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Hallituksen palsta 

Talvinen tervehdys, 

Ulkona on tätä kirjoittaessani varsinainen taikatalvi ja puut ovat kovilla lumikuorman alla. 
Tänä vuonna me Naismetsänhoitajat olemme saaneet kokoontua tapahtumiin sekä livenä 
että etänä. Keväällä rentouduttiin Allas Sea Poolilla, syksyllä parannettiin maailmaa tai 
ainakin Suomen metsien hoitoa metsäpolitiikan tapahtumassa Töölössä ja marraskuun 
lopussa vietettiin pikkujoulut. Pikkujouluissa tutustuimme viehättävästi sisustettuun 
Urheilumuseoon rennolla kierroksella ja nautimme illallisen Trattorio Sognon italialaisessa 
tunnelmassa. Suunnittelimme samalla vuosikokousta ja saimme kutsun palaveeraamaan 
Stora Ensolle. Pohdimme myös matalan kynnyksen tapahtumaa kokeiltavaksi kerran kuussa 
ainakin pääkaupunkiseudulla. Ajatuksena matalan kynnyksen tapahtumassa olisi sopia 
tietty toistuva ilta kuukausittain, jolloin voisi kokoontua esimerkiksi taidenäyttelyyn tai 
kahvilaan.  

Naismetsänhoitajien hallituksessa on ilo työskennellä ja meillä on aktiivista keskustelua 
asioista ja niiden vierestä. Muutokset kuitenkin kuuluvat elämään ja tässä kohtaa kiitämme 
Jaana Viinikaista, joka on kiitettävästi hoitanut jäsenvastaavan pestiä. Kiitos koko 
yhdistyksen puolesta ja nähdään tapahtumissa!  Tulevana keväänä tarvitsemme siis 
uudistaa hallitusta ja jäsenvastaavan lisäksi olemme todenneet jälleen tarpeen 
viestintäasioista vastaavalle henkilölle. Hallitukseen on tullut myös kaksi pikkuista 
osallistujaa, kun allekirjoittaneen ja Maijan vauvat silloin tällöin osallistuvat kokouksiimme. 
Koetetaan parhaamme mukaan yhdistää naismetsänhoitajuutta ja itse kunkin 
velvollisuuksia läheisten, harrastusten, lemmikkien tai muiden tärkeiden asioiden parissa.  

Naisten rooleista maailmanmenossa näkyy uutisissa nyt kannustavia ja hyvinkin lannistavia 
tilanteita. Naismetsänhoitajien sääntöjen mukaisesti emme suoranaisesti osallistu 
hyväntekeväisyyteen rahalahjoituksin. Olemme kuitenkin osa UN Womenin verkostoa, ja 
tätä kautta tukemassa naisia maailmalla monenlaisissa olosuhteissa.  

Toivon jäsenillemme levollista joulun aikaa. Otattehan itsellenne ennen vuoden vaihdetta 
rauhallisen hetken miettiä, miten vuosi 2022 sujui ja mihin haluaisitte käyttää aikaa ja 
tarmoa vuonna 2023.   

 

Jaana Turunen 

Naismetsänhoitajat ry:n puheenjohtaja 
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Pikkujoulu Urheilumuseo 
Tahdossa ja ravintola Sognossa  

Tänä vuonna yhdistyksen pikkujoulu alkoi 
Urheilumuseo Tahdossa, jossa meillä oli 
opastuskierros.  

Kierros alkoi, kuten urheilutapahtuma 
usein, pukukopista. Pukukopin kaapeissa 
oli mm. Suomen ehkä kuuluisimmat 
lentopallovarusteet, edesmenneen 
tasavallan presidentin Mauno Koiviston 
lentopallotossut, pelipaita ja lentopallo.  

 

Toisessa kaapissa oli Suomen häpeällisin 
ja kuuluisin, Ala-Tikkurilan Shell-
huoltoasemalta löytynyt Suomen 
Hiihtoliiton lääkärinlaukku. Sisältö oli toki 
tyhjennetty.  

 

Vitriineistä löytyi paljon mielenkiintoista 
tietoa, mm. että itsenäisen Suomen 
ensimmäisen olympiamitalin voitti 
Ludovika ja Walter Jakobsson 
pariluistelussa vuonna 1920 Antwerpenin 
olympiakisoissa.  

 

Oppaan kierroksen jälkeen Kirsi Greis 
kertoi vielä taitoluistelun historiasta. Ilta 
jatkui italialaisessa ravintola Sognossa 
Etelä-Töölössä. Flunssa-aalto oli taas 
verottanut jonkin verran osallistujia, 
paikalla oli kuusi yhdistyksen jäsentä. 
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Tule verkostoitumaan taidenäyttelyiden, museoiden ja kahviloiden 
merkeissä 

Pikkujoulussa eräs yhdistyksen jäsen kysyi, voisiko yhdistys aloittaa matalan kynnyksen 
verkostoitumisen esim. kuukausittain tapahtuvan taidenäyttelykäynnin merkeissä. 
Jäsenistön ehdotukset ovat aina tervetulleita ja hallitus päätti aloittaa kokeilun 
kuukausittaisille jäsenten tapaamisille. Ensimmäinen tapaaminen ilmoitetaan tässä; 
jatkossa ryhmä saa olla itseohjautuva ja keskenään päättää, mikä on seuraavan kuukauden 
kohde. Vierailukohde ilmoitetaan Facebookissa Naismetsänhoitajat ry:n seinällä sekä 
sähköpostilla jäsenille. 

Ensimmäinen tapaaminen järjestetään keskiviikkona 1.2.2023 klo 17:30 alkaen Suomen 
Valokuvataiteen museon K1 Kämp Galleriassa (Mikonkatu 1). Galleriassa on meneillään 
Penelope Umbricon näyttely Myydään kuvan mukaisessa kunnossa. Penelope Umbrico 
(s. 1957) on yhdysvaltalainen taiteilija, joka työskentelee Internetin jatkuvasti kasvavien 
valokuva-arkistojen parissa. Umbricon installaatiot esittelevät nokkelan ja leikkisän tavan 
tutkia nykyistä valokuvien tuotantoa ja kulutusta. Umbrico näyttää meille, miten 
käytämme valokuvia kuluttamiseen liittyvien toiveiden rakentamisessa ja viestimisessä. 
Näyttely on Penelope Umbricon ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa. Näyttelyn on 
kuratoinut Anna-Kaisa Rastenberger. 
(https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/myydaan-kuvan-mukaisessa-kunnossa) 
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Tiramisukääretorttu (Valion reseptin pohjalta muokannut Taina 
Veltheim) 

 

Kääretorttupohja 

4 kananmunaa 

1 ½ dl sokeria 

1 dl perunajauhoa 

1 dl kaurajauhoa 

½ dl kaakaojauhetta 

1 tl leivinjauhetta 

 

Kostutukseen 

1 dl kylmää, vahvaa kahvia 

2 tl marsalaviiniä 

Täyte ja kuorrutus 

2 prk vispikermaa 

2 prk Valio maustettua rahkaa Irish cream and coffee 

1 rkl kaakaojauhetta 

1. Vaahdota munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi, Yhdistä kuivat aineet. Lisää seos 
vaahtoon kevyesti käännellen. 

2. Levitä taikina leivinpaperille uunipellille. Paista 225 asteessa noin 6 minuuttia.  
3. Kumoa torttupohja sokerilla sirotetulle leivinpaperille: Irrota paistopaperi ja anna tort-

tupohjan jäähtyä. 
4. Kostuta jäähtynyt torttulevy. 
5. Vaahdota vispikerma ja maustettu rahka. Levitä puolet vaahdosta torttulevylle. Rullaa 

kääretortuksi. Levitä loput vaahdosta tortun pinnalle rennosti. Anna tekeytyä hetki 
kylmässä. 

6. Siivilöi pinnalle kaakaojauhetta ennen tarjoilua. 

 
Kääretortun voi tehdä puolivalmiiksi jo tarjoilua edeltävänä päivänä. Tarjoilupäivänä levitä 
loput kerma-rahkavaahdosta tortun pinnalle ja siivilöi lopuksi kaakaojauhetta pinnalle. 
 

 
Kuvakaappaus Valion nettisivulta 


