  

Mikä on toiminut ja mitä toivotaan?  

Vastausten tuloksena näemme, että vastaajat ovat pitäneet parhaana sisältönä 
toiminnassamme tapahtumia ja uusien ja vanhojen tuttujen tapaamisia. Myös 
aikoinaan järjestetyt yhdistyksen matkat ovat jääneet mieleen hyvänä toimintana:  
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Vastaajien toiveita tulevalle toiminnalle on kuvattu alla. Lisäksi toivottiin mm. 
matkoja ja päiväretkiä. Aiheina kansainvälisyys ja ammattiosaamisen ja 
sisarverkoston tuen teemat nousivat esiin:  

  

Mitkä ovat haasteet?  

Kyselyssämme kävi ilmi, että viimeisten vuosien pääkaupunkiseutukeskeisyys on 
vaikeuttanut osallistumista muilta paikkakunnilta. Ammattiosaamiseen liittyvät 
mielipiteet jakautuivat: osa toivoo vain vapaa-aikaan liittyvää toimintaa, osa 
enemmän ammattiasiaa ja tietoiskuja. Kysymykseen aktiivisuudesta yhdistyksessä 
vastasi 63 vastaajaa ja heistä vain 18 (29%) kertoi olevansa aktiivinen yhdistyksessä 
(osallistuneensa toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana):  
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Mitä teemme jatkossa tämän perusteella?  

Naismetsänhoitajat ry:n hallitus on vahvasti sitoutunut tuottamaan toimintaa ja 
tapahtumia, jotka vastaavat jäsenten toiveisiin ja tarpeisiin.  

Tulemme käyttämään jäsenkyselyn tuloksia pohjana yhdistyksen hallituksen 
strategiapäivässä 2.10.2021 suunnitellessamme, mihin jatkossa aiomme keskittyä 
toiminnassamme. Tulemme käymään jäsenkyselyn tarkasti läpi miettiessämme 
yhdistyksen suuntalinjoja.  

Jäsenkyselystä tuli selkeänä tuloksena toive järjestää jatkossakin etätapahtumia 
osana toimintaa, että muualta kuin pääkaupunkiseudulta päästään mukaan. 
Saimme myös selkeän toivelistan kysymyksestä virtuaalisten ja live-tapaamisten 
aiheille ja olemmekin jo järjestäneet kiertotaloustapahtuman. Loppusyksyllä on 
luvassa hyvinvointitapahtuma elämäntaitoaiheella. Ensi keväällä pyritään 
järjestämään toivottu metsäpolitiikan tapahtuma:  

  

  

Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia vastanneita ja otamme 
jatkossakin mielellämme palautetta ja ideoita vastaan!  
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Kiertotaloustapahtuma kannusti keskustelemaan  
  
Kevään virtuaalisen tapahtuman aiheena oli kiertotalous ja sen merkitys metsäsek-
torille. Tapahtuma järjestettiin kesäkuun alussa ja siihen osallistui 17 henkilöä.  
  
Tapahtuman aluksi Maija Maanavilja, kiertotalousasiantuntija Taival Advisorysta, 
avasi kiertotalouden käsitettä. Asiantuntijavieraana oli vanhempi neuvonantaja 
Anne-Christine Ritschkoff Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT). Anne-Christine 
piti esityksen kiertotalouden merkityksestä metsäsektorilla. Osallistujilla oli mah-
dollisuus pienryhmissä verkostoitumiseen, keskustella aiheesta ja miettiä kysymyk-
siä Anne-Christinelle.   
  
Loppukeskustelussa todettiin mm., että kiertotalous on kestävän kasvun keino ja 
kulmakivi, mutta vielä pitkälti käsitteellisellä tasolla ja haasteena on, miten se vie-
dään käytäntöön. EU:ssa on paljon ohjeistusta kiertotalouteen liittyen, mutta jä-
senvaltioille ei ole asetettu mitään tavoitteita. Metsäteollisuus on jo pitkälti resurs-
sitehokasta. Yrityksiä tulisi kannustaa arvon tuottoon, mutta jalostusastetta on vai-
kea nostaa, koska työvoima Suomessa on kallista ja etäisyys markkinoista pitkä. 
Kiertotaloutta ei toistaiseksi tilastoida ja olisi hyvä, että kiertotalous ja biotalous 
saataisiin mukaan tilastointiin.   
  
Kiitämme kaikkia osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja hyvistä kysymyksistä. Liit-
teenä Anne-Christinen esitys.  

  



Jäsenkirje 2/2021 

Tervetuloa mukaan Naismetsänhoitajat ry:n syksyn hyvinvointitapahtumaan 
3.11. klo 18!  

 

Parempaa arjen hallintaa => Työkalut itsensäjohtamiseen ja stressin-
hallintaan  

 
Tapahtuma järjestetään Teams-tapahtumana aktiivisena yhteistyönä muita jäseniä 
tavaten ja yhdessä keskustellen.   
 
Naismetsänhoitajat ry on investoinut kokeneeseen ja osallistavaan huippuluokan 
valmentajaan laadukkaan ja vaikuttavan tapahtuman järjestämiseksi ja jäsentemme 
hyvinvoinnin tueksi. Lisätiedot tapahtumasta alla.   
 
Tapahtuman vetää Oivaltamaan Oy:n valmentaja Jaana Hautala (profiili alla).  
 
Ilmoittautumiset ennen 27.10.2021 osoitteeseen naismetsanhoitajat@gmail.com. 
Kerrothan ilmoittautumismailissa, mihin sähköpostiosoitteeseen haluat Teams-
kutsun.  
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Pikkujouluna 1.12. opastettu kierros Sinebrychoffin museossa ja oma-
kustanteinen illallinen ravintola Salvessa  
   
Tervetuloa yhdistyksemme pikkujouluihin keskiviikkona 1.12. klo 17:50 alkaen. Aloi-
tamme pikkujoulut Sinebrychoffin taidemuseossa (Bulevardi 40, 
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/) tutustumalla oppaan johdolla Aarteet maail-
malta – mesenaattien matkassa -näyttelyyn. Näyttelyssä pääset mukaan matkoille 
Euroopan kaupunkivilinään ja idyllisiin maisemiin – yllätyksellisten tai hartaasti 
suunniteltujen hankintojen äärelle.  
  
Opastuskierroksen jälkeen jatkamme illanviettoa omakustanteisella illallisella le-
gendaarisessa merimiesravintola Salvessa (Hietalahdenranta 5 C, 
https://www.raflaamo.fi/fi/helsinki/salve).  
  
Sitova ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen taina.veltheim@gmail.fi 17.11. 
mennessä. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, onko sinulla voimassa oleva 
Museokortti.  
 


