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Hallituksen palsta 

4 vuotta hallitustyötä 

Keväällä 2019 ollessani kotona hoitovapaalla vuoden ikäisen esikoisen kanssa, oli hyvä aika 
aloittaa taas jotain ”aikuisten juttua”/harrastusta. Päätin lähteä mukaan 
Naismetsänhoitajien hallitukseen. Siitä lähtien olenkin toiminut yhdistyksemme 
jäsenvastaavana.  

Jäsenvastaavana on eniten tietysti tullut seurattua vuosien varrella jäsenistön määrää, sillä 
yhdistys ei ole mitään ilman jäsenistöään. Jäsenmaksun vuosittain maksavia meillä on noin 
120. Jäsenmäärän kasvattaminen on toki tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on pitää jo 
olemassa olevat jäsenet mukana toiminnassamme.  Tämä onkin varmaan suurin 
haasteemme: kilpailla ihmisten vapaa-ajasta. 

Nykyaika eli tapahtumien järjestäminen erilaisin hybridimallein on ollut meille hyvä asia 
jäsenistön kannalta. Ollaan saatu tapahtumiin mukaan sellaista jäsenistöä, jotka asuvat 
kauempana pääkaupunkiseudusta.  Mielestäni Naismetsänhoitajat on onnistunut hyvin 
tässä siirtymässä ja uudenlaisten toimintatapojen opettelussa.  

Tapahtumat ovatkin meidän pääasiallista toimintaa. Näissä pääsee tutustumaan ja 
verkostoitumaan saman tutkinnon suorittaneisiin ihmisiin  niin monilla eri puolilla 
metsäalaa. Tapahtumien teemoja suunnitellaan jo seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmaa tehdessä. Lähtökohtaisesti meillä on ollut vuosittain pari ns. 
ammatillisempaa tapahtumaa ja sitten pari ns. kevyempää, kuten vaikka tulevat 
pikkujoulut vink vink! Koska tätä hommaa tehdään nimenomaan jäsenistöllemme, 
haluamme jatkuvasti kuulla jäsenistömme toiveita ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä. 
Näistä voi olla yhteydessä keneen tahansa meistä hallituksen jäsenistä. 

Itselle kohokohtia tällä hallitusuralla ovat olleet lukuisat kohtaamiset uusien ihmisten 
kanssa. Alun perin lähdinkin toimintaan mukaan juuri verkostoitumistarkoituksessa ja se on 
tuonut itselle jopa yhden määräaikaisen työpaikan! Oli myös hienoa olla mukana 
tekemässä yhdistykselle strategiaa syksyllä 2021.  

Tulevana keväänä tulee neljä vuotta täyteen hallituksessa oloa ja onkin aika sanoa kiitos ja 
siirtyä sivuun. Siispä hallituksessa on vapautumassa ainakin yksi uusi paikka innokkaalle 
tekijälle, rohkeasti mukaan vain! 

 

Mukavaa marraskuuta toivottaen, 

Jaana jäsenvastaava 
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Metsäpolitiikan tapahtuma 

Naismetsänhoitajat ry:n hallitus järjesti 
syksyisenä lauantaina 22.10.2022 
tapahtuman ”Kenen metsä - Kuka saa 
päättää, miten suomalaisia metsiä 
suojellaan ja käytetään kestävästi?” 
Kokoonnuimme Töölön kirjastoon 
iltapäivän auringon kajastaessa 
kokoustilan ikkunoista keskustellen 
monipuolisesti aiheesta ja vastaten välillä 
Mentimeter – sovelluksen avulla ryhmää 
aktivoiviin kysymyksiin. Tapahtuma 
toteutettiin hybridinä, ja koolla oli 
yhteensä 18 osallistujaa, joista neljä 
etänä. Yhdistyksemme pyrki olemaan 
neutraali kannassaan, mutta samalla 
antamaan erilaisten näkökulmien tulla 
ilmi ulkopuolelta kutsuttujen panelistien 
äänessä. Tapahtuman tavoite oli 
keskustella ja vaihtaa näkemyksiä sekä 
kokemuksia metsien suojeluun ja 
kestävään käyttöön. 

 

Puheenjohtajanamme toimi professori 
Teppo Hujala Itä-Suomen yliopistosta ja 
alustajana Marjo Maidell Pellervon 
Taloustutkimuksesta. Panelisteina 
näkökulmia asiaan esittivät Jaakko 
Temmes Pääkaupunkiseudun 

metsänomistajista, Karoliina Niemi 
Metsäteollisuus ry:stä, Hannu Tiusanen 
Suomen Ladusta ja Marjo Maidell 
PTT:stä. Keskustelimme aiheesta myös 
pienryhmissä ja pidimme kahvitauon 
leipomusten ääressä. 

 

Keskustelun ja alustuksen myötä on 
selvää, että metsien suojelulle ja 
kestävälle käytölle tulee ristiriitaisia 
toiveita ja vaateita eri suunnista. 
Konfliktit vievät joskus asioita tehokkaasti 
eteenpäinkin, mutta erilaisista arvoista ja 
näkökulmista on hyödyllistä käydä 
rakentavaa keskustelua sekä hakea 
tapoja yhdessä nähdä  tulevaisuuden 
metsä. Tilaisuudessa käytiin läpi hyvin 
erilaisia näkökantoja metsien käyttöön: 
Metsät tuovat paitsi tuottoa, myös 
elämyksiä. Aikajänne metsissä on pitkä, 
ja asiat tapahtuvat hitaasti 
vuosikymmenten aikana. Metsissä on 
paljon niin kutsuttuja hiljaisen suojelun 
alueita, joita ei ole rekisteröity 
mitenkään. Globaalit markkinat vaativat 
vastuullista toimintaa. Taloudelliseen, 
sosiaaliseen sekä ekologiseen 
kestävyyteen kiinnitetään jatkuvasti 
huomiota. Monikäyttö on Suomessa 
arkipäivää. Miten voitaisiin edistää 
montaa hyvää yhtä aikaa ja olla 
seisomatta vain yhden asian takana? 
Ratkaisuina voisi olla esimerkiksi 
tunnistaa erilaisia suhteita metsiin, lisätä 
faktaperusteista tietoa, keskustella 
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avoimemmalla asenteella ja miettiä 
mihin tuotteita tarvitaan ja mihin 
panostetaan. Pohdittiin sitäkin, pitäisikö 
kootummin olla järjestetty metsien 
suunnittelun vaiheessa moninaisempien 
käyttötapojen vaihtoehdot ja yksittäisten 
metsänomistajien saada enemmän 
hoitovaihtoehtoja tarjolle. 

Oli hienoa saada yhteen vaikuttavia 
metsäalan ammattilaisia keskustelemaan 
ja yhdistyksen jäseniä mukaan niin 

paikalle kuin etäyhteydellä tämän meille 
kaikille niin tärkeän asian äärellä. 
Keskustelu jatkuu ja pienenä 120 jäsenen 
yhdistyksenä Naismetsänhoitajat ry 
jatkaa neutraalina tahona tuoden yhteen 
alan ammattilaisia keskustelemaan. 
Jäsenkirjeen liitteenä löydät tilaisuuden 
alustuksen esitysmateriaalin, Suomen 
Ladun panelistin Hannu Tiusasen 
materiaalin aiheesta ja tilaisuuden 
Mentimeter-kysymykset vastauksineen 
kalvoina.   

 

 

PIKKUJOULUT!! 
 

 
 

Tervetuloa mukaan Naismetsänhoitajat ry:n 2022 pikkujouluihin!  

Olemme varanneet esittelyn Urheilumuseo Tahtoon, Olympiastadionilla, Paavo Nurmen-
tie 1, https://tahto.com/, klo 18.00 - 18.30, jonka jälkeen siirrymme illallistamaan Trattoria 
Sognoon, Runeberginkatu 60, https://www.trattoriasogno.fi/. 

Yhdistys maksaa sisäänpääsyn Urheilumuseoon (normihinta 15€/hlö), museon esittelyn, ja 
jouluisen juoman ravintolassa, kukin osanottaja varautukoon kustantamaan oman 
illallisensa ravintolassa. 

Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin (naismetsanhoitajat@gmail.com) torstai-iltaan 
24.11. mennessä. Ilmoitathan mikäli sinulla on museokortti, se huomioidaan 
sisäänpääsymaksussa. 

TERVETULOA! 

Naismetsänhoitajat ry:n hallitus 


