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 Antti Koskimäki, Juha Aaltoila   
 ja Tapio Kamppila
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Susikossa julkaistaan metsähistoriaan liittyviä tekstejä 
ja kuvia. Tekstiehdotuksia voi lähettää  
seuran osoitteeseen heikki.roiko-jokela(at)jyu.fi.  
Tekstin kirjoittamisessa on noudatettava kirjoitus- 
ohjeita, jotka ovat seuran kotisivuilla
www.metsahistoria.fi/julkaisut/susikko.

Etukansi:  
Kuusamon yhteismetsän vanhojen metsien hakkuista 
käytiin kiistaa talvella 1994–1995. Yhteismetsän  
alueelta Romevaarasta hakatuissa puissa on luonnon- 
suojelijoiden maalaamia Aarniometsää-tekstejä.  
Kuva: Lusto / Luonto-Liiton metsäryhmän kokoelma / 
Henrik Kettunen.

www.metsahistoria.fi
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Metsäkiistat jälleen 
ajankohtasia

Uutisia lukiessa ja muuta mediaa seuratessa tilan-
ne kuulostaa kovin tutulta. Esimerkiksi osapuolet, 
toimintatavat, tavoitteet, argumentointi ja foorumit 
vaikuttavat hyvin samankaltaisilta kuin Suomen 
Akatemian tutkijatohtorikaudella tehdyn tutki-
mukseni ”Arvot ja edut ristiriidassa. Kiistoja valtion 
metsistä: Hattuvaara, Kessi, Murhijärvi, Talaskan-
gas-Sopenmäki, Porkkasalo” (2003) tapauksissa. 
Nämä olivat siis 1970-luvulta aina 1990-luvun alku-
puolelle ajoittuneita metsäkiistoja.

Kirjassa tuli pohdittua muun muassa metsäkiis-
tojen osapuolten ideologioita ja käytännöllisiä eroja; 
motiiveja ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi; 
toimijoiden arvoja; Metsähallituksen tavoitteita kiis-

tojen välttämiseksi; keskustelua ja informaation kul-
kua metsäkiistoissa sekä synteesinomaisesti metsä-
kiistojen poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Näistä teemoista tuli aikanaan pidettyä 
esitelmiä useilla foorumeilla.

Päätin kirjan virkkeeseen: ”Pysyvään metsärau-
haan on kuitenkin matkaa, eikä lopullisen rauhan 
mahdollisuudesta ole mitään takeita”. Nykyhetki 
vahvisti tämän: olemme jälleen päivänpolttavan met-
säkiistan ytimessä.

Mielenkiinnolla seuraan, miten noin kaksikym-
mentä vuotta sitten tekemäni tulkinnat ja arviot 
kiistoista, niiden ratkaisuista ja seurauksista sopivat 
tämän päivän tapaukseen.

Heikki Roiko-Jokela
Metsähistorian Seuran puheenjohtaja, 
dosentti

Kuluvan vuoden alussa metsäkiistat ovat jälleen nousseet  
parrasvaloihin. Tällä kertaa kyse on Aalistunturin 
metsäkiistasta. Metsähallitus on joutu nut pyy
tämään poliisilta apua, jotta turvallinen työ  
maalla työskentely ja alueella olevien ulko
puolisten turvallisuus pystyttäisiin takaa
maan. Hakkuut ovat jatkuneet ja yhtäältä 
suojelua vaativat ovat vastanneet suoralla 
toi minnalla: mielenosoituksia on järjestetty, 
hakkui ta estetty; toisaalta poliisi on ottanut 
kiinni mielen osoittajia… Metsäkiistaa käydään 
jälleen kerran useilla tasoilla ja foorumeilla.
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KUT S U  V U OS IKO KO U K S E E N

Metsähistorian Seura ry:n vuosikokous pidetään 
tiistaina 28.3.2023 klo 13.00. 

Kokouspaikaksi on varattu Tieteiden talon Sali 505, 
Kirkkokatu 6, Helsinki.

Vuosikokousasiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan- 
 tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien  
 lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  
 myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  
 liittymis-, jäsen- jakannatusmaksun suuruus kulumassa olevalle  
 vuodelle

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien  
 palkkioista ja matkakulujen korvauksista

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten  
 tilalle

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

11. Käsitellään muut kokouskutussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Hallitus

TE RV E T U LOA!

Kokouksen jälkeen kuullaan esitys Susikossakin arvioidusta ”Vihreä 
kultakausi 1973-2008” -kirjasta. Esitelmöitsijänä toimii kirjan kirjoit-
tajista Jyrki Kettunen.

Metsähistorian Seura ry
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M E T SÄ HIS T O R IAN  S E U R A  RY

Toimintakertomus vuodelta 2022
Vuosi 2022 oli Metsähistorian Seuran 28. toiminta-
vuosi.

YLEISTÄ
Seuran jäsenmäärä 31.12.2022 oli 220 varsinaista  
jäsentä (2021: 238) ja 10 kannattajajäsentä (2021: 10).

Seuran hallitus vuosikokouksen 30.3.2022 jälkeen 
oli seuraava: Heikki Roiko-Jokela – puheenjohtaja, 
Kari Mielikäinen – varapuheenjohtaja, muut jäsenet; 
Jarmo Hämäläinen, Nuutti Kiljunen, Pirkko Kivi-
nen, Jukka Nerg, Jaakko Niemistö, Leena Karjalai-
nen-Balk ja Marko Rikala. Hallitus piti kuusi kokous-
ta. Kokousmuotona toimivat sähköiset etäyhteydet.

Seuran sihteerinä ja taloudenhoitajana toimi Tapio 
Kamppila. Kirjanpidosta huolehti Tili-Woolen Ky 
Asikkalasta. Toiminnantarkastajat olivat Antti Koski-
mäki ja Anna-Leena Simula.

Metsähistorian Seura on Tieteellisten seurain val-
tuuskunnan ja Suomen Metsäyhdistyksenjäsen.

Koronapandemia vaikutti vielä vuoden 2022 toimin-
taan, vaikka kotimaan retkeily järjestyikin ja Talven 
selkää päästiin taittamaan etänäkin.

TOIMINTA

Toiminnan kehittäminen
Vuoteen 2019 asti toiminnan perustana ollut strategia 
2012–2017 tarkistettiin perusteellisesti hallituksen 
toimin ja sidosryhmiä kuullen. Uusi strategia vahvis-
tettiin vuosikokouksessa 2020, jolloin sen toimeen-
pano ja seuranta aloitettiin.

Vuosikokous
Seuran vuosikokous pidettiin 30. maaliskuuta  
Tieteiden talon väistötiloissa sekä etäyhteyksin.  
Puheenjohtajana toimi Pekka T. Rajala. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
Pekka T. Rajala ja Anna-Leena Simula esitelmöivät 
seuran tammikuussa julkaisemasta ”Suomalaiset 
maailman metsissä oppimassa ja opettamassa” -kir-
jasta.

Retkeily
Vuoden 2022 retkeily järjestettiin Keski-Suomeen 
syyskuussa. Retkeilyn järjestäjinätoimivat Antti Koski-
mäki ja Pekka-Juhani Kuitto. Kohteina olivat muun 
muassa Alvar Aallon suunnittelema Säynätsalon 
kunnantalo, Muuratsalon ateljee, Korpilahden sie-
menviljelykset, Jämsänkosken metsäkonekoulutus 
sekä Kauko Sorjosen Säätiön taidetalo.

Retkeilystä kaikkineen on selostus Susikossa 3/2022.

Tutkimus-, seminaari- ja 
asiantuntijatoiminta
Jo perinteeksi muodostuneet Talven selän taittajaiset 
pidettiin 9. helmikuuta 2022. Tilaisuus järjestettiin 
pelkästään etäyhteyksin ja mukana oli 25 kiinnos-
tunutta osallistujaa. Aiheena oli ”Savuinen Savotta  
– Lapin kruununmetsien kartoitus ja arviointi” -kirja,  
ja siitä esitelmöi Juha Salmi, kirjan yksi neljästä kir-
joittajasta. Toisen polven metsänarvioijana Salmi on 
lapsesta saakka nähnyt taksaattorin elämää.

Salmi kävi tässä esityksessään läpi, miten Lapin laa-
jojen valtionmaiden metsävaratiedot hankittiin ja 
miten niitä aika ajoin uusittiin. Kahden vuosikym-
menen ajan työstetyssä kirjassa kerrotaan tarkem-
min myös siitä, ketkä tietoutta olivat hankkimassa 
ja miten heidän kokemuksiaan hyödynnettiin. Lähes 
puolentoista sadan vuoden ajanjakson metsähalli-
tuksen perustamisesta 2000-luvun alkuun asti katta-
vassa teoksessa on esitetty taksaattorien ajatuksia ja 
näkemyksiä oikeassa asiayhteydessään. Monet niistä 
olisivat painavia puheenvuoroja tämänhetkisissäkin 
metsäkeskusteluissa. Tarkemmin tästä Talven selän 
esityksestä Susikossa 1/2022.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaista yhteistyötä ei tänä vuonna ollut.

Julkaisutoiminta
Kirja metsäalan kehitysyhteistyöstä
2021 painatettu Suomalaiset maailman metsissä -kir-
ja julkaistiin alkuvuodesta 2022. Kirjaa on ollut saa-
tavilla seuran ja Luston kautta.
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Vuosilusto 14
Vuosilusto 14 ”Metsät ja tulevaisuus” (134 sivua) jul-
kaistiin loppuvuonna 2022 verkkojulkaisuna yhdessä 
Suomen Metsämuseo Luston kanssa. Vuosilustosta 
otettiin myös pieni painos. Julkaisu on vertaisarvioitu 
ja sen julkaisufoorumin luokitus on 1.

Aineiston kirjoittaminen aloitettiin vuonna 2021. 
Julkaisu perustuu Suomen Metsämuseo Luston, Met-
sähistorian Seuran ja Jyväskylän yliopiston historian 
ja etnologian laitoksen Jyväskylässä syksyllä 2021 
järjestämän tutkijaseminaarin esitelmiin. Tieteellis-
ten Seurojen Valtuuskunnalta on haettu Vuosiluston  
tekemiseen osarahoitusta. Tutkijaseminaari- ja Vuosi-
lusto-toimikunnan jäsenet ovat Heikki Roiko-Jokela, 
Leena Paaskoski, Reetta Karhunkorva, Marko Rikala 
ja Anneli Viherä-Aarnio.

Reikäkorteista ”ruudun ääreen”  
ja bittiavaruuteen
Tietokirjahanke käynnistettiin 2022 aikana: hank-
keen suunnittelu, budjetointi, tekijät ja aineisto. 
Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025. Hankkeen 
vastuullisena johtajana toimii Metsähistorian Seuran 
puheenjohtaja dosentti Heikki Roiko-Jokela, tutkijoina 
Jyväskylän yliopistosta Santeri Aikio, Joni Markka-
nen ja Tapio Roiko-Jokela.

Tutkimushanke Reikäkorteista ”ruudun ääreen” ja 
bittiavaruuteen – Metsäsektorin digitalisoituminen 
1950-luvun lopulta 2000-luvulle. Suunnitellussa 
tutkimuksessa selvitetään, raportoidaan ja analysoi-
daan, kuinka tietotekniikka kehittyi informaatio-
teknologiaksi metsäsektorilla noin 50-vuoden aika-
jänteellä ja miten se vaikutti työn arkeen. Historian 
tutkimuksen kautta on mahdollista saada tutkittua 
tietoa metsäsektorin digitalisaatio kehityksestä, teh-
tyjen ratkaisuiden vaikutuksista ja havaita mahdol-
lisia pidempi aikaisia kehityslinjoja. Nämä historian 
tutkimuksen elementit tuottavat pohjan, johon nyky-
hetken ratkaisuja voidaan peilata ja jonka muodosta-
man historiallisen taustan varaan voidaan perustaa 
tulevaisuus orientoituneet tutkimukset. Hankkeessa
kartoitetaan myös digitalisaation tulevaisuuden mah-
dollisuuksia metsäsektorilla. Suunniteltu tutkimus 
auttaa tätä kautta metsäsektorin nykyhetken toimin-
taa ja tulevan toimintaympäristön ennakointia.

Tiedotustoiminta
Jäsentiedote Susikko julkaistiin kolme kertaa. Susi-
kot ilmestyivät ilmoituksen kera sähköisenä seuran 
kotisivuilla. Ne myös postitettiin lehtisenä niille seu-
ran jäsenille, jotka eivät käytä Internetiä tai eivät ole 
ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Sivumäärä oli 
yhteensä 56. Edellisenä vuonna sivuja oli yhteensä 96.

Susikon tehtävänä oli perinteiseen tapaan sekä en-
nakkotiedottaminen tilaisuuksista että kertominen 
toiminnan tuloksista. Julkaisujen, opintomatkojen 
ja tilaisuuksien esittelyt löytyvät Susikoista. Lisäksi 
niissä julkaistiin muun muassa metsähistoriaa käsit-
televiä lyhyitä artikkeleita ja kirja-arvosteluja.

Metsähistorian Seuran verkkos sivut 
www.metsahistoria.fi toimivat Tieteellisten seurain 
valtuuskunnan palvelimelta käsin. Seuran Facebook- 
sivuilla (www.facebook.com/groups/metsahistoria) 
on myös tiedotettu Seuran asioista ja keskusteltu met-
sähistoriasta.

Muu toiminta
Seura piti yhteyttä perinne- ja historiayhdistyksiin ja 
alan muihin yhteisöihin sekä kotimaassa että ulko-
mailla. Suomen Metsämuseo Luston kanssa jatkettiin 
yhteisiä hankkeita.

RESURSSIT JA TALOUS

Toimintaa hoidettiin pääasiassa talkootyönä. Talous-
hallinosta vastasi Tapio Kamppila ja kirjanpidosta 
huolehti Tili-Woolen Ky. Susikon taittotyön alku-
vuonna teki tilaustyönä viestintäyritys DTPage Oy, 
loppuvuodelle saatiin uusi taittaja Kirsi Salonen (Gra-
fisa) ja postituksesta huolehti postituspalvelu Laine.

Metsämiesten Säätiöltä saatiin merkittävä 7000 euron 
apuraha toiminnan kehittämiseen, kansainväliseen 
toimintaan, tiedotukseen ja viestintään.

Tilikauden ylijäämä oli 4 418,41 euroa. Edellisvuonna 
vastaava luku oli 1 862,33 euroa alijäämäinen. Taseen 
loppusumma 31.12.2022 on 12 807,03 euroa. Vuotta 
aikaisemmin vastaava luku oli 19 068,09 euroa. Oma 
pääoma vuoden vaihteessa oli 12 807,03 euroa.

http://www.facebook.com/groups/metsahistoria
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METSÄHISTORIAN SEURA – SUOMA-
LAISEN METSÄN SANANSAATTAJA

Vuosi 2023 on Metsähistorian Seuran 29. toiminta-
vuosi. Tämä suunnitelma perustuu seuran strategi-
aan, joka vahvistettiin vuosikokouksessa 2022.

METSÄHISTORIAN SEURAN STRATEGIA

Metsähistorian Seura on käytännöllinen ja tieteel-
linen yhteisö, joka tutkii ja tekee tunnetuksi metsä-
luonnon ja metsien kestävän käytön, hoidon ja suoje-
lun historiaa tulevaisuuden hyväksi.

Arvot
Laaja-alaisuus
Metsähistorian Seuran voimavara ovat erilaiset ja 
erilaisissa tehtävissä toimivat ihmiset. Seura liikkuu 
ajassa, joka lähtee jääkaudesta ja jatkuu tulevaisuu-
teen. Toiminnassa on useita ulottuvuuksia elottoman 
ja elollisen luonnon puitteissa. Keskeisenä tehtävänä 
on metsien merkityksen sekä metsäsuhteen tarkas-
telu.

Avarakatseisuus
Seura tarkastelee avoimesti metsien kehitystä ja roolia 
ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja henkisten 
arvojen kautta. Seuran toimintaan vaikuttavia ja toi-
mintaa sivuavia tieteitä ja elämänpiirejä on runsaasti 
luonnontieteiden, teknologian, humanismin, lääke-
tieteen, taiteiden ja kulttuurin piirissä. Niistä hanki-
taan vaikutteita ja uusia tahoja etsitään. Kaikki met-
siin liittyvä historia kuuluu seuran toimintapiiriin. 
Metsäpolitiikka on merkittävässä metsätalousmaassa 
keskeinen aihealue. Ilmaston muutos otetaan vahvas-
ti huomioon toiminnassa. Kansainvälisyydestä hae-
taan voimaa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
on merkittävä voimavara.

Asiantuntijuus
Toiminnan lähtökohtana ja tavoitteena on mahdol-
lisuuksien mukaan todennettu javarmistettu tieto. 
Tietoa hankitaan tutkimuksista, kirjallisista tieto-
lähteistä, toimijoilta suullisena tietona sekä käytän-

nössä koeteltuina havaintoina. Seuran julkaisuihin 
ja muussa tiedottamisessa olevaan tietoon voi viitata 
luottavaisesti.

Toiminnan painopisteet
Tiedon hankinta ja tuottaminen
Metsähistoriaan kuuluvaa tietoa hankitaan tuomalla 
seuran tilaisuuksiin sekä Susikon kirjoittajiksi alan 
parhaita asiantuntijoita. Alasta kiinnostuneita kan-
nustetaan palkitsemalla opinnäytteiden tekijöitä. 
Seura avustaa alan tutkijoita. Metsähistorian alan 
väitöskirjoja voi hyvin valmistua yksi vuodessa ja 
muita opinnäytteitä viisi. Perinnetyö ja aineistojen, 
esimerkiksi valokuvien keruu on koko kentän ja jä-
senistön tehtävissä olevaa työtä. Tämä työ tehdään 
systemaattiseksi ja tässä päätoimijoita ovat sen alan 
laitokset, keskeisenä Lusto, joiden tukena seura on.

Tiedonvälitys
Seura välittää tietoa sekä suullisesti että kirjoitetussa 
muodossa. Jäsenlehti Susikko on vapaasti internetin 
kautta luettavissa ja se on keskeinen kanava. Kirjoja
tuotetaan tarvittaessa, erityisen alaan kuuluvan ai-
heen ilmetessä. Sähköinen viestinä on jatkuvaa ja sen 
ajantasaisuus on erityisen huomion kohde.

Seuran kehittäminen
Jäsenten ajan tasalla pito seuran toiminnasta ja met-
sähistoriasta on toiminnan
kehittämisen perusedellytys. Tällä varmistetaan osal-
taan, että seuraan halutaan kuulua ja siinä halutaan 
pysyä. Korkealaatuiset tilaisuudet palvelevat samaa 
asiaan. Seuran jäsenmäärää tulee kasvattaa, jotta toi-
mintaa voidaan edelleen kehittää ja laajentaa. Seuran 
toiminnasta levitetään tietoa erityisesti metsäalan 
järjestöille.

TOIMINTA

Jäsentilaisuudet ja retkeilyt
Perinteinen Metsähistorian Seuran vuoden avaus-
tapahtuma, Talven selän taittajaiset, pidetään kes-
kiviikkona 22.2.2023 kello 13.00. Tapahtuma jär-

M E T SÄ HIS T O R IAN  S E U R A  RY

Toimintasuunnitelma 2023
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jestetään Tieteiden talolla Helsingissä. Aiheena on 
tietokirjaprojekti Reikäkorteista ”ruudun ääreen” ja
bittiavaruuteen.

Seuran vuosikokous 2023 ja esitelmätilaisuus järjes-
tetään tiistaina 28.3.2023 alkaen kello 13.00. Kokous-
asioiden jälkeen kuullaan esitys ”Vihreä kultakausi 
1973-2008” -kirjasta. Esitelmöitsijänä toimii kirjan 
kirjoittajista Jyrki Kettunen.Tarkempi tiedotus jäse-
nistölle Susikossa 1/2023.

Metsähistorian Seura järjestää vuosittain esitelmiä 
ja seminaareja metsähistoriaan liittyvistä aiheista. 
Tilaisuudet, kuten muutkin Seuran tapahtumat ovat 
avoimia kaikilleasiasta kiinnostuneille.

Vuoden 2023 retkeily suunnataan Pohjois-Karjalan 
tai Uudenmaan alueelle. Retkeily pyritään järjestä-
mään alkusyksystä. Retkeilyllä perehdytään muun 
muassa alueen metsätalouteen ja toimijoihin.

Metsäalan tietohallinnon aineisto
Tutkijaryhmä esittelee Talven selän taittajaisissa nä-
kemyksensä tutkimuksen käytännön toteuttamisesta. 
Käydyn keskustelun pohjalta aloitetaan tutkimustyö 
viimevuotisten suunnitelmien pohjalta. Tavoitteena 
on saada projekti valmiiksi 2025 aikana.

Metsähistorian tutkijaseminaari
Metsähistorian tutkijaseminaari järjestetään 
28.9.2023 Jyväskylän yliopistolla. Teemanimellä Met-
sien aika. Tarkoituksena on järjestää tilaisuus myös 
etäkatsottavana. Järjestäjätahoina toimivat Metsähis-
torian Seura, Lusto ja Jyväskylän yliopiston historian- 
ja etnologian laitos. Tilaisuuden vastuuhenkilöinä 
toimivat dosentti Heikki Roiko-Jokela ja Luston ke-
hittämisjohtaja, työelämäprofessori (Jyväskylän yli-
opisto) Leena Paaskoski.

Tarkemmat kuvaukset seminaariesityksistä tulevat 
Susikkoon 3/2023.

Keskustelufoorumi metsien 
monipuolisesta käytöstä
Metsähistorian Seura organisoi marras-joulukuus-
sa 2023 paneelikeskustelun metsien monipuolisesta 
käytöstä. Keskustelijoiksi kutsutaan metsä- ja ym-
päristösektorin asiantuntijoita. Keskustelun tuloksia 
raportoidaan eri foorumeilla.

Muuta julkaisutoimintaa
Metsähistorian Seura toimittaa aiheita ja aineistoja 
julkaistavaksi metsäalan ja historia-alan julkaisuissa 
ja lehdissä. Seuran julkaisuja myydään seuran tilai-
suuksissa, Luston Puodissa Punkaharjulla ja Tiede-
kirjassa Helsingissä.

Tutkimusyhteistyö
Seura tekee aloitteita metsähistorian tutkimus- ja 
julkaisuhankkeista, metsäperinteen tallennukses-
ta sekä kartoittaa ja välittää tietoa metsähistoriaan 
liittyvistä, meneillään olevista tutkimushankkeista. 
Opinnäytetöitä palkitaan.

Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan.

Asiantuntijatoiminta
Seuran jäseniä toimii asiantuntijoina erilaisissa alan 
hankkeissa ja muun muassa refereearvioitsijoina
kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisuissa. 

Jäseniä innostetaan ilmoittautumaan asiantuntijoik-
si Kysy museolta -palveluun, jossa yleisö voi kysyä 
metsähistoriaan liittyvistä asioista ja Suomen Metsä-
museo Lusto pyrkii etsimään kysymyksille asiantun-
tevat vastaajat. Palveluun liittyen ja sen ohessa tue-
taan erityisesti uusia metsähistoriallisten julkaisujen 
tuottajia kirjoitustyöhön ja julkaisemiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

Viestintä
Seuran toiminnasta tiedotetaan Susikossa, seuran 
tilaisuuksissa, verkkosivuilla, Facebookissa, sähkö-
postitse sekä metsäalan lehdissä ja valtakunnallisten 
historia- ja metsätieteiden kanavien kautta.

Jäsenlehti Susikko toimitetaan kolme kertaa seuran 
verkkosivuilla luettavana sähköisenä tiedotteena ja 
tarpeen mukaan jäsenille lähetettävänä tulosteena. 
Susikoiden vuotuinen sivumäärä on, viime vuosi 
poikkeuksena, ollut noin sadan sivun vaiheilla.

Muu toiminta
Seura pitää yhteyttä tiedeyhteisöihin, historia- ja pe-
rinneyhdistyksiin sekä alan muihin yhteisöihin koti- 
maassa ja ulkomailla. Tavoitteena on keskinäinen tie-
don ja kokemusten vaihto sekä yhteistyö ja työnjako. 
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Monipuolista yhteistyötä Suomen Metsämuseo Lus-
ton kanssa jatketaan.

Hallitus pitää kokouksen 4-6 kertaa vuodessa.

VOIMAVARAT JA TALOUS

Seuran toiminta pohjautuu pääosin vapaaehtoistyö-
hön. Luottamustehtävissä ja hankkeissa toimivien 
henkilöiden erilliskulut korvataan. Tarvikkeita ja pal-
veluksia pyritään saamaan lahjoituksina. Retkeilyjen 
kulut katetaan osallistumismaksuilla ja avustuksilla.

Erilaisiin hankkeisiin, tutkimuksiin, seminaareihin, 
pohjoismaiseen yhteistyöhön, julkaisutoimintaan ja 
tiedotukseen haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Seuran sihteerinä ja taloudenhoitajana toimii Tapio 
Kamppila. Kirjanpidosta huolehtii Tili-Woolen Ky. 

Susikon taittaa Grafisa. Nämä toiminnot tapahtuvat 
ostopalveluina.

Toiminnan rahoitus koostuu pääosin jäsenmaksuista. 
Merkittävä toiminnan rahoittaja on Metsämiesten 
Säätiö.

Talousarvion loppusumma alustavan laskelman mu-
kaan vuonna 2023 on 21 500 euroa. Jäsenmaksuker-
tymäksi on arvioitu 5 000 euroa.

YHTEYSTIEDOT

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.metsahistoria.fi ja sähköpostiosoite vastaavasti
seura@metsahistoria.fi. Seura käyttää myös Face-
book-sivustoa ”Metsähistoria”.

Luonnonsuojelijoita osoittamassa mieltään  
Malahvian erämaiden puolesta Suomussalmella Kainuussa.  
Metsähallitus hakkasi alueen metsiä  
talvella 1998–1999. Kuva: Lusto / Luonto-Liiton  
metsäryhmän kokoelma / Jan Kunnas.
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Tilinpäätöksiä ja talousarvio 2023
Euroa Talousarvio

2021
Tilinpäätös

2021
Talousarvio

2022
Tilinpäätös

2022
Talousarvio

2023
Tuotot
Retkeilytuotot, kotimaa 5000 5775 6000 4830 5000
Vuosilusto, muut julkaisut 3000 6052 6000 3317 3500
Kansainväliset, Pohjoismaat
Muut tuotot

Yhteensä 8000 11827 12000 8147 8500

Kulut
Muut matkalaskut 1500 1000 1000
Kokous- ja neuvottelukulut 500 166 500 1090 500
Toimistokulut 400 585 600 483 600
Seminaarit ja muut tilaisuudet 400 400 400
Retkeilykulut 4500 6591 6000 4223 5000
Jäsenmaksut 270 333 300 263 300
Pankkikulut 230 318 300 181 300
Postikulut
Huomionosoitukset, edustus 200 200 200
Kirjaprojekti 5300 14994 7000 2927 7000
Susikko 1800 2688 1400 1636 2400
Vuosilusto ja muut julkaisut 2400 3100 4920
Sihteerin palkkio 3000 3005 2500 2975 3000
Stipendit 3000 500
Ulkopuoliset palvelut 500
Kansainvälinen toiminta,  
pohjoismaat

1200 200

Muut kulut 200 1000 100
Korkokulut 200

Yhteensä 21900 28680 28000 18699 21500

Varainhankinta
Jäsenmaksut 6000 6990 6000 5170 5000
Kannatusmaksut 1000 1000 1000 1000 1000
Metsämiesten Säätiön avustus 7000 7000 7000 6300 7000
TSV:n avustus 2000 2500
Korkotuotot
Varainhankinnan muut tuotot

Yhteensä 14000 14990 16000 14970 13000

Tulos 100 −1862 0 4418 0
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Talven Selän taittajaiset
Talven selän taittajaisissa Tieteiden talossa 

22. helmikuuta 2023 esiteltiin ja keskusteltiin tutkimushankkeesta 
”Reikäkorteista ruudun ääreen ja bittiavaruuteen: 

Metsäalan digitalisaation historia 1950luvulta nykypäivään”. 
Tilaisuudessa kerroin hankkeen vastuullisena johtajana 

tutkimuksen tavoitteista, sen toteuttamisesta ja resursointitarpeista.

Tutkijat Santeri Aikio ja Tapio Roiko-Jokela puoles-
taan esittelivät tutkimuksen jäsennysideaa, lähesty-
mistapaa ja käytettävää aineistoa. Yhtenä keskeisenä 
ajatuksena oli, että tutkimusteema on sijoitettava 
osaksi laajempaa kontekstia eli suomalaisessa yh-
teiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja IT-alan ke-
hitystä unohtamatta kansainvälisen tason globaaleja 
kehityslinjoja. Kyse on siis mikro- ja makrotasojen 
vuorovaikutussuhteista, jotka on otettava huomioon 
tutkimusta tehtäessä. Keskiössä on luonnollisesti suo-
malaisen metsäsektorin digitalisaation kehittyminen. 
Lähdeaineistossa korostuu muistitiedon merkitys: ih-
misten  kokemus digitalisaatiosta. Työ ei kuitenkaan 
ole pelkästään historian tutkimusta, vaan myös tule-
vaisuuteen katsomista. Kyse on ennakoinnista, mil-
laisia muutoksia digitalisaatiossa ja sen vaikutuksissa 
metsäsektoriin on hahmoteltavissa?

Hankkeesta käytiin hyvää ja rakentavaa keskus-
telua esityksen aikana ja loppukeskustelussa. Hanke 
todettiin ehdottomasti tutkimuksen arvoiseksi ja sillä 
on myös yhteiskunnallista merkitystä. Resurssoinnis-
ta myös keskusteltiin ja siihen tulikin erinomaisia eh-
dotuksia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

 Heikki Roiko-Jokela

Tapio Roiko-Jokela ja Santeri Aikio kertomassa tutkimus-
hankkeesta.

Kuulijoita Talven Selän taittajaisissa.



12 Susikko 1/2023

Luonnonsuojelijoita hakkuukoneen turva-alueen sisäpuolella 
estämässä Metsähallituksen hakkuita Valtimon Salmijärven 
vanhoissa metsissä syksyllä 1996. Kuva: Lusto / Luonto-Liiton 
metsäryhmän kokoelma / Risto Sauso.


