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Uuden puheenjohtajan tervehdys!
Huhtikuisessa vuosikokouksessa sanoimme suuret kiitokset Pialle kuluneista neljästä vuodesta
puheenjohtajana ja Titalle jäsenvastaavan työstä. Saimme kolme uutta energistä naista hallitukseen ja
vaikutamme nyt täysilukuisena. Uutena puheenjohtajana otan kahden vuoden pestin vastaan iloisin ja
reippain mielin. Naisasia on lähellä sydäntäni ja toivonkin että voimme koko hallituksen puolesta tarjota
teille jäsenille vuosittain kiinnostavia tilaisuuksia tavata ja tutustua.
Järjestötyö ei onnistu ilman aktiivisia jäseniä, joten toivon että pidätte kynnyksen matalana osallistua
tapahtumiimme sekä annatte palautetta ja ehdotatte ideoita. Vapaa-aika on nykytyöelämässä kortilla,
mutta pidetään huoli siitä että tutustutaan toisiimme ja annetaan mahdollisuus helppoon tapaan
verkostoitua. Itse olen saanut kokea mitä metsänhoitajanaisten tuki parhaimmillaan on, joten annetaan me
kaikki tsemppausta toisillemme. Lasikatot eivät ole murtuneet sekä naisten ja miesten väliset palkkaerot
pysyvät ennallaan. Siksi on tärkeää, että tehdään ja ollaan yhdessä: jaetaan kokemuksia ja tieto-taitoa.
Lokakuuksi olemme kaavailleet urailtaa Espooseen, josta lähetämme kutsun kun tapahtuman aika ja
puhujat varmistuvat. Sitä ennen perinteinen Pihlajasaaren sauna lämpiää elokuussa.
Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille!
Aurinkoisin terveisin,
Hannele

Yhdistyksen vuosikokous
Naismetsänhoitajat ry:n vuosikokous pidettiin 13.4. Helsingin yliopiston pääkirjastossa, Kaisa-talossa. Ennen
kokousta tutustuimme oppaan avulla kirjaston toimintaan ja arkkitehtuuriin. Käväisimme myös ylimmän
kerroksen parvekkeella ihailemassa Helsingin kattojen ylle levittäytyvää maisemaa. Opastetun kierroksen
keskeinen viesti liittyi siihen, miten kirjaston toiminta sopeutuu uuden tiedon julkaisutapojen
muuttumiseen. Esimerkiksi vain häviävän pieni osa opiskelijoille tärkeistä tieteellisistä julkaisuista ilmestyy
enää paperisena versiona. Kirjastoilla onkin hallussaan suuri määrä erilaisia tietokantoja, joista sähköisessä
muodossa olevia artikkeleita voi hakea käyttöönsä. Opiskelijat pääsevät kirjautumaan kirjaston
tietokantoihin myös kotikoneiltansa, mutta palvelut eivät ole pelkästään heille tarkoitettu. Yliopiston
ulkopuoliset voivat mennä kirjastoon ja pyytää neuvontatiskiltä päivätunnukset sähköisten tietokantojen
selaamista varten. Samalta tiskiltä voi hankkia myös kirjastokortin.
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Kierroksen ja lyhyen kahvitteluhetken jälkeen puheenjohtaja Pia Thomssen avasi kokouksen Kaisa-talon
ylimmän kerroksen seminaarihuoneessa. Kokous olikin Pialle viimeinen puheenjohtajan asemassa, hänellä
kun tuli täyteen neljä vuotta kyseisessä pestissä. Valitsimme yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi
aiemmin hallituksen tapahtumavastaavana toimineen Hannele Visurin. Käsittelimme kokouksessa myös
perinteisesti edellisvuoden tilinpäätöksen ja uuden budjetin sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2016.
Kiitos kaikille mukana olleille kiinnostuksestanne yhdistyksen toimintaa kohtaan, ja ideoistanne
tulevaisuutta varten!

Hallituksen esittely
Hannele Visuri, Puheenjohtaja
Olen valmistunut Joensuusta 2006 ja työskennellyt sahatavaraviennin parissa
Helsingissä seitsemisen vuotta. Tämän vuoden olen opintovapaalla Stora
Ensosta ja suoritan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa MBA-ohjelmassa.
Perheeseeni kuuluu ekonomimies ja elokuussa 5-vuotta täyttävä poika.
Asumme Myyrmäessä Vantaalla. Vapaa-aikana harrastan monipuolisesti
liikuntaa ja käyn teatterissa.

Laura Lamberg, Sihteeri
Olen ollut mukana Naismetsänhoitajien hallituksessa vuodesta 2013 ja alkanut
hallituskausi onkin viimeiseni. Olen valmistunut Viikistä vuonna 2010
puumarkkinatiede
pääaineenani.
Työelämässä
olen
toiminut
markkinointitehtävissä ja tällä hetkellä päiväni täyttävät 3 ja 1-vuotiaat poikani.
Vapaa-ajallani harrastan kuorolaulua tai nautin hiljaisuudesta.

Varpu Oinas, Taloudenhoitaja
Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2015 liiketaloudellisen
metsäekonomian opintosuunnasta. Tällä hetkellä työskentelen Stora Ensolla
CSC MENA:ssa sahatavaran vientikaupan parissa.
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Laura Kakkonen, Nettivastaava
Hei vaan! Olen Laura, 28-vuotias viestintään hurahtanut metsänhoitaja EteläKarjalasta. Opiskelin metsätieteitä Joensuussa (kurssi K-27) ja valmistuin
maisteriksi 2013. Tällä hetkellä olen määräaikaisena tiedottajana
Sanomalehtien Liitolla. Nettivastaavan hommiin lähden suurella innolla, sillä
verkkosivujen ylläpito ja kaikenlainen muu nörtteily kiinnostaa erittäin paljon.

Laura Matkala, Jäsenvastaava
Parin taloudenhoitajavuoden jälkeen vaihdoin tehtäviä, ja toimin tästä lähtien
hallituksen jäsenvastaavana. Olen valmistunut Helsingistä kolme vuotta sitten
ja jatkan samalla laitoksella edelleen väitöskirjatyöntekijänä. Kaksi edellistä
kesää menivät lähes kokonaan Itä-Lapissa väitöstutkimuksen maastotöiden
parissa, mutta tänä vuonna ehdin viettää kunnolla aikaa sekä omassa kotona
Helsingissä että vanhempieni luona Etelä-Pohjanmaalla. Hyvää kesää kaikille ja
nähdäänhän syksyn tapahtumissa!

Leila Räsänen, Tapahtumavastaava
Kolmas vuosi hallituksessa on lähtenyt käyntiin. Kulunut talvi on ollut onnen
täyteinen uuden tulokkaan ja koirien kanssa puuhatessa. Nautin Helsingin
vehreydestä päivittäin enkä lakkaa ihmettelemästä miten hienoja
ulkoilumahdollisuuksia täällä on! Ehkäpä tapaamme Pihlajasaaressa saunoen
ja pääsemme fiilistelemään yhdessä merellistä Helsinkiä.

Mirja Rantala, Tiedottaja
Valmistuin Joensuusta vuonna 2008. Tällä hetkellä työskentelen Suomen
riistakeskuksella. Aloittelen tiedottajan tehtäviä innostunein mielin, sillä
viestinnän opettelu kiinnostaa. Vapaa-ajalla viihdyn kirjojen ja liikunnan
parissa.
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Loimu-liiton jäsenyhdistykseksi liittyminen
Metsänhoitajaliitto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ja Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL
yhdistyvät 1.1.2017 uudeksi ammattijärjestöksi Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
ry:ksi. Myös Metsänhoitajaliiton jäsenyhdistyksien toivotaan littyvän uuteen liittoon.
Liittyminen edellyttää yhdistykseltä sääntömuutosta. Ennakkotarkastetut mallisäännöt sääntöuudistusta
varten toimitetaan Metsänhoitajaliiton toimesta viimeistään alkusyksystä jäsenyhdistyksille. Sääntömuutos
vaatii yhdistyksen vuosikokouksen käsittelyn. Tämä tarkoittaa sitä, että Naismetsänhoitajilla olisi syksyllä
ylimääräinen vuosikokous. Yhdistykset voivat hakea Loimu ry:n yhdistysjäsenyyttä tammikuussa 2017,
Loimu ry:n toiminnan käynnistyttyä.
LAL järjestää 10.−11. kesäkuuta seminaarin Hämeenlinnassa Loimun tuleville jäsenyhdistyksille, ja
seminaariin on kutsuttu myös Naismetsänhoitajien edustaja. Puheenjohtaja osallistuu seminaariin, jossa
käydään läpi suunniteltua Loimu-liiton järjestötoimintaa, paikallistoiminnan tukemista ja muutoksen
konkreettisia askeleita.

Pihlajasaaren sauna
Pihlajasaaren puulämmitteinen sauna hemmottelee
löylyillään elokuun illassa torstaina 25.8 klo 17–20.
Merkitse päivä jo kalenteriin. Ilmoittautuminen ja
tarkemmat tiedot elokuun alussa.

