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Puheenjohtajan tervehdys
Hallituksen puolesta toivotan hyvää kuluvaa vuotta. Elämme nyt uutta Loimu liiton aikaa.
Marraskuisessa jäsenkokouksessa läsnäolijat hyväksyivät uudet säännöt ja liittymisen
Loimuun. Näin ollen Naismetsänhoitajat hakivat Loimun jäsenyyttä tammikuussa. Loimu
tuo Naismetsänhoitajien budjettiin kaivattua lisäresurssia, kun saamme tänä vuonna
Loimuun kuuluvista jäsenistä tukea neljä euroa henkilöltä.
Naisia Loimun jäsenistä on yli puolet, mutta olemme ainoa nais-etuliitteinen yhdistys.
Kunnioitettavassa 61- vuoden iässä olevan yhdistyksemme toiminnan tarkoitusta ja
tulevaisuutta olisi hyvä tässä kohtaa pohtia. Jäsenmäärämme on hivenen laskenut
vuosittain ja osallistuminen tapahtumiin voisi olla aktiivisempaa. Onko toimintamme
sinusta mielekästä? On huomioitava, että yhdistykseen kuuluu myös sellaisia jäseniä ketkä
eivät ole kuuluneet Metsänhoitajaliittoon eivätkä liity Loimuun. Mitä yhdistystoiminta
heille merkitsee? Onko sinulle tärkeää, että olemme oma ammatillinen porukkamme vai
haluaisitko laajentaa toimintaamme koskemaan kaikkia Loimun naisia? Olisiko naisasialle
kiinnostusta ja tarvetta Loimussa? Voimia voi toki yhdistää eri yhdistysten kesken myös
yhteisten seminaarien ja koulutuksen saralla.
Hallituksessa mietimme, että yhdistyksen toiminnan tarkoituksen voisi hyvin tiivistää
seuraavasti: ”verkostoituminen ja ammatillisen kehittymisen edistäminen sekä
virkistystoiminta”. Mitä mieltä sinä olet? Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Loimu
liiton toimitiloissa keskiviikkona 8.3 kello 17 alkaen. Tule silloin mukaan keskustelemaan ja
hahmottelemaan tulevia suuntaviivoja yhdistyksemme toiminnalle.

Syyskokous ja pikkujoulut 29.11
Ylimääräinen syyskokous ja pikkujoulut järjestettiin Vanhan Ylioppilastalon
Tiedekuntasalissa marraskuun lopussa. Kokouksessa käytiin läpi 11 osallistujan voimin
uudet säännöt ja muutokset vanhoihin sääntöihin nähden. Hallitus oli etukäteen valinnut
neljästä mallisääntöjen versiosta yhdistykselle sopivimman. Nämä mallisäännöt oli laadittu
kolmen yhdistyvän liiton toimesta ja hyväksytetty Patentti- ja rekisterihallituksessa.
Sääntömuutoksen takana oli sääntöjen nykyaikaistaminen ja byrokratian keventäminen
sekä ennen kaikkea mahdollinen Loimuun siirtyminen. Aktiivisen keskustelun ja
mielipiteiden vaihdon jälkeen säännöt hyväksyttiin yksimielisesti. Näin ollen myös
Naismetsänhoitajat ry:n liittyminen Loimuun kirjattiin toteutuvaksi.
Uudet säännöt eivät suuria muutoksia tuoneet, mutta esimerkiksi hallitus ja puheenjohtaja
valitaan vuodeksi kerrallaan (2-8 jäsentä), nimenkirjoittajia tarvitaan vain yksi, toiminta- ja
tilikausi on kalenterivuosi (ei toimintakausi) ja jäseniksi voidaan hyväksyä
luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen tai metsätieteellisen korkeakoulututkinnon
suorittaneet henkilöt. Yhdistys kokoontuu edelleen kerran vuodessa varsinaiseen
vuosikokoukseen, joka sääntöjen mukaan tulee pitää kesäkuun loppuun mennessä.
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Tiukan asiapitoisuuden jälkeen saliin katettiin välimerellinen buffet pöytä, jonka herkuista
nautti 12 naista. Marraskuinen hyinen viima teki tepposet ja viinin lisäksi vanhaan saliin
tarvittiin lämmikkeeksi myös sähkölämmitin. Ilta oli kuitenkin kaikin puolin onnistunut ja
juttua riitti.

Urailta lokakuussa
Kourallinen Naismetsänhoitajia ja mukaan kutsuttuja metsäylioppilaita vieraili Metsä
Groupilla Tapiolassa 12.10.2016. Ohjelmassa oli Urailta. Metsä Groupilla emäntänä toimi
Sanna Lauri.
Sannan lisäksi kuulimme illan aikana Emilia Palojärven, Maikki Kropsun ja Krista Kimmon
urasta. Illan keskusteluissa korostui rohkeus tarttua uusiin haasteisiin ja usko tulevaisuuden
tarjoavan uusia mahdollisuuksia.
Suuri kiitos Metsä Groupille kutsusta!

Tulevia tapahtumia
Teetasting Jyväskylässä Teeleidissä la 25.2
Teetastingissä maistellaan sopivaa valikoimaa erilaisia teelaatuja yhdessä asiantuntijan
kanssa. Hetki kestää noin tunnin ja alkaa kello 14.30. Tämän jälkeen saamme nauttia teetä
ja herkkuja afternoon tea -tyyliin. Hinta paketille on 25 euroa, josta yhdistys tukee 5
euroa/jäsen, mikäli jäseniä on vähintään 5 kpl, eikä vuosikokous päätä toisin.
Ilmoittautumiset Merville osoitteeseen mervi.t.juntunen@gmail.com 19.2. mennessä.
Kerro samalla, jos sinulla on ruoka-ainejuttuja. Lisää Teeleidistä osoitteessa
www.teeleidi.fi.

Vuosikokous 8.3
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 8.3 kello 17.00 alkaen. Kokoonnumme Loimun tiloissa
Mikonkadulla (8 A). Kokouksen aluksi Johanna Hristov esittelee lyhyesti Loimua ja tiloja. Jos
olet kiinnostunut hallitustyöstä tule paikalle tai ota yhteyttä hallitukseen.
Kokoustarjoilujen varaamisen vuoksi ilmoittaudu 1.3 mennessä hannele.visuri@gmail.com.
Kokouskutsu ja – materiaalit toimitetaan sähköpostitse ennen kokousta. Tervetuloa
vaikuttamaan yhdistyksen tulevaisuuteen!
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Ehdokkaaksi Loimun valtuustoon
Kiinnostaisiko sinua asettua ehdolle Loimun valtuustovaaleihin? Ehdokasasettelu on nyt
käynnissä ja aktiivisia toimijoita kannustettaan mukaan vaaleihin. Olemme muodostamassa
vaaliliittoa entisen Metsänhoitajaliiton jäsenyhdistysten kesken.
Ehdokkaan tulee olla Loimun varsinainen tai opiskelijajäsen (jäsenmaksu maksettuna tai
työantajaperintävaltakirja palautettuna).
Loimun valtuustovaalit käydään sähköisinä 4.4.–25.4.2017. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat
Loimun varsinaiset sekä opiskelija- ja eläkeläisjäsenet.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Naismetsänhoitajien hallituksen puheenjohtajaan
hannele.visuri@gmail.com.

Uratarina
Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Olen Katja Turunen ja töissä Stora Enson
puunhankinnassa asiakkuuspäällikkönä. Tuossa
pestissäni työni liittyy sisäiseen ja ulkoiseen
asiakaspalveluun. Tällä hetkellä kuitenkin teen
käytännössä viestintäpäällikön tehtäviä isossa ITjärjestelmien uudistushankkeessamme.

Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Liityin aikanaan Naismetsänhoitajiin
pääkaupunkiseudulle Joensuusta muutettuani.
Yhdistyksen toiminnassa on oiva mahdollisuus
verkottua muiden alalla työskentelevien ja
metsänhoitajan taustan omaavien kanssa. Olen saanut
yhdistyksen kautta todella monia uusia tuttavia ja ystäviä.

Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Merkittävä haaste ensimmäisten 10 vuoden aikana oli työsuhteiden määräaikaisuus. Tuli
tuurattua monta äitiysloman sijaisuutta ja tehtyä projektiluonteisia töitä. Sitten lopulta –
käytännössä pitkälti kuitenkin noiden määräaikaisten kokemusten siivittämänä – pääsin
alkuperäiseen toivepaikkaani metsäteollisuuteen ja puunhankintaan. Siellä kenttätöissä
sitten tuli uudenlaisia haasteita, kuten yrittäjien luottamuksen saaminen ”tällaiseen
Helsingin viestintä-ämmään”. Selviytymiskeinoja ovat kai olleet sitkeys ja aktiivisuus sekä
viimeisessä tapauksessa myös oman tietämättömyyden myöntäminen.
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Kuinka ylläpidät osaamistasi?
Olen opiskellut esimerkiksi viestintää ja bioenergia-asioita heti valmistumisestani lähtien.
Olen myös tehnyt kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Sen valmistumisen jälkeen hyytyi
opiskeluhalu hetkeksi, mutta kyllä tulee päivitettyä ja lisättyä omaa osaamista erilaisten
pienten kurssien kautta jatkuvasti. Viimeisimpänä puhujakoulussa ja fasilitointikursseilla.
Kollegoilta opin myös jatkuvasti uutta.

Kuinka onnistuu työ ja perheen/ vapaa-ajan yhdistäminen?
Minulla ei ole lapsia, ja tämän ei pitäisi olla suuri haaste. Mutta lopputulos on se, että
satsaan liian vähän vapaa-aikaan. On tärkeää, että omille mielenkiinnon kohteille työn
ulkopuolella on riittävästi tilaa.

Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Asiakkaiden ymmärryksen ja palvelumallien osaaminen korostuu entisestään.
Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään, mutta toisaalta sen ”vastapainona” on
henkilökohtaisen palvelun arvostus. Tarvitaan myös uudenlaista raaka-aineisiin liittyvää
osaamista.
Kerro joku työelämäsi huippuhetki.
Niitä on ollut monia. Valmistuneita raportteja ja julkaisuja, onnistuneita Päättäjien
Metsäakatemian kursseja, huippukollegoiden kanssa vapaa-ajan tapahtumia ja ulkomaan
opintomatkoja, metsäteollisuuden edunvalvonnan tilanteita, tyytyväisiä metsänomistajaasiakkaita sekä itselle täysin uusien asioiden oppimista ja käytäntöön viemistä. Kaikille
näille yhteistä on yhdessä saavutetut tulokset.
Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi?
Toivon edelleen mielekkäitä tehtäviä ja töitä, joissa ihmiset ovat keskiössä. Olen ollut
työelämän moniottelija, mutta nyt voisin syventyä henkilöstöön tai asiakkaisiin liittyviin
tehtäviin. Jos realismilla ei olisi väliä, olisin Kreikassa matkailuyrittäjänä ja kalastajana.

