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Puheenjohtajan palsta

Kaikki kiva loppuu aikanaan…
Neljä vuotta on ehtinyt kulua siitä, kun vastaanotin yhdistyksen
puheenjohtajan tehtävät ja nyt on aika siirtää vastuu seuraavalle. Ilman sen
suurempia juhlallisuuksia haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette olleet
mukana tavalla tai toisella yhdistyksen toiminnassa. Näiden vuosien aikana
olen tutustunut moneen naismetsänhoitajakollegaan ja toivottavasti näen
teitä myös jatkossa.
Ennen hyvästejä pääsen vielä huseeraamaan yhdistyksen nimissä
vuosikokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 13.4 Kaisa-talossa Helsingin
Kaisaniemessä. Aloitamme klo 16.30 opastetulla kierroksella
rakennustaiteestaan palkitussa Kaisa-talossa, Helsingin yliopiston
pääkirjastossa. Noin tunnin kestävän kierroksen jälkeen kokoustamme
seitsemännen kerroksen seminaarihuoneessa. Toivottavasti mahdollisimman
moni teistä pääsee mukaan.
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Naisten Ääni –hanke
Vaikka tehtäväni hallituksessa päättyy, olen silti ottanut vastuulleni
Naismetsänhoitajien näkyvyyden Naisten Ääni -projektissa. Naisten Ääni on
Suomalaisen naisliiton perustama tietokanta, jonne kerätään aineistoa
naisista, jotka ovat eri tavoin vaikuttaneet lähipiirissään ja laajemmalti tai
joiden toiminnalla on ollut merkitystä itsenäisessä Suomessa. Nyt kun meillä
on olemassa nämä valmiiksi kirjoitetut tarinat ensimmäisistä
naismetsänhoitajista Uudistusalalla -kirjassa, niin olisi hienoa saada ne
julkaistuksi myös suuremmalle yleisölle. Sirpa Kärkkäisen ja Erja Toivasen
kirjoittaman kirjan tekstit eivät valitettavasti ole saatavana sähköisessä
muodossa, joten ne täytyy käsin kirjoittaa uudestaan. Olen itse valmis
kirjoittamaan muutaman tekstin koneelle, mutta vaikka työ ei ole vaikeaa on
se jonkin veran aikaa vievää. Nyt etsintäkuulutankin teitä kaikkia, jotka kirjan
omistatte, että tulisitte mukaan auttamaan tässä työssä. Eli valitkaa kirjasta
kiinnostava nainen tai kaksi ja ilmoittakaa minulle
(pia.thomssen@gmail.com) kenen tarinan haluaisitte siirtää sähköiseen
muotoon. Olisi mahtavaa jos saisimme ainakin
muutaman uraauurtavan naisen tarinan
mukaan tähän hankkeeseen. Aikataulu ei ole
tiukka, kunhan tämän vuoden puolella saisin
tekstit sähköiseen muotoon, niin ne ovat
julkaistavissa ensi vuonna. Naisten Ääni -hanke
on osa Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlintaa vuonna 2017. Osoitetaan
Suomen 100-vuotisjuhlinnan yhteydessä, että
tätä me naiset olemme!

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Pia Thomssen, Naismetsänhoitajat pj

Jäsenkirje 1/2016

Tapahtunutta - KIASMASSA kohdattiin uusien tuttavuuksien merkeissä
Seitsemän ennakkoluulotonta naismetsänhoitajaa tutustui nykytaiteeseen
Kiasmassa. Oppaamme johdatteli meidät teosten maailmaan ja
kierroksen ”ihastu ja vihastu” teeman mukaan saimme peukuttaa teoksia
mielipiteemme mukaan. Oli ilo huomata miten nykytaide avautuu
asiantuntevan oppaan johdolla ja teokset herättivätkin vastakkaisia tunteita
ryhmässämme. Ernesto Neton näyttely oli ihanan värikylläs ja mausteiden
tuoksuilla sävytetty. Saimme lävähtää kierroksen päätteeksi käsinvirkatun
Boakäärmeen sisällä pehmoisilla matoilla nauttien kiireettömästä
yhteisöllisestä tunnelmasta, jota taiteilija teoksellaan loi. Mieltä virkistävä ilta
mukavien naisten seurassa! Kiitos osallistujille!

Varaa kalenteriin
Naismetsänhoitajien vuosikokous keskiviikkona 13.4 Kaisa-talossa Helsingin
Kaisaniemessä. Aloitamme klo 16.30 opastetulla kierroksella rakennustaiteestaan
palkitussa Kaisa-talossa, Helsingin yliopiston pääkirjastossa.

