Jäsenkirje 3/2016

Puheenjohtajan palsta
Uusia tuulia
Näin alkusyksyn auringossa on vielä tuulahdus kesän tuntua, mutta nopeasti pimenevät
illat viestivät lähestyvän talven tulosta.
Uusia tuulia voisi sanoa tämän talven tuovan, kun Metsänhoitajaliitto yhdistyy ensi vuoden
alussa Luonnontieteiden akateemisten liiton (LAL) sekä Ympäristöasiantuntijoiden
keskusliiton YKL kanssa Loimuksi. Johanna Hristov Metsänhoitajaliitosta lupasi viestiä
meille jäsenjärjestöjä koskevista uudistuksista tarkemmin lokakuun aikana kunhan asiat
liittotasolla selviävät.
Tämän jäsenkirjeen myötä aloitamme uuden juttusarjan, jossa esittelemme erilaisia
uratarinoita. Anniina Kostilainen lupasi rohkeasti avata ensimmäisenä omia mietteitään
metsänhoitajuudesta ja työelämästä.
Alla tietoa tulevista tapahtumista:
uraillasta Metsä Groupissa sekä
yhdistetyistä pikkujouluista ja
ylimääräisestä vuosikokouksesta.
Nautitaan värikkäästä syksystä ja
nähdään tapahtumissa!
Hannele

Tulevia tapahtumia
Metsä Groupin urailta
Metsä Group on kutsunut meidät vieraakseen Tapiolaan keskiviikkona 12.10. kello 17.00–
18.30. Paikalla on Metsä Groupin metsänhoitajia kertomassa ja keskustelemassa
urapoluista ja metsänhoitajien mahdollisuuksista.
Ilmoittautumiset 3.10. mennessä: hannele.visuri@gmail.com
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Ylimääräinen vuosikokous
Naismetsänhoitajille tuleva Loimu-uudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän

tulee päättää haluammeko hakea Loimun jäsenyhdistykseksi vai emme. Siirtyminen
Loimuun vaatii sääntömuutoksen, jotta säännöt vastaavat uuden liiton toimintaa.
Käymme hallituksessa sääntömuutokset lävitse, jonka jälkeen teillä jäsenillä on
aikaa tutustua uudistettuihin sääntöihin ja päättää kannastanne liittymisen suhteen.
Sääntömuutoksen hyväksymisestä ja siirtymisestä Loimun jäsenyhdistykseksi järjestetään
ylimääräinen vuosikokous pikkujoulujen yhteydessä ti.29.11 kello 16.30 alkaen Vanhalla
Ylioppilastalolla. Sääntömuutokselle tarvitaan kolme neljäsosan enemmistö kokouksessa
annetuista äänistä. Tulkaa siis paikalle antamaan äänenne! Kokouskutsu sääntöjen kera
toimitetaan marraskuun aikana.

Pikkujoulut
Pikkujoulut järjestetään Vanhalla Ylioppilastalolla ti.29.11 kello 18.00 alkaen buffet illallisen
merkeissä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen tiedotetaan lähempänä ajankohtaa,
mutta varatkaahan päivä jo kalenteriinne.

Uratarina
Kuka olet ja missä tehtävässä toimit? Anniina Kostilainen,
FSC Suomen pääsihteeri.
Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa? Haluan olla
mukana kivassa porukassa edistämässä tasa-arvoa
miehisellä metsäalalla.
Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten
niistä on selvitty? Kaikissa työtehtävissä olen tullut
heitetyksi hommiin, joita en varsinaisesti ole osannut vaan
ne on täytynyt kantapään kautta opetella. Iso haaste on
ollut erilaisista näkemyksistä tulevien ristiriitojen
kohtaaminen ja itsensä kokonaisvaltaisesti peliin
laittaminen niiden ratkaisemiseksi.
Kuinka ylläpidät osaamistasi? Aikaa koulutukselle on
minimaalisesti, ja välillä tuntuu että jää jälkeen esimerkiksi
tietojärjestelmien
osalta.
Olen
kuitenkin
niin
ajankohtaisessa ja kiinnostavassa tehtävässä, että alan
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kehitystä tulee seurattua jatkuvasti ihan työn puolesta. Pienessä organisaatiossa pitää
tehdä kaikkea, ja se omalta osaltaan pitää ajan hermossa kiinni.
Kuinka onnistuu työ ja perheen yhdistäminen? Huonosti! Aina myöhässä, aina väärässä
paikassa. Toisaalta työpaikassani joustot ovat kohdallaan, ja pystyn sumplimaan kalenteria
lasten menojen mukaan. En sitten itsekään pidä kirjaa siitä, jos joskus joudun tekemään
hommia iltavuorossa lasten jo mentyä nukkumaan
Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina? Uskon että
ala muuttuu todella kovaa vauhtia. Digitalisaation myötä pitäisi ymmärtää asioita joista nyt
ei osaa uneksiakaan. Sidosryhmien kohtaaminen on myös yhä tärkeämpää, samoin
vastuullisuuskysymykset paikallisesta ja globaalista näkökulmasta.
Kerro joku työelämäsi huippuhetki. Minun huippuhetkiäni ovat ne tuokiot, kun koko tiimini
on paikalla pienessä toimistossa ja nauraa katketakseen yhdessä. Silloin tiedän, että jossain
on onnistuttu jos alaisilla on kivaa töissä.
Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi? Minulla ei ole selkeitä tavoitteita tehtävien
suhteen, vaan haluan tehdä töitä jotka motivoivat ja kehittävät ja vievät eteenpäin
suurempaa missiotani, maailman pelastamista!

Naismetsänhoitajat Pihlajasaaressa
Elokuun lopun koitettua oli aika jälleen suunnata yhdistyksen vuosittaiseen saunailtaan
Pihlajasaareen. Tällä kertaa mukana oli 9 osallistujaa. Ulkoa päin pieneltä vaikuttava sauna
mahdutti meidät kaikki lämpimiin löylyihinsä oikein mainiosti. Sää suosi, joskin tuuli oli sen
verran navakka, että sekä meno- ja tulomatkalla lautta keinui huomattavasti. Tuuli ei
kuitenkaan ollut niin voimakas että se olisi pitänyt meidät poissa uimasta. Suuri osa taisikin
käväistä ainakin kastautumassa raikkaassa merivedessä saunomisen lomassa. Ennen
paluulauttaan suuntaamista käväisimme vielä saaren kahvilassa. Ensi vuonna saunotaan
taas!

