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Puheenjohtajan	  palsta	  
	  
Kesä	  näyttäsi	  vihdoin	  olevan	  täällä.	  Ainakin	  valoa	  riittää,	  jos	  nyt	  ei	  lämpöä	  vielä	  niinkään.	  
Yhdistyksen	  toiminta	  on	  sekin	  kesälomalla	  kunnes	  elokuun	  21.	  pvä	  noustaan	  taas	  
Pihlajasaaren	  saunan	  lauteille.	  Siitä	  vielä	  pari	  viikkoa	  eteenpäin	  ja	  on	  aika	  lähteä	  
Naismetsänhoitajien	  rennon	  touhukkaalle	  Saarenmaan	  matkalle.	  Jäsentemme	  kiinnostus	  
Viro-‐excua	  kohtaan	  ylitti	  hallituksen	  kaikki	  odotukset	  ja	  matkaan	  lähdetään	  30	  hengen	  
voimin.	  Kesällä	  onkin	  hyvä	  aika	  opetella	  muutamia	  tärkeitä	  sanoja	  ja	  lauseita,	  joille	  voi	  olla	  
käyttöä	  matkan	  aikana.	  Tässä	  pieni	  Viron	  kielioppi	  kaikille	  teille,	  jotka	  aiotte	  mukaan	  exculle	  
tai	  muuten	  vain	  vierailette	  etelänaapurissamme	  vaikkapa	  päiväristeilyllä.	  
	  
Hei/Moi	  –	  Tere/Tervist	  
Hyvää	  huomenta	  –	  Tere	  hommikust/Hommikust	  
Hyvää	  päivää	  –	  Tere	  päivast	  
Hyvää	  iltaa	  –	  Tere	  õhtust	  
Hyvää	  yötä	  –	  Head	  ööd	  
Kyllä	  –	  Jah	  
Ei	  –	  Ei	  
Kiitos	  –	  Tänan/Aitäh	  	  	  
Ole	  hyvä	  –	  Palun	  
Nimeni	  on	  ____	  –	  Minu	  nimi	  on	  ___	  
En	  ymmärrä	  –	  Ma	  ei	  saa	  aru	  
Missä	  on	  vessa?	  –	  Kus	  on	  tualett/WC?	  
	  
Rentouttavaa	  kesää	  toivottaen,	  
Pia	  Thomssen,	  NMH	  pj	  
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Uusi	  hallitus	  esittäytyy	  
	  	  
PIA-‐MARIA	  Thomssen,	  puheenjohtaja	  

Olen	  Viikistä	  vuonna	  2011	  valmistunut	  metsänhoitaja.	  
Työskentelen	  virkistysaluetoiminnan	  parissa	  sekä	  suunnittelen	  
vesiretkeilykarttoja.	  Teen	  töitä	  osa-‐aikaisesti	  sillä	  perheeseeni	  
kuuluu	  alle	  vuoden	  ikäinen	  tytär.	  Puheenjohtajan	  pestini	  alkaa	  olla	  
lopuillaan	  ja	  ensi	  keväänä	  onkin	  jonkun	  toisen	  vuoro	  astua	  näihin	  
saappaisiin.	  
	  
	  

TITTA	  Majasalmi,	  jäsenvastaava	  
Jatkan	  toista	  vuotta	  Naismetsänhoitajien	  jäsenvastaavana.	  
Valmistuin	  tohtoriksi	  (MMT)	  maaliskuussa	  2015	  Helsingin	  yliopiston	  
historian	  nuorimpana	  metsävaratieteen	  väittelijänä.	  Väitöskirjani	  
keskittyi	  mm.	  vihreän	  biomassan	  mittausmenetelmiin	  sekä	  
kaukokartoitustuotteiden	  tarkkuuden	  arviointiin.	  Heinäkuun	  2015	  
jälkeen	  suuntaan	  kohti	  uusia	  haasteita.	  Jatkossa	  minulle	  voi	  lähettää	  
postia	  osoitteeseen	  etunimi.sukunimi@gmail.com.	  Hyvää	  kesää!	  

	  
Laura	  Matkala,	  taloudenhoitaja	  	  
Jatkan	  hallituksessa	  samassa	  tehtävässä	  kuin	  viime	  vuonna,	  eli	  
taloudenhoitajana.	  Valmistuin	  vuonna	  2013	  Helsingistä	  
metsäekologia	  pääaineenani	  ja	  tällä	  hetkellä	  teen	  väitöskirjaa	  
toista	  vuotta	  Metsätieteiden	  laitoksella.	  Vapaa-‐ajallani	  harrastan	  
juoksua	  ja	  muuta	  ulkoilua.	  

	  

	  

LEILA	  Räsänen,	  tiedottaja	  ja	  nettivastaava	  

Jatkan	  tiedottajana	  	  toista	  vuotta	  sekä	  lisäksi	  toimin	  tänä	  vuonna	  
myös	  nettivastaavan	  roolissa.	  Työskentelen	  
yritysvastuuasiantuntijana	  intohimonani	  auttaa	  yrityksiä	  
tekemään	  parempaa	  businestä	  ympäristöä	  ja	  luontopääomaa	  
kunnioittaen,	  kannattavasti.	  Tämä	  vuosi	  kuluu	  mielenkiintoisissa	  
merkeissä,	  sillä	  syksyllä	  on	  odotettavissa	  perheenlisäystä	  kahden	  
koiran	  kaveriksi.	  
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HANNELE	  Visuri,	  tapahtumavastaava	  

Olen	  uusi	  hallituslainen	  ja	  valmistunut	  Joensuusta	  2006.	  
Työskentelen	  sahatavaraviennin	  parissa	  Helsingissä.	  Olen	  innokas	  
työmatkapyöräilijä	  ja	  nautin	  muutenkin	  liikunnasta.	  Kotona	  minut	  
pitää	  aktiivisena	  4-‐vuotias	  poikani.	  	  

	  

LAURA	  Lamberg,	  sihteeri	  

Olen	  Viikistä	  vuonna	  2010	  valmistunut	  puumarkkinatieteilijä.	  
Olen	  ollut	  mukana	  yhdistyksen	  toiminnassa	  vuodesta	  2013.	  
Edellisessä	  järjestäytymiskokouksessa	  pestini	  hallituksessa	  
vaihtui	  tapahtumavastaavasta	  sihteeriksi.	  	  
Olen	  työskennellyt	  metsäalan	  ulkopuolella	  erilaisissa	  
markkinointiin	  liittyvissä	  tehtävissä	  ja	  tällä	  hetkellä	  minut	  
työllistävät	  1,5	  kk	  ja	  2-‐vuotiaat	  poikani.	  Vapaa-‐ajallani	  laulan	  
kuorossa	  ja	  soitan	  pianoa.	  
	  
Tulevia	  tapahtumia	  
	  
	  
Tervetuloa	  naisten	  vuorolle	  	  
Elokuun	  lopulla	  suunnistamme	  perinteisesti	  	  
Pihlajasaareen	  saunomaan.	  Pieni	  
puulämmitteinen	  tunnelmallinen	  
merenrantasauna	  on	  käytössämme	  
keskiviikkona	  21.8	  klo.17-‐20.	  Pientä	  purtavaa	  ja	  
mukavia	  juttutuokioita	  tiedossa	  viiden	  euron	  
osallistumismaksulla.	  Merkitse	  päivä	  
kalenteriisi!	  Lisätietoja	  elokuun	  alussa.	  
	  
	  
	  
Naismetsänhoitajat	  Facebookissa	  ja	  verkossa	  
Ryhmän	  "Naismetsänhoitajat	  ry"	  kautta	  tiedotetaan	  tulevista	  tapahtumista	  ja	  jäsenet	  
voivat	  jättää	  toiveita,	  kommentteja	  ja	  terveisiä	  hallitukselle.	  Käy	  tykkäämässä	  
Naismetsänhoitajien	  FB-‐sivuja,	  niin	  saat	  uusimmat	  tapahtumat	  näppärästi	  FB-‐uutisiisi.	  Sivut	  
ovat	  julkiset,	  joten	  sinun	  ei	  tarvitse	  liittyä	  Facebookiin	  lukeaksesi	  niitä.	  	  
	  
Kotisivumme	  löydät	  osoitteessa	  www.naismetsanhoitajat.net.	  
	  


