
 

   

METSÄMENTOROINTI 
– vertaistukea metsänomistukseen 

 

Pilotin tarkoitus oli tarjota kokeneille met-

sänomistajille mahdollisuus toimia mento-

reina uusille tai kokemattomille metsänomis-

tajille. Näin uudet metsänomistajat saisivat 

puolueetonta vertaistukea metsäasioiden hoi-

toon ja päätöksentekoon. Samalla tarjoutuisi 

mahdollisuus verkostoitua toisten metsän-

omistajien kanssa ja parhaassa tapauksessa 

tilaisuus löytää itselleen sopiva metsä-

mentori, joka voisi toimia tukihenkilönä met-

sään liittyvissä asioissa. 

Metsämentorointitilaisuus järjestettiin huhti-

kuussa 2021 etäyhteydellä. Tilaisuutta oli jär-

jestämässä yhdessä Suomen metsäkeskuksen 

kanssa Etelä-Pohjanmaan Mettälliset ry, 

jonka kuusi jäsentä toimivat tilaisuudessa 

mentoreina. Lisäksi osallistujina oli seitsemän 

tuoretta ja vähemmän kokenutta metsänomis-

tajaa. Osa heistä oli etämetsänomistajia. Men-

torit ja tuoreet metsänomistajat keskustelivat 

pienryhmissä metsänomistukseen ja metsän-

hoitoon liittyvistä asioista. Tapahtuman jäl-

keen mentoreiden yhteystiedot jaettiin osallis-

tujille, ja mentorointiyhteistyön toivottiin jat-

kuvan tulevaisuudessa. 

Kaikki osallistujat, sekä mentorit että tuoreet 

metsänomistajat, olivat kiinnostuneita osallis-

tumaan mentorointiin uudestaankin. Metsä-

mentoroinnille voisi siten olla kysyntää uusien 

metsänomistajien aktivoinnissa. Verrattuna 

perinteiseen metsäneuvontaan, mentorointi 

tarjoaa helposti lähestyttävän tavan tutustua 

metsäasioihin. Mentoreiden jakama tieto pe-

rustuu heidän kokemuksiinsa ja havain-

toihinsa, eikä taustalla ole kaupallisia tavoit-

teita eli tieto on siinä suhteessa puolueetonta. 

Osallistujista osa haluaisi tulevaisuudessa 

osallistua mentorointiin ryhmässä ja toivoi ta-

paamista verkossa etäyhteydellä. Sen sijaan 

osa toivoi henkilökohtaista tapaamista metsä-

mentorin kanssa kasvotusten. Tämän perus-

teella erilaisille mentorointitavoille olisi ky-

syntää. Etämetsänomistajille etäyhteydellä ta-

pahtuva mentorointi voi olla helpoin vaihto-

ehto, mutta toisaalta palautteissa nousi esille 

tarve saada mentorilta apua juuri omaan met-

sätilaan ja sen hoitoon liittyvissä asioissa. Täl-

löin vierailu omalla metsätilalla yhdessä men-

torin kanssa soveltuisi parhaiten. 

Johtopäätökset 

Pilotin kaltainen ryhmätapaaminen toimisi 

aloitustapahtumana ja markkinointitilaisuu-

tena mentoroinnille. Sen voisi järjestää joko 

etäyhteydellä tai kasvotusten esimerkiksi met-

sässä. Mentorointi on yleensä luottamukselli-

sen ja avoimen suhteen muodostamista, joka 

voi viedä enemmän aikaa. Suhteen muodostu-

miseen vaikuttavat myös osapuolten arvot, 

ideologiat ja metsänomistamisen tavoitteet. 

Siksi olisi hyvä varata enemmän aikaa ja use-

ampi tapaaminen varsinaisen mentorointi-

suhteen muodostamiseen, vaikka yhdenkin ta-

paamisen aikana tuore metsänomistaja voi jo 

saada tietoa ja vastauksia kysymyksiinsä. 

Myös mentorit voivat oppia uutta mentoroin-

nin myötä. Se voi auttaa heitä perustelemaan 

ja toisaalta myös kyseenalaistamaan omia 

mielipiteitään ja näkemyksiään metsänhoi-

dosta. Mentorointipalvelun tarjoamisesta voi-

sivat hyötyä metsänomistajien yhdistykset, 

jotka voisivat saada mentoroinnin myötä myös 

uusia jäseniä.
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