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Puheenjohtajan tervehdys
Kevättä mielessä. Pitenevät ja lämpenevät päivät siirtävät mietteet lähenevään kesään. Joillekin se merkitsee pitkiä lomia joillekin kesätöitä. Toisaalta on niitä, jotka voivat vaan haaveilla lomista pätkätöiden maailmassa. Monella kesälomat ovat vuoden odotetuin asia ja lomatoiveiden toteuttaminen vaatii työpaikoilla paikoin jopa sovittelua. Töitä vaihtaessakin
yleensä suurin huoli on menetetyt lomaviikot. Ajatella jos työhön paluuseen suhtauduttaisiin
yhtä innokkaasti kuin loman odottamiseen? Olisiko se kenties unelmaduunin merkki?
Hallituksen kokoonpano muuttui naistenpäivänä pidetyn vuosikokouksen myötä. Nelivuotisen hallitustaipaleen jälkeen Laura Lamberg halusi siirtyä nauttimaan jäsentapahtumista rivijäsenenä. Kiitos Lauralle hallitusvuosista! Uutena hallituksessa aloittivat Marja Kurkela ja
Eeva-Liisa Tiitola. Hallituksessa vaikuttaa nyt seitsemän naista, melkein tasapuolisesti kummastakin opinahjosta. Hallituslaisten tervehdykset ohessa.
Loimun valtuuston vaalit ovat parhaillaan käynnissä. Jäsenet voivat äänestää sähköisesti
25.4 asti. Naismetsänhoitajilla on kaksi ehdokasta: Pia Thomssen ja Helena Herttuainen.
Tässä jäsenkirjeessä esittelemme heidän uratarinansa. Käytäthän äänioikeutesi!

Vuosikokous 2017
Naismetsänhoitajien vuosikokous pidettiin 8.3. Loimu ry:n tiloissa 13:n naisen voimin. Ennen
varsinaista vuosikokousta Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov esitteli uuden liiton alkutaivalta, toimistoa ja palveluita. Loimun käynnissä olevat valtuustovaalit herättivät keskustelua metsänhoitajien ja NMH ry:n roolista uudessa liitossa.
Vuoden 2017 toiminnansuunnittelu sai kuitenkin aikaan kokouksen vilkkaimman keskustelun. Jäsenet ideoivat yhdistyksen toiminnan ja viestinnän uusia suuntaviivoja. Yhteistyö Loimun muiden naisjäsenten kanssa nähtiin uutena mahdollisuutena toiminnan aktivoimiseen.
Kuluvalle toimintakaudelle suunniteltiin uratapahtumaa, joka on suunnattu jo työelämässä
oleville jäsenille, opiskelijajäseniä kuitenkaan unohtamatta. Vuodelle 2018 visioitiin myös
suurempaa ura-aiheista tapahtumaa, johon voitaisiin tarvittaessa hakea myös ulkopuolista
rahoitusta. Suuremman tapahtuman järjestäminen jätettiin hallituksen harkittavaksi.
Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan (10 euroa). Taloudellista tilannetta
jatkossa helpottaa Loimun yhdistystuki, jota maksetaan Loimuun kuuluvien Naismetsänhoitajien jäsenmäärän mukaan.
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Uusi hallitus esittäytyy
Hannele Visuri, puheenjohtaja
Olen valmistunut Joensuusta 2006 ja puheenjohtajana toinen
vuosi vierähti käyntiin. Tuoreen liiketalouden YAMK tutkinnon
kera palasin sahatavaraviennin pariin energisoivan opintovapaan
jälkeen. Opinnot antoivat uutta puhtia ja mieli on avoimena uusille haasteille. ”Happy employees make for happy customers” on
näkökulma jota miellelläni näkisin enemmän työelämässä korostettavan. Työvirettä ammennan päivittäisestä työmatkapyöräilystä.

Laura Kakkonen, nettivastaava
Heippa! Olen Laura, 29-vuotias viestintään hurahtanut metsänhoitaja Etelä-Karjalasta.
Opiskelin metsätieteitä Joensuussa (K-27) ja valmistuin 2013.
Tällä hetkellä olen
poikennut hiukan sivupolulle metsähommista, ja olen verkkoviestinnän asiantuntijana Suomalaisen Työn Liitolla.

Eeva-Liisa Tiitola, tapahtumavastaava
Olen uusi hallituksessa ja hoidan tapahtumavastaavan pestiä,
vaikka tätä tehtävää hoidetaankin yhteistyössä. Olen valmistunut
Helsingin yliopistosta, pääaineena metsäekologia. Parhaillaan
olen töissä tietoasiantuntijana. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi
kissaa. Harrastuksiin kuuluu kuntosali sekä kiiltokuvien keräily ja
aina kun mahdollista olen kipuamassa hevosen selkään.
Minulle voi mielellään lähettää postia (eevaliisatiitola@gmail.com), siitä millaisia tapahtumia kaivattaisiin. Toivottavasti tapaan monet teistä jossain Naismetsänhoitajien tilaisuudessa.
Muistutus vielä, että Naismetsänhoitajien facebook-sivu on tarkoitettu kaikille. Siellä voi
keskustella ja etsiä vaikka seuraa näyttelyyn, kahville, leffaan tai minne vaan.
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Mirja Rantala, sihteeri
Valmistuin Joensuusta vuonna 2008. Tällä hetkellä työskentelen
Suomen riistakeskuksen viestinnässä.
Naismetsänhoitajien hallituksessa alkaa toinen vuosi ja pääsen
opettelemaan uutta tehtävää sihteerinä. Vapaa-ajalla käyn
puuskuttamassa crossfit-tunnilla. Tavoitteena on loppuvuodesta vetää se elämän ensimmäinen leuka.

Varpu Oinas, taloudenhoitaja
Valmistuin metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta keväällä 2015 liiketaloudellisen metsäekonomian opintosuunnasta. Työskentelen tällä
hetkellä Stora Ensolla sahatavaraviennin parissa. Naismetsänhoitajissa aloittelen nyt toista vuotta taloudenhoitajana. Vapaa-ajallani
rentoutudun kotisohvalla käsitöitä tehden.

Marja Kurkela, tiedottaja
Olen Helsingin yliopistolta, metsäekonomian ja -markkinoinnin
opintosuunnasta valmistunut metsänhoitaja. Työskentelen tällä
hetkellä toisen tutkintoni siivittämänä taloushallinnon tehtävissä,
ja laajennan samalla osaamistani ympäristötieteisiin avoimen yliopiston kursseilla. Vapaa-ajallani nautin ulkoilusta ja luontoliikunnasta jokseenkin kaikissa muodoissaan, mutta erityisen rakkaita lajeja minulle ovat patikointi, lenkkeily ja kalliokiipeily. Olen nyt ensimmäistä vuotta Naismetsänhoitajien hallituksessa. On hienoa
päästä ideoimaan ja toteuttamaan yhdistyksen toimintaa innostuneella porukalla ja iloisessa hengessä!

Laura Matkala, jäsenvastaava
Olen yhdistyksen jäsenvastaava ja aloitin nyt neljännen vuoteni hallituksessa. Valmistuin maisteriksi vuonna 2013 Helsingin yliopistosta,
jossa olen sen jälkeen työskennellyt väitöskirjan tekijänä. Tällä hetkellä työasiat ovat kuitenkin tauolla, sillä sain helmikuun alussa ensimmäisen lapseni, ei niin kovin pienen poikavauvan.
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Loimun valtuustoehdokkaiden Pian ja Helenan uratarinat ja terveiset
Pia Thomssen
1. Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Valmistuin metsäekologian pääaineesta jouluna
2011. Tällä hetkellä työskentelen Lopen kunnalla
ja vedän Hämeen Ilvesreitin kehittämishanketta.
Ennen nykyistä pestiäni olin useamman vuoden
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksellä, jossa
työskentelin niin ikään luonnon virkistyskäyttöön liittyvien teemojen parissa sekä tuotin melontakartastoja.
Siviilielämässäni olen pienen tytön äiti ja yliopistotutkija/-opettajan vaimo. Asumme Vantaan
Tikkurilassa.
2. Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Kuulin Naismetsänhoitajista ensimmäisen kerran heti valmistumiseni jälkeen. Osallistuin yhdistyksen järjestämään viinin ja suklaan maistelu -iltaan ja liityin jäseneksi. Samalla ilmaisin
kiinnostukseni hallitustyöskentelyyn. Silloisen puheenjohtajan Pauliina Tiusasen kausi oli
päättymässä ja kun en suoraan kieltäytynyt, niin hän ehdotti minua seuraavaksi puheenjohtajaksi... Toimin puheenjohtajana neljä mielenkiintoista ja opettavaista vuotta ja tutustuin
moneen metsänhoitajanaiseen. Verkostoituminen onkin ollut minulla iso syy olla mukana
toiminnassa ja poikihan puheenjohtajuus minulle paikan myös Metsänhoitajaliiton valtuustossa. Lisäksi Naismetsänhoitajat järjestää hauskoja ja hyödyllisiä virkistys- ja koulutustapahtumia, jotka myös ovat hyvä syy kuulua yhdistykseen.
3. Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Suurimmat haasteet työurallani ovat oikeastaan olleet se työn saaminen. Metsäekologille ei
juuri valmistumiseni aikaan ollut työpaikkoja tarjolla, enkä sitten oikeastaan koskaan tehnytkään suoraan koulutustani vastaavaa työtä. Olen kuitenkin viihtynyt tehtävissäni ja oppinut
paljon esim. projektinhallinnasta, jota ei yliopistossa opetettu lainkaan.
4. Kuinka ylläpidät osaamistasi?
Työtehtäväni ovat muuttuneet vuoden parin välein, joten oikeastaan ihan siinä työtä tehdessä tulee koko ajan opittua uusia asioita. Jos lähitulevaisuudessa joutuisin olemaan poissa
työelämästä pidemmän jakson, niin todennäköisesti opiskelisin lisää paikkatietoon ja yleensäkin tietotekniikkaan liittyvää, siitä on hyötyä tällä alalla.
5. Kuinka onnistuu työ ja perheen/ vapaa-ajan yhdistäminen?
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Tällä hetkellä työpisteeni sijaitsee lähes 90 kilometrin päässä kotoa ja maastopäivinä matkaa
kertyy sitäkin enemmän. Pystyn kuitenkin itse päättämään työaikani ja olen halunnut tehdä
hieman vajaata työviikkoa, jotta perheelle ja harrastuksille jää enemmän aikaa. Teen myös
pari päivää viikossa etätöitä kotoa käsin, jolloin ajomatkat säästyvät työn tekoon. Kaiken
kaikkiaan olen aika tyytyväinen tilanteeseeni. Tietysti se vähän tuntuu palkkakuitissa kun ei
aina tee täyttä työpäivää mutta koen, että tällä tavalla kaikki elämäni osa-alueet pysyvät
hyvässä tasapainossa.
6. Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Varsinaisesti metsäalan puolesta minuun on vaikea sanoa, mutta omalla alallani selvä muutos on digitalisaatio. Nyt retkeily- ja ulkoilukokemukseen liitetään yhä useammin jonkinlainen kartta- tai muu sovellus, jonka kanssa maastoon mennään. Yhtenä esimerkkinä ovat
erialiset mobiililuontopolut, joissa ei paikan päällä olekaan opastekylttejä vaan ”beakoneita”
ja ”hotspotteja”, jotka tunnistavat puhelimesi ja syöttävät siihen tietoa kohteen luonnosta
ym. Myös karttasovellusten ja paikkatietotekniikan ymmärtäminen on entistä tärkeämpää
luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön saralla. Näiden ilmiöiden tunteminen ja hyödyntämisen osaaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.
7. Kerro joku työelämäsi huippuhetki.
Yksi hienoimmista hetkistä oli varmasti ensimmäisen tuottamani melontakartaston valmistuminen. Kun aloitin hankkeen alkukeväästä 2013, en tiennyt projektinhallinnasta enkä oikeastaan melonnastakaan mitään. Hahmottelin 60.000 €:n budjetin ja arvion julkaisupäivämäärästä ja ryhdyin toimiin. Kun sitten toukokuussa 2014 pidin esimieheni kanssa hienosti
onnistuneen Länsi-Uudenmaan melontakartaston julkaisutilaisuuden paikallislehdille, olo oli
mahtava. Olin kuudennella kuukaudella raskaana ja ehkä siksikin tuntui ihanalta poseerata
valokuvaajille kartan ja pyöreän vatsan kera.
8. Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi?
Vaikka toisaalta määräaikaiset työt ja vaihtuvat projektit tuovat aina uusia ja jännittäviä kokemuksia, niin toivoisin kuitenkin saavani pitempiaikaisen ja vakaan työpaikan. Vakituinen
työpaikka lienee enää haave, mutta useamman vuoden pesti toisi tiettyä turvaa ja mielelläni
sitoutuisin pidemmäksikin aikaa työhön ja työnantajaan.
9. Terveisesi äänestäjille?
Olin alun alkaen todella innoissani liittofuusiosta ja yritin parhaani mukaan viedä asiaa
eteenpäin. Nyt kun fuusio on kunniakkaasti viety läpi, olen edelleen innoissani ja haluan olla
mukana tekemässä uutta hyvää liittoa sekä metsänhoitajille että muidenkin alojen jäsenille.
Tämä on hieno mahdollisuus näyttää keitä me metsänhoitajat olemme ja tehdä koulutustamme ja ammattialaamme tunnetuksi muille. Samalla on kiinnostavaa nähdä ja kuulla miten muilla aloilla menee ja minkä tyyppisiä haasteita vaikkapa farmaseutit tai matemaatikot
kokevat työelämässään. Joukossa on voimaa ja voimme kaikki oppia toisiltamme!
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Helena Herttuainen
1. Kuka olet ja missä tehtävässä toimit?
Olen Helena Herttuainen, naismetsänhoitaja Tuusulasta, lähiönkasvatti, kolmen pienen tytön äiti ja kotipuutarhuri. Työskentelen Suomen 4H-liitossa 4H EteläSuomen aluejohtajana. Työtehtäviini kuuluu yhdistystoiminnan tukeminen alueella, sidosryhmäyhteistyö ja
edunvalvonta, viestintä sekä kehitystyöt. Toimin nyt
vuoden 2017 Loimu ry:n hallituksen 2. varapuheenjohtaja. Aiemmin toimin Naismetsänhoitajien edustajana
Metsänhoitajaliiton hallituksessa varapuheenjohtaja.
2. Miksi olet mukana Naismetsänhoitajissa?
Olen ollut Naismetsänhoitajissa mukana opiskeluajoista lähtien. Toimin NMH puheenjohtajana 2007-2008. Naismetsänhoitajat järjestävät jäsenilleen ammatillisesti kiinnostavaa toimintaa. Yhdistys mahdollistaa verkostoitumisen, tarjoaa mahdollisuuden kehittymiseen
sekä järjestää monipuolista vapaamuotoista toimintaa jäsenten kiinnostusten mukaan. Naismetsänhoitajilla on myös tärkeä rooli Loimu ry:ssä. Aktiivisella yhdistyksellä ja sen jäsenillä
on mahdollisuus osallistua ammattiliittomme päätöksentekoon ja olla mukana vaikuttamassa edunvalvontaan ja jäsenpalveluiden kehittämiseen.
3. Millaisia haasteita olet kohdannut työurallasi? Miten niistä on selvitty?
Jokaisen kokoluokan haasteita mahtuu työuralle. (Työ)elämä on täynnä arkihaasteita,
joista tällaiselle ruuhkavuosia elävälle on eniten läsnä jatkuva kiire ja riittämättömyyden
tunne kaikkia tehtäviä ja rooleja kohtaan.
4. Kuinka ylläpidät osaamistasi?
Osaamista voi ylläpitää ja kehittää monella tavalla. Olen yrittänyt hakeutua sellaisiin projekteihin ja tehtäviin, joissa pääsee työskentelemään erialojen toimijoiden kanssa. Eri organisaatiosta ja eri aloilta tulevat ihmiset tuovat uusia näkökulmia asioihin, mikä laajentaa samalla omaa osaamista ja ajatusmaailmaa. Monet toimijat järjestävät mielenkiintoisia työpajoja, seminaareja ja tapahtumia, joista löytää uutta ja omaa osaamista lisäävää sisältöä.
5. Kuinka onnistuu työ ja perheen/ vapaa-ajan yhdistäminen?
Vaihtelevasti. Kaikkien roolien yhdistäminen on jatkuvaa tasapainoilua.
6. Miten uskot metsäalalla vaadittavan osaamisen muuttuvan tulevina vuosina?
Osaamisvaatimukset liittyvät varmaankin maailman laajuisiin megatrendeihin. Digitalisaatio
ja älyllistäminen liittyy entistä vahvemmin kaikkeen tekemiseen. Ilmastonmuutoksen haasteet, hiilitase ja väestön ruoka- ja vesihuollon turvaaminen vaativat laaja-alaista osaamista
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ja monimutkaisten ekologisten, taloudellisten ja poliittisten prosessien ymmärtämistä. Kommunikaatio- ja viestintätaidoilla on suuri merkitys työssä menestymisessä.
7. Kerro joku työelämäsi huippuhetki.
Olen saanut olla toista vuotta Loimu ry:n edustajana Kansallisessa metsäneuvostossa, joka
on erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka metsäalalle.
8. Mitä vielä haluaisit saavuttaa työurallasi?
Toivon saavani jatkossakin tehdä mielekästä työtä ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Eläkeikäuudistuksen mukaan tavoite-eläkeikäni on 68 vuotta ja 7 kuukautta. Eli eiköhän siinä seuraavassa 27 vuodessa ehdi vielä monenlaista uutta kokea!
9. Terveisesi äänestäjille?
Edunvalvonnan merkitys työelämässä on tässä ajassa erittäin tärkeää. Loimu ry on akateeminen keskisuuri ammattiliitto, joka valvoo työmarkkinaetuja ja tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Juuri nyt on tärkeää, että uudessa liitossamme kuuluu metsänhoitajien ja erityisesti naismetsähoitajien ääni! Käytäthän ääntäsi!

Kutsu yhdistyksen kevätretkelle
Tervetuloa Naismetsänhoitajien kevätretkelle sunnuntaina 28.5. historialliselle Villa Elfvikin
luontotalolle. Ohjelmassa on tutustumiskierros luontotalon näyttelyihin sekä opastettu kasviretki lähiluontoon. Kierroksen jälkeen vaihdamme kuulumisia Villa Elfvikin kahvilassa. Kokoonnumme Villa Elfvikin edustalla kello kymmenen. Myös perheen pienimmät ovat lämpimästi tervetulleita keväiselle retkellemme!
Villa Elfvik sijaitsee Espoossa, Laajalahden luonnonsuojelualueen vierellä (Elfvikintie 4). Perille pääsee omalla autolla, bussilla tai sään salliessa rannan ulkoilureittejä pitkin reippaillen.
Tarkemmat tiedot kulkuyhteyksistä löytyvät Espoon kaupungin sivuilta, tämän linkin takaa.

